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A síndrome de Coffins-Siris ou “síndrome do quinto digito” é uma síndrome rara 
causada por uma malformação múltipla, é caracterizada por atraso do crescimento; 
articulações frouxas; ausência da parte distal da falange do quinto dedo; apresenta face com 
aspectos grosseiros; atraso cognitivo e déficit na linguagem expressiva. A Terapia 
Ocupacional é uma profissão que visa proporcionar aos seus pacientes autonomia, 
independência e funcionalidade por meio da atividade humana. Com isso, o objetivo desse 
trabalho foi relatar a experiência do atendimento prestado pela Terapia Ocupacional ao sujeito 
diagnosticado com a síndrome de Coffins-Siris. A metodologia utilizada foi o relato de caso, 
pois permite fornecer uma descrição do caso clínico de um determinado indivíduo. Foram 
coletados dados do prontuário do indivíduo, das observações clínicas e da aplicação do Perfil 
Sensorial que orientaram a programação da intervenção. O trabalhado foi desenvolvido no 
Centro de Estudos da Educação e da Saúde “Dr. Heraldo Lorena Guida” localizado na 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. A intervenção foi realizada junto a 
uma criança do sexo masculino de 4 anos de idade com as seguintes características: sem 
alteração motora; comunicação verbal ausente; possui atenção visual diminuída; não possui o 
brincar funcional; não busca interação social; com alterações sensoriais. O programa de 
intervenção visou estimular as habilidades de desempenhos prejudicadas. Resultados: após 15 
atendimentos apresentou melhora na atenção, no brincar funcional, na interação social e na 
comunicação. Conclusão: a intervenção da Terapia Ocupacional apresentou resultados 
favoráveis ao tratamento da Síndrome de Coffins-Siris. 
 
Palavraa-chave: Coffins-Siris. Terapia Ocupacional. Relato de Caso Clínico.  


