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Alcoholism complications.

Introdução e objetivos: Introdução: Síndrome de Wernicke-Korsakoff
distúrbio neurológico, quase sempre associado ao alcoolismo crônico.
Manifesta-se primariamente por carência de vitamina B1, a tiamina. A
psicose de Korsakoff - distúrbio mental com manifestações amnésicas e
confabulatórias e ocorre secundariamente a Encefalopatia de Wernicke. O
quadro neurológico é determinado pela tríade clássica: oftalmoplegia, ataxia
e distúrbios mentais e de consciência. Objetivo: Avaliar a atuação da
fisioterapia na Encefalopati

Métodos: Métodos: Relato de caso, paciente R.F.V com diagnostico
Wernicke Korsakoff, sexo masculino, 56 anos, antecedente cirrose alcoólica
e ex drogadito. Encaminhado para o hospital, por síndrome de abstinência.
Utilizamos Medida de Independência Funcional (MIF), na admissão, após
quinze dias e alta hospitalar, graduada em independência completa,
dependência modificada (50% de assistência), dependência modificada (25%
assistência) e independência completa.

Resultado: Resultado: Duas sessões diárias, sete dias por semana, com
duração de quarenta minutos. Foi enfatizado treino funcional com rolar no
leito, decúbito lateral para sedestação, treino de amarrar o sapato, pentear
o cabelo, preensão de garrafa e copos em uma superfície mais baixa,
sedestação para ortostatismo em várias superfícies, equilíbrio e marcha. A
pontuação na MIF(1):23,(2):24 (3):45. Na alta hospitalar, necessitou mínima
assistência na marcha.

Discussão e conclusão: Discussão: A literatura demonstra apenas um
trabalho com a fisioterapia nas manifestações neurológicas devido ao
alcoolismo. A atuação do fisioterapeuta é valiosa, devido aos déficits
neurossensomotores que alcoólatras apresentam.O treino orientado a tarefa
em atáxicos, incrementou o controle motor, equilíbrio e independência
funcional. Conclusão: Verificamos que após sessões de fisioterapia houve
melhora da funcionalidade do paciente.
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