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Introdução e objetivos: Introdução: A espasticidade, muito comum em
lesões medulares, é o aumento do reflexo de estiramento, levando a uma
maior resistência ao movimento passivo, podendo tanto ajudar quanto
atrapalhar o paciente em suas atividades de vida diária. A fisioterapia
neurofuncional tem como um de seus objetivos a diminuição da
espasticidade desses pacientes, porém não se sabe definir ao certo o efeito
imediato de uma sessão de fisioterapia neurofuncional sobre este sintoma.
Para quantificar esta espast

Métodos: Método: Trata-se de um estudo longitudinal com 23 pacientes
com lesão medular atendidos por um serviço público de fisioterapia
neurofuncional. Os pacientes foram avaliados por dois examinadores cegos,
antes e após a terapia de 50 minutos. CAAE No.36112114.1.0000.5231

Resultado: Resultado: A média de idade foi de 41 anos (DP= 14,31). Houve
predomínio do gênero masculino e de diagnóstico de paraplegia. Para 69,6%
dos pacientes, houve redução da espasticidade após a terapia, 21,7%
mantiveram o mesmo resultado e 8,7% apresentaram um aumento deste
tônus muscular.

Discussão e conclusão: Discussão: Uma única terapia pode ser eficaz para
a redução da espasticidade em pacientes com lesão medular, por evitar e
combater os padrões de movimento e posturas relacionadas aos mecanismos
reflexos liberados, o que não pode ser estabelecido para todos os casos,
onde 8,7% dos pacientes apresentaram um aumento deste tônus. Conclusão:
Uma única sessão de fisioterapia neurofuncional foi efetiva para diminuir a
espasticidade muscular dos pacientes com LM de acordo com a EAM.
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