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Introdução e objetivos: A Síndrome Acrocalosal (ACS) é uma patologia
polimalformativa rara, de origem genética autossômica recessiva. Os
pacientes com essa síndrome apresentam hipoplasia ou agenesia do corpo
caloso, anormalias distais dos membros e craniofaciais e, geralmente,
evoluem com graves atrasos no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM).
O objetivo deste estudo é descrever o caso clínico de uma criança com ACS
que recebe atendimento fisioterapêutico em uma clínica localizada no
interior da Amazônia.

Métodos: Paciente, sexo masculino, 3 anos, parto cirúrgico e a termo,
Apgar 8/9. Permaneceu em incubadora e evoluiu com pneumonia, sepse e
icterícia neonatal. Avaliado em 2016 com diagnóstico de ACS tipo Schinzel e
atraso no DNPM, apresentava déficit motor, leve equinismo nos pés,
hiperreflexia nos tendões aquileu e patelar, sinal de Babinski positivo e
hipertonia em músculo tríceps sural em ambos os membros inferiores. Os
objetivos foram adquirir equilíbrio estático, diminuição da espasticidade e
alcançar o equilíbrio dinâmico. As condutas fisioterapêuticas foram:
Eletroestimulação (FES), fortalecimento muscular e treino de equilíbrio com
realidade virtual e treino de marcha.

Resultado: Após a realização de 10 sessões, foi possível evidenciar melhora
em relação à queixa funcional, pois o paciente já conseguia se locomover
com apoio e trocar alguns passos sem apoio. Além disso, foi possível
confirmar a diminuição do tônus muscular de tríceps sural de grau 2 para 0
no lado direito e de grau 2 para 1 no lado esquerdo, e diminuição do
equinismo.

Discussão e conclusão: O processo de reabilitação neurofuncional se
mostra como um agente potencializador na aquisição das habilidades
motoras e adequação do perfil motor, corroborando com a literatura
existente, e se torna possível concluir que houve melhora do paciente após a



realização das sessões, evidenciando adequação de objetivo e condutas à
queixa funcional do paciente. Vale ressaltar ainda que a eficácia da
reabilitação para estes pacientes dependem do diagnóstico precoce e
práticas de pesquisas científicas.
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