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Introdução e objetivos: A lesão medular é um acometimento incapacitante
que causa dano a medula espinhal, podendo ocorrer por traumatismos. Esta
por sua vez gera a necessidade de adaptação em suas tarefas diárias, pois
na maioria das vezes são realizadas na cadeira de rodas exigindo maior
equilíbrio e estabilidade de tronco. O estudo teve como objetivo avaliar a
estabilidade e equilíbrio de tronco em lesados medulares, verificando suas
capacidades e independências funcionais.

Métodos: Participaram 22 sujeitos, 11 com diagnóstico de lesão medular e
11 sem algum acometimento neurológico, como grupo controle. Foram
aplicadas as escalas ASIA e MIF para verificar o nível neurológico e
independência funcional. Para ambos os grupos foram aplicados o Teste de
Alcance Funcional Anterior (TAF) e o Teste de Alcance Lateral (TAL) para
verificar o equilíbrio de tronco através do MMSS, realizados na posição
sentada.

Resultado: A idade média entre os grupos foi de 36,4±6,4, a maioria era do
gênero masculino. Através da Escala ASIA, sete pacientes apresentaram
lesões torácicas, dois cervicais e dois lombares, sendo que entre eles um
com lesão torácica e dois lombares foram classificados como lesão
incompleta. Dois pacientes com níveis cervicais obtiveram maior nível de
dependência funcional classificada pela MIF. Nos testes de alcance funcional
anterior e lateral os sujeitos com lesão medular apresentaram valores
próximos ao grupo controle.

Discussão e conclusão: Embora haja diferenças entre os testes de
alcances, os valores dos grupos mostraram-se próximos, tendo como um
resultado bom para população estudada. Pois, os dados demonstraram um
comportamento funcional parecido com indivíduos sem lesões, sugerindo
que, estes pacientes poderiam estar adaptados à sua sequela motora,
favorecendo o seu equilíbrio de tronco. Os sujeitos com lesão medular
apresentaram boa estabilidade de tronco quando comparados aos sujeitos
sem lesão, sendo que sujeitos com nível
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