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Introdução e objetivos: Introdução: A restauração da marcha após lesão
da medula espinal (LME) é importante para melhora da função locomotora
destes indivíduos, a fim de conquistar maior independência. A partir da
necessidade de classificar o prognóstico da marcha após a LME, sua
graduação e possíveis evoluções, foi criado o Índice de Marcha para Lesão
Medular II (WISCI II - Walking Index for Spinal Cord Injury). Objetivo:
Quantificar o prognóstico de marcha em indivíduos com LM por meio do
Índice de Marcha.

Métodos: Trata-se de uma série de casos com 10 indivíduos com LME
atendidos em um Serviço Público de Fisioterapia Neurofuncional. Todos os
pacientes foram entrevistados, obtendo-se os dados pessoais, clínicos,
classificação segundo a American Spinal Injury Association (ASIA). Em
seguida, foi aplicado o WISCI-II. Inicialmente, foi solicitado ao paciente a
execução da marcha no nível autosselecionado. Caso realizado
corretamente, solicitou-se a execução dos próximos níveis até a falha ou
término do teste. Considerou-se a pontuação do WISCI II o último nível
realizado pelo indivíduo de forma correta e com menor risco possível. CAAE
No. 36112114.1.0000.5231.

Resultado: A média de idade foi de 45,9 anos (DP 14,78), com predomínio
do gênero masculino (80,0%) e de pacientes com lesão medular incompleta
(60%). A pontuação do WISCI II resultou em uma mediana de 6,5 (4–20),
mostrado que esses indivíduos apresentam marcha com andador ou duas
muletas, fazendo uso de órteses e assistência de uma pessoa. Ao solicitar
que esses pacientes autosselecionassem seu nível de marcha previamente ao
teste, três pacientes selecionaram um nível inferior; dois selecionaram dois
níveis abaixo; dois apresentaram diminuição de três níveis, sugerindo dessa
forma que esses pacientes subestimam sua capacidade de marcha.

Discussão e conclusão: A maioria dos pacientes com lesão medular deste
estudo apresentam capacidade de marcha com andador ou duas muletas,
fazendo uso de órteses e assistência de uma pessoa, com evolução dos níveis



a partir do autosselecionado. O instrumento mostrou-se adequado para os
pacientes submetidos ao teste, podendo ser utilizado como objetivo de
treinamento para evolução da marcha.
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