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Introdução e objetivos: A leucoencefalopatia com cistos e calcificações
(LCC) é uma patologia rara de herança autossômica recessiva. Seus
sintomas podem se iniciar até a adolescência. É uma doença progressiva que
tem como alguns de seus sintomas crises convulsivas, atraso no
desenvolvimento cognitivo, ataxia cerebelar, anormalidades dos movimentos
extrapiramidais, entre outros. O objetivo do estudo é relatar técnicas
fisioterapêuticas adotadas no tratamento de uma criança portadora de LCC
e os resultados obtidos.

Métodos: Tratou-se de um estudo observacional descritivo, realizado por
meio de acompanhamento do paciente durante as sessões de fisioterapia
realizadas por 3 vezes semanais durante o período de 6 meses de
tratamento. Foram realizadas avaliações fisioterapêuticas no início e ao final
desse período para comparação dos dados e obtenção dos resultados. Foram
analisados parâmetros de amplitude movimento, força muscular, qualidade
do tônus e aspectos funcionais. O tratamento fisioterapêutico focou os
aspectos do aprendizado neuropsicomotor a fim de implementar o ganho
funcional. Foram realizadas técnicas de cinesioterapia convencionais e
manobras baseadas no método neuroevolutivo Bobath.

Resultado: A avaliação fisioterapêutica revelou encurtamento muscular e
fraqueza em membro inferior (MMII) principalmente em isquiotibiais e
tríceps sural, fraqueza de extensores de tronco e abdominais. Encurtamento
de flexores e abdutores do ombro esquerdo. Os reflexos osteomioarticulares
se mostraram aumentados e a sensibilidade preservada. No aspecto
funcional o mesmo consegue realizar transferências de decúbito e passar da
posição de deitado para sentado em W mas não se mantém por muito tempo.
Até a última avaliação foram notados benefícios como maior controle de
tronco na postura sentada, aumento da força em MMII com melhor
desempenho no treino de marcha, e maior rapidez nas mudanças de postura.

Discussão e conclusão: O tratamento é prolongado e os ganhos são lentos
em função da extensão da lesão neurológica. A evolução motora é variável
devido ao prognóstico obscuro da doença. Apesar de não se ter um protocolo
de tratamento e resultados de tratamentos fisioterapêuticos descritos na



literatura relacionados à LCC, a fisioterapia tem por objetivo implementar o
aprendizado motor e evitar deformidades a longo prazo. Os resultados
apresentados apontam para a necessidade de mais relatos a respeito da
patologia.
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