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Introducao: O trauma raquimedular (TRM) decorre de uma agressão em qualquer nível da medula espinhal, que resulta na
descontinuidade das fibras neurais, levando a alterações tanto funcionais, quanto sensoriais. Pode apresentar disfunções respiratórias,
conforme o nível da lesão, diminuindo a força dos músculos respiratórios.

Objetivos: Verificar os efeitos de uma intervenção fisioterapêutica sobre a força da musculatura respiratória em um indivíduo com lesão
medular a nível de cervical.

Método: Participou da pesquisa um indivíduo do gênero masculino, 18 anos, com lesão medular incompleta a nível de C4 e C5, há 3
anos. O mesmo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Passo Fundo (UPF) parecer número 52581515.7.0000.5342. Foi realizada uma avaliação pré e pós intervenção, onde analisou-se a força
muscular respiratória aferida pela manovacuometria. Os atendimentos tiveram duração de 50 minutos, realizados 3 vezes por semana,
totalizando 15 sessões, nas quais foram realizados treinamento da musculatura respiratória com uso de Threshold PEP com cargas de
40% da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão expiratória máxima (Pemáx), juntamente com diagonais de Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) de escápula, sendo elas, elevação anterior, depressão anterior e depressão posterior (2 x 10 cada).

Resultados: A manovacuometria apresentou percentuais de evolução da PImáx (5,88%) e de valores da PEmáx (21,43%) indicando
crescimento de força muscular respiratória.

Conclusão: A fisioterapia com uso de Threshold PEP associado a diagonais de FNP promoveu efeitos positivos na força muscular
respiratória de um indivíduo com TRM."
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