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Introducao: A paralisia braquial obstétrica (PBO) resulta de lesão do plexo braquial ao nascimento gerando distúrbios motores e
sensitivos do membro acometido e implicações significativas na vida da criança. Neste contexto, acredita-se que a fisioterapia associada
ao uso de bandagem funcional pode auxiliar na recuperação das disfunções neuromusculoesqueléticas, promovendo melhora funcional.

Objetivos: Descrever a intervenção fisioterapêutica associada ao uso de bandagem funcional no pós-operatório de uma criança com
PBO.

Método: Relato de caso. Menino de 15 meses foi exposto ao uso de fórceps e distócia de ombro ao nascimento, resultando em lesão de
plexo braquial esquerdo. O estudo envolveu avaliação pré-operatória na idade de 1 mês e 24 dias, e pós-operatória aos 4 meses e 5 dias,
8 meses e 12 dias e followup aos 15 meses. As escalas Active Moviment Scale (AMS), Alberta Infant Motor Scale (AIMS), e a
Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF) foram utilizadas como instrumentos de avaliação nos períodos pré e pós-operatórios.
As condutas fisioterapêuticas foram associadas ao uso da bandagem elástica em punho e dedos.

Resultados: A lesão obstétrica foi classificada como Narakas II. A criança iniciou tratamento fisioterapêutico aos 45 dias de vida, sendo
submetida à cirurgia de neurotização interneural aos 3 meses e 9 dias. Retomou tratamento no 20º dia de pós-operatório com limitação
de extensão de punho, permanecendo com 1º e 2º dedos em extensão e 3º, 4º e 5º dedos fletidos. Houve melhora motora funcional, após a
associação do uso da bandagem, e evolução nas pontuações da AMS, passando de 45 para 97 pontos. A AIMS apresentou percentis de
desenvolvimento motor típico durante todo o acompanhamento.

Conclusão: Com base nos achados descritos neste relato de caso, a associação da bandagem funcional com a fisioterapia sugere auxiliar
a recuperação e/ou melhora funcional da lesão motora."
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