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Introdução e objetivos: A Síndrome de Aicardi é uma alteração genética
rara, ligada a um distúrbio dominante no cromossomo X, acometendo
predominantemente o sexo feminino, associada às infecções maternas e
altas doses de corticoides durante a gestação. A tríade desta síndrome
consta de espasmos infantis, agenesia do corpo caloso e lacunas
coriorretinianas. Este estudo tem por objetivo relatar a atuação
fisioterapêutica na Síndrome de Aicardi.

Métodos: Criança, 6 anos, feminino, mãe portadora de lúpus, usuária de
corticoides e cloroquina, gestação evoluiu com pneumonia. Parto cesáreo,
pré-termo, 2.400g, 42 cm, apgar 7/9, encaminhada para UTI neonatal.
Avaliada aos 6 anos, atraso no desenvolvimento, espasticidade grau 2
quadríceps femoral e tríceps sural, babinski positivo, déficit de equilíbrio
estático e dinâmico, preferência pelo sentar em “W”, marcha em tríplice
flexão, uso do andador esporadicamente. A terapia consistiu em diminuir
espasticidade, adquirir equilíbrio estático, incentivar a marcha e habilidades
motoras. Uso de eletroestimulação funcional, suporte parcial de peso na
esteira, controle de tronco, inibição da espasticidade.

Resultado: Após 15 sessões observou-se espasticidade grau 1(quadríceps e
tríceps sural bilateral), força muscular grau 4 em MMII, a criança iniciou o
andar com apoio das mãos, diminuiu o padrão flexor de marcha, consegue
ficar em pé sem apoio em torno de 3 segundos, e segundo relato da mãe a
criança não prefere mais o colo e pede para andar constantemente.

Discussão e conclusão: A Fisioterapia se mostra importante na diminuição
das incapacidades funcionais no portador de Síndrome de Aicardi, conclui-se
assim a necessidade do acompanhamento fisioterapêutico para promoção de
saúde dessas crianças com um programa de tratamento baseado em
evidências científicas.
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