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Introducao: Doença de Krabbe (Leucodistrofia de Células Globóides) doença autossômica recessiva hereditária, de incidência rara (1
em 1000000). Quadro clínico engloba perda motora, sensorial e intelectual progressiva. Evolui em óbito em 2 anos. Transplante de
células-tronco hematopoiéticas/imunológicas aumentam a sobrevida. Não há na literatura descrições de tratamentos fisioterápicos para
estes pacientes.

Objetivos: O estudo tem como objetivo relatar o caso de uma adolescente com Doença de Krabbe, demostrando sua evolução quanto
função motora grossa e funcionalidade, após um tratamento fisioterapêutico padronizado.

Método: O estudo de caso foi realizado na Clinica Escola de Fisioterapia no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio
(CEUNSP-Itu/SP). Teve inicio após aprovação do CEP (CAAE – nº6325718.3.0000.5412) e assinaturas do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (pela responsável) e Termo de Assentimento (pela adolescente). Avaliação inicial realizada através do
preenchimento da anamnese, questionário sociodemográfico, avaliação neuromuscular (goniometria, teste muscular manual e tônus pela
escala de Ashworth modificada), função motora grossa (escala GMFM-88) e funcionalidade (WeeFim). A paciente foi submetida a
sessões de fisioterapia com frequência de 3 vezes por semana, pelo período de 12 semanas. O protocolo de tratamento fisioterapêutico
envolveu fortalecimento muscular, com enfoque em membros superiores (atividades envolvendo força, coordenação e alcance), e tronco
(controle para estabilização funcional). Com a finalidade de proporcionar maior independência a adolescente. A reavaliação foi realizada
através da aplicação das mesmas escalas iniciais (GMFM e WeeFim), para uma comparação adequada e clara.

Resultados: O relato de caso envolve adolescente, 13 anos, tetraparética cadeirante que realizou transplante de células hematopoiéticas
aos 4 anos, segundo a mãe com estabilização da evolução da doença. Após intervenção fisioterapêutica observou-se melhora de 36,9%
da função motora grossa (GMFM-88) (inicial 23,11% e final 31,64%). O domínio da escala GMFM-88 com maior modificação foi o B –
Sentar, onde inicialmente pontuou 30% e ao final das terapias 68,3%. Quanto a funcionalidade mostrou melhora pouco expressiva, de
4,5% (inicial 66/126 e final 69/126), onde o aumento da pontuação em 3 pontos foi relacionado a maior participação nas atividades de
autocuidados.

Conclusão: Após 12 semanas de intervenção, houve efeitos positivos da fisioterapia nos resultados da função motora grossa,
principalmente a função sentar e de forma menos expressiva na funcionalidade. Tais melhoras contribuíram para maior atividade e
participação da paciente em suas tarefas diárias, beneficiando não somente a mesma, como também a cuidadora."
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