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Introducao: A Esquizencefalia é o distúrbio mais comum da migração neuronal, ocorre entre o 3° e o 5° mês gestacional, caracteriza-se
pela presença de fendas, uni ou bilaterais, revestidas por substância cinzenta que se estendem da superfície pial até a ependimária. São
manifestações clínicas comuns retardo mental, déficit motor e epilepsia.

Objetivos: Descrever relato de caso de um paciente com Diagnóstico Clínico de Esquizencefalia de Lábios Fechados com os principais
achados no exame físico e a importância da fisioterapia.

Método: Estudo retrospectivo realizado através da descrição de dados compostos na ficha de avaliação fisioterapêutica do setor
ambulatorial do projeto neurofuncional da instituição. Os dados colhidos estão protegidos pelas pesquisadoras por intermédio do termo
de compromisso de utilização de dados (TCUD). Foram coletados da ficha os principais achados do exame físico, inspeção, exames
físicos específicos como reflexos primitivos, amplitude de movimento passivo e ativo e reflexos patológicos. Foram analisados as
abordagens fisioterapêuticas utilizadas durante o tratamento através das evoluções diárias contidas junto a ficha de avaliação.

Resultados: Paciente J.P, sexo masculino, 7 anos, deambula com auxílio da mãe, apresenta no exame físico hipotrofia e hipertônia
muscular, contraturas em MIE, apresenta padrão flexor em MSE e plantiflexão de MIE. Realiza movimentos ativos com o MSD, e com
dificuldade em MSE apresentando restrições pela hipertonia em articulações radiocarpal e umeroradial. Em MIE realiza movimentos
passivos com limitações de ADM em articulações coxofemoral, fêmorotibial e talocrual. Apresenta reflexos patológicos como clônus e
babinsk. Possui deficiências associadas como déficit cognitivo, disfasia. Diagnóstico Cinesiológico de Hemiparesia espástica em dimidio
esquerdo com comprometimento fono-osteomioarticular.

Conclusão: A esquizencefalia é uma doença rara, com diagnóstico ainda no período gestacional, quanto o mais rápido a descoberta,
melhor será o prognóstico. A fisioterapia visa manter a integridade física e prevenir futuras complicações, com objetivo de melhorar a
capacidade funcional de forma consistente, normalizando dentro do possível."
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