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Introdução e objetivos: A Lesão Medular (LM) é uma condição de
insuficiência parcial ou total do funcionamento da medula espinal,
decorrente da interrupção dos tratos nervosos motor e sensorial desse
órgão. O referido estudo teve como objetivo conhecer a composição corporal
de pessoas com diferentes níveis de lesão medular.

Métodos: Participaram da pesquisa 16 individuos que vinham sendo
atendidos pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na cidade de
Patos. Para a coleta foi realizada uma avaliação referente às medidas
antropométricas tais como: Peso Corporal (Kg); Estatura (ES); Espessura
das Dobras Cutâneas (EDC) e Índice de Massa Corporal (IMC).Para
descrição das variáveis, foi realizada uma análise estatística descritiva.

Resultado: Observou-se maior média de massa magra (MM) em homens
(h=49,2kg; m= 45,5kg), enquanto que a média de massa gorda (MG) teve
média maior nas mulheres (m=12,5kg; h=10,7kg). A média de IMC foi maior
nas mulheres (23,1; h=22,1). De acordo com a nível da lesão, o lombar
obteve uma média inferior de MM (45,3Kg; torácico= 49,8Kg), enquanto que
o percentual de gordura correspondeu a uma média de 18,4 para lombar e
17,8 para torácico. Verificou-se ainda que lesão completa apresentou uma
média inferior de MM (47kg; incompleta= 50,3kg), ao passo que a MG foi
maior nas lesões incompletas com níveis inferiores (15,5kg,
completas=10kg). Praticantes de atividade física obtiveram IMC de 22,1.

Discussão e conclusão: Com base nos resultados encontrados, pode-se
concluir que os indivíduos avaliados apresentaram IMC e percetual de
gordura dentro dos padrões estipulados pela OMS.
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