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Introducao: Em virtude da significância clínica das lesões por pressão em cadeirantes, estratégias preventivas têm sido desenvolvidas,
incluindo o uso de almofadas e a prática de manobras de alívio. No entanto, estudos científicos sobre a influência do reposicionamento
sentado na distribuição de pressão ainda são escassos.

Objetivos: Avaliar os efeitos das manobras de alívio na distribuição de pressão na região isquiática em cadeirantes.

Método: Participaram deste estudo seis (n=6) indivíduos com paraplegia e média de idade de 34,6 (± 20,9) anos. Para avaliação da
distribuição de pressão, o paciente permaneceu na posição sentada (posição ereta) em um assento padronizado e realizou 4 manobras de
alívio: inclinação anterior intermediária e completa, e inclinação lateral direita e esquerda. Cada manobra foi mantida por 30 s e os picos
de pressão na região isquiática foram obtidos através do sistema de mapeamento de pressão CONFORMat™ (Tekscan). O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE 52077315.8.0000.5348). As comparações entre as 4 manobras e a
posição ereta foram realizadas através da ANOVA e post hoc teste de Tukey HSD. O nível de significância estatística foi p < 0,05.

Resultados: A inclinação anterior completa resultou em uma redução significativa dos picos de pressão na região isquiática (144,8 ±
69,4 mmHg) quando comparado à posição ereta (296,3 ± 80,9 mmHg). Em relação à inclinação lateral direita, pode-se observar que os
picos de pressão do lado esquerdo da região isquiática (113,1 ± 50,0 mmHg) foi significativamente menor quando comparado ao mesmo
lado durante a posição ereta (266,3 ± 83,7 mmHg). Os picos de pressão também foram menores durante a inclinação lateral esquerda,
porém sem significância estatística.

Conclusão: Os resultados deste estudo demonstraram que as manobras de alívio foram efetivas na redução dos picos de pressão na
região isquiática, especialmente durante a inclinação anterior completa. Estes achados sugerem que estratégias de alinhamento e
reposicionamento postural na cadeira de rodas podem ser efetivas na prevenção de lesões por pressão."
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