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Introdução: As microcefalias caracterizam-se pelo perímetro cefálico (PC) inferior a dois desvios-padrão da média 

específica para o sexo e a idade gestacional e, segundo o Ministério da Saúde, são considerados microcéfalos crianças 

nascidas com PC igual ou inferior a 31,5 e 31,9 centímetros para meninas e meninos, respectivamente. A maioria dos 

casos de microcefalia é acompanhada de alterações motoras e cognitivas que variam de acordo com o grau de 

acometimento cerebral, podendo a criança apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), déficits 

auditivos, físicos, intelectuais, cognitivos e ou visuais. Objetivo: Descrever o processo de avaliação, tratamento e 

desenvolvimento de KL, microcéfalo, 9 anos de idade, sexo masculino. Metodologia: Relato de caso de intervenção 

longitudinal e descritivo, realizado mediante atividade prática da disciplina Fisioterapia Neurológica II do curso de 

Fisioterapia, na clínica-escola de fisioterapia da Universidade do Vale do Taquari - Univates, em Lajeado-RS. O projeto 

“guarda-chuva” para divulgação das atividades práticas desenvolvidas na clínica foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Univates, mediante protocolo CAAE número 57583916.4.0000.5310. Resultados: Na avaliação foi possível 

observar importante atraso no DNPM; discreta espasticidade de membros inferiores (MMII), classificada em grau 1, 

conforme escala de Ashworth, cifose cervicotorácica e encurtamento bilateral do tendão de Aquiles. Com relação ao 

desenvolvimento motor, apresenta controle cefálico e de tronco, porém, em sedestação, utiliza postura cifótica da coluna 

vertebral para se manter contra a gravidade, perdendo facilmente o equilíbrio. Manifesta dificuldades em interagir com o 

meio, não verbaliza e eventualmente responde aos estímulos auditivos e visuais; não manuseia e nem explora objetos; 

apresenta estereotipias de mãos. O tratamento fisioterapêutico baseia-se no conceito Bobath, que busca a inibição de 

padrões anormais de postura e movimento e desenvolvimento de atividades funcionais. Para tal, utiliza-se alinhamentos 

corporais para melhora do padrão postural de tronco em sedestação e ortostase, trocas de decúbitos, exercícios para 

ativação da musculatura geral, além de técnicas de modulação de tônus muscular, alongamentos, mobilizações 

articulares e estimulação sensorial através de atividades lúdicas. Devido ao quadro severo de microcefalia (PC 41 cm) e 

consequências da doença, a aquisição de habilidades é lenta, entretanto, KL, que realiza fisioterapia desde os 12 

meses de idade, gradativamente vem evoluindo em seu DNPM, com pequenas aquisições. Conclusão: A fisioterapia é 

fundamental na reabilitação de crianças com microcefalia; estimula a aquisição de habilidades e minimiza as sequelas 



decorrentes do dano cerebral. Para os estudantes, aproxima-os da prática profissional.
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