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INTRODUÇÃO
A Síndrome da Cornélia de Lange é uma entidade neurológica de
etiologia desconhecida, mas que acredita-se que tenha origem genica
e padrão de herança heterogéneo. A literatura sugere como risco
máximo de 5% para a recorrência desse quadro na prole de um casal
que já possua um filho afectado.
Sua incidência é raríssima, de cerca de 0,6 casos em cem mil crianças
nascidas (estimativa feita na Dinamarca em 1976).
O prognóstico é reservado em virtude do retardo mental, sendo que
as infecções que podem acometer as crianças nos primeiros anos de
vida, uma hipertonia acentuada e obstrução intestinal são elementos
agravantes de um quadro que normalmente tende a ser estacionário
.3
O quadro clínico é bastante característico, sendo que o acometimento
varia em intensidade, número de segmentos afectados, nível de
disfunção e agressividade do comprometimento. Ele pode apresentar:
déficit pôndero-estatural,
retardo de crescimento pré e pós-natal,
micro e braquicefalia,
frontal alto,
glabela proeminente,
cútis marmórea,
maxilas alongadas e proeminentes (prognatismo),
cabelos de implantação baixa na fronte e na nuca,
orelhas inclinadas e de implantação baixa,
face sindromica,
olhos com fendas oblíquas para baixo
sobrancelhas fundidas na linha média,
hirsutismo na região frontal, lábio superior, região posterior do tronco
e antebraço,
cílios longos,
nariz pequeno, largo, proeminente e com a base deprimida,
narinas voltadas para cima,
aumento da distância ente o nariz e a comissura labial,
microrretrognatismo,
filtrum longo e apagado ,
lábios finos (principalmente o lábio superior), com inclinação,
descendente ("boca de carpa"),
dentes pequenos e espaçados,
palato posterior fendido,
palato arqueado e elevado,
tronco cilíndrico,
distância intermamilar aumentada,
hipoplasia dos ossos dos membros superiores,
mãos e pés pequenos,
ausência de dedos na porção ulnar da mão
ânus anteriorizado,
alterações no sistema genito-urinário masculino: hipoplasia na
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genitália externa, retenção dos testículos (criptorquidia), abertura
congénita anormal da uretra na face inferior do pénis ou do escroto
(hipospadias),
comprometimento mental,
autismo,
pode haver hipertonia,
anormalidade de membros (comumente os membros superiores
apresentam: micromielia, focomielia, oligodactilia e a sindactilia do
segundo e terceiro dedo é encontrada nos membros inferiores, assim
como a monodactilia).
A combinação de alguns desses sinais faciais são considerados como
tendo um importante valor diagnóstico, como por exemplo:
sobrancelha encontrando-se na linha média acima da base do nariz,
presença de filtrum longo e "boca de carpa".
Além disso, anormalidades na forma do tórax, ângulos acetabulares
planos, o atraso de maturação óssea e as anomalias de membros e
dígitos, são achados radiológicos bastante característicos dessa
entidade neurológica.
Existem patologias associadas e complicações que são comuns nessa
Síndrome, não só pelo quadro clínico que ela apresenta, mas devido a
sua própria evolução, como: cardiopatias congênitas, distúrbios
gastro-esofágicos (refluxo, esofagite, pneumonia por aspiração,
estenose de esôfago, aparecimento de hérnias diafragmáticas),
alterações articulares, alterações hormonais (secreção anormal de
gonadotropina e prolactina), alterações no sistema ocular (fendas
palpebraais estreitas, microftalmia, ptose palpebral, nistagmo, miopia,
hipermetropia, fístula do conduto naso-lacrimal, atrofia do nervo
óptico, estrabismo e proptoses) e convulsões (em cerca de 20% dos
casos).
Nos estudos "pos mortem" não são observadas anormalidades
específicas no cérebro, embora a atrofia cortical e desmielinização
sejam frequentes.2
METODOLOGIA
Esse relato foi baseado no desenvolvimento de sessões semanais de
Fisioterapia no Ambulatório de Fisioterapia do HMCP, durante sete
meses, com a paciente portadora da Síndrome da Cornélia de Lange.
As sessões aconteciam duas vezes por semana, com a participação
da mãe da paciente e sob a orientação da supervisora de estágio
Prof. Liduína Maria Solon Rinaldi.****
O tratamento foi baseado em técnicas para o aprendizado motor
propostas por Shepherd:4 feedback verbal e visual, demonstração e
instrução para o direccionamento manual, modificação do ambiente,
motivação, repetição, prática supervisionada da execução de acções
voluntárias (criança vai ativar seus músculos para realizar uma acção
controladamente e fazer os ajustes posturais necessários).
APRESENTAÇÃO DO CASO
A paciente V.C.S., oito anos, nascida no dia 10/07/90, chegou ao
Ambulatório de Fisioterapia do HMCP após ter sido feita a confirmação
do diagnóstico de Síndrome da Cornélia de Lange pelo Ambulatório de
Genética Geral do Hospital das Clínicas da Unicamp, tendo sido
encaminhada pela Pediatria do HMCP.
http://www.profala.com/artfisio58.htm
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Única filha de um casal não consangüíneo, após gestação transcorrida
sem anormalidades, V.C.S. nasceu de parto normal, em aparentes más
condições e com baixo peso ( 2300g ).
O diagnóstico foi feito com exame de cariótipo e pelo próprio quadro
clínico característico. Também foi realizado exame de cariótipo dos
pais com o intuito de orientá-los e esclarecê-los quanto a
possibilidade dessa anomalia cromossomica ter sido herdada, e o
resultado foi normal para ambos.
Além de apresentar um quadro clínico bastante característico (de
acordo com material bibliográfico pesquisado), a paciente evidenciou
também algumas das alterações comumente encontradas. Essa
alterações exigiram uma acção multidisciplinar que inclui: Ortopedia,
Ortodôntia e Gastroenterologia, além de orientações da Terapia
Ocupacional do HMCP.
A avaliação inicial da paciente apontou aspectos importantes para a
intervenção da Fisioterapia:
má-formação de membros superiores (hipotelemia bilateral com um
dedo em cada mão )
deformidades dos pés que encontram-se cavos, pronados e evertidos
musculatura leve e globalmente hipotrófica e hipotonica
instabilidade e crepitação da articulação coxo-femural bilateralmente
micromielia de antebraços
oligodactilia do I,II,III e IV dedos.
ausência de extensão dos cotovelos bilateralmente
flexão dorsal do pé limitada bilateralmente
hiperextensão dos joelhos sobre descarga de peso
pobre dissociação entre cintura escapular e pélvica durante o
deslocamento
falta de controle pélvico com consequente déficit de equilíbrio na
posição ortostática
deslocamento posterior do centro de gravidade
ausência de deambulação
evita tomar peso sobre membros inferiores quando em pé
atraso no desenvolvimento e crescimento do pé
atraso de desenvolvimento motor normal (actividade motora máxima
da paciente seria o sentar sem apoio)
comprometimento mental (cognitivo)
emissão de sons graves (linguagem)
A partir dessa avaliação traçamos os seguintes objectivos:
prevenção das deformidades do sistema músculo-esquelético
criação de um vínculo entre terapeuta-paciente
tratamento de deformidades já instaladas
estimulação funcional
desenvolvimento de marcha com apoio e se possível, independente
Procuramos pesquisar e aplicar as técnicas e os recursos
fisioterápicos que pudessem atingir com sucesso, esses objectivos de
tratamento propostos para as disfunções presentes nessa Síndrome.
O controle motor e a utilização de materiais e equipamentos para a
estimulação visual e auditiva, foram os recursos mais eficientes na
condução da terapia.
Pois visto que a paciente apresenta má formação de membros
superiores, atraso de desenvolvimento motor normal, um importante
http://www.profala.com/artfisio58.htm
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comprometimento mental e comportamento autista, a terapia ficou
extremamente submetida a participação da paciente propriamente
dita, através de respostas dadas por ela quando sob a apresentação
de determinados estímulos.
Muitas vezes a atitude da paciente, o comportamento agressivo e a
alienação em relação ao meio, exigiu que a sessão se restringisse a
manutenção preventiva do sistema músculo esquelético, de forma
passiva, através de alongamentos, mobilizações e movimentos
passivos.
Mesmo havendo uma dependência com relação ao estado emocional
da paciente para a introdução de actividades activas, quando estas
foram possíveis de serem executadas ficou evidente a capacidade de
interacção com o meio, apesar do atraso mental.
Por isso foram realizadas actividades que exigiam a manipulação de
objectos, encaixe-desencaixe, movimentos de repetição, trabalho de
preensão, manuseio de livros, movimentos finos e outros estímulos
sensório-motores. Tudo isso respeitando-se os limites da paciente e
incentivando sempre a continuidade da actividade, independente dos
erros e acertos.
Além disso, a técnica de controle motor foi utilizada através de
movimentos e situações que exigiram da paciente o desenvolvimento
do controle de tronco e ajustes posturais, dissociação de cinturas,
escarga de peso, fortalecimento de quadríceps, tríplice flexão em
membros inferiores, controle do centro de gravidade durante a
marcha, flexão e extensão de tronco. Para isso foram utilizados
pontos-chave de controle, manuseio na bola Bobath, treino de
marcha com apoio.
DISCUSSÃO
Apesar da gravidade do quadro clínico bastante característico que a
paciente apresenta, e que está associado com algumas complicações
como: subluxação bilateral de quadril limitando a marcha, refluxo
levando a má nutrição, problemas ortodônticos e presença de sopro
sistólico decorrente de uma cardiopatia ainda desconhecida,
impossibilitando qualquer intervenção cirúrgica com introdução de
anestésico, foi possível estabelecer alguns objectivos e planejar
determinadas condutas para preservar o sistema músculo-esquelético
e tentar desenvolver um controle motor mais funcional.
Pensando nisso, o trabalho da Fisioterapia baseado na estimulação
global da paciente, tanto motora e funcional quanto cognitiva,
apresentou evolução em diversos aspectos da motricidade e até
mesmo no que diz respeita a cognição e, o mais importante, foi
possível estabelecer um vínculo entre terapeuta e paciente, o que
valorizou ainda mais as sessões terapêuticas.
Essa evolução aconteceu através da aplicação da prática da posição
ortostática e o treino de marcha com apoio, que contribuíram na
melhora da paciente com relação ao equilíbrio, anteriorização do
centro de gravidade, trofismo de membros inferiores, tomada de peso,
mudança da morfologia com o desabamento dos arcos plantares do pé
e seu crescimento.
Os alongamentos foram efectivos na prevenção de contraturas e
deformidades, evitando o surgimento de alterações no sistema
músculo-esquelético.
http://www.profala.com/artfisio58.htm
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O estímulo verbal e visual, utilizando brinquedos, objectos e a própria
presença da mãe, induziram actos voluntários que desencadearam o
desenvolvimento de ajustes posturais e controle motor para a
realização de actividades. Além disso, despertaram o interesse e
serviram de instrumentos para trabalhar os aspectos cognitivos e até
mesmo emocionais da paciente, visto que o sucesso de determinadas
atitudes serviam de reforço para a repetição e o aprimoramento de
movimentos.
Tudo isso foi possível mesmo com a presença de um comprometimento
mental, que limitou a terapia em muitos momentos e impediu que
determinadas condutas fossem tomadas.
Acreditamos ainda que se houvesse uma maior interacção
interdisciplinar haveria a possibilidade de um tratamento mais
completo e eficiente, que certamente traria maiores benefícios para a
paciente.
A Fisioterapia pode contribuir através de seus recursos e técnicas na
abordagem de uma série de patologias, e quando surge uma Síndrome
rara, como é o caso da Síndrome da Cornélia de Lange nós,
profissionais dessa área da saúde, devemos buscar os mecanismos
mais eficientes de intervenção para podermos proporcionar uma
melhora real na qualidade de vida desses pacientes.
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