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Introducao: A lesão medular pode limitar a capacidade funcional determinado as alterações motoras e sensitivas cuja extensão estão
relacionadas com o nível da lesão. A fisioterapia nesta condição pode prevenir complicações motoras, promover a independência
funcional e melhora na qualidade de vida.

Objetivos: O objetivo foi propor um protocolo fisioterapêutico para o tratamento de um indivíduo com lesão medular.

Método: Aprovado sob CAAE 64999317.1.0000.5383. As avaliações do paciente foram realizadas por 10 meses nas fases aguda e
crônica da lesão e por mais 4 meses após a finalização do protocolo. As sessões foram realizadas 2x/semana por 1 hora na clínica-escola
de fisioterapia de Araraquara/SP. Cada avaliação foi composta por escala ASIA, independência funcional da lesão medular (SCIM-III)
com pontuação de 0-100, escala de equilíbrio de Berg com pontuação de 0-56 e breve questionário de qualidade de vida (WHOQoL-
bref) com pontuação de 0-130, para todas as escalas zero foi o valor mínimo. Fez parte do protocolo fisioterapêutico a cinesioterapia
convencional por meio de mobilização passiva e ativa em membros superiores e inferiores, fortalecimento muscular dos grupos
preservados, alongamento global em membros superiores e inferiores, eletroestimulação funcional em grupos musculares dos membros
inferiores em mesa ortostática, facilitação neuromuscular proprioceptiva em cabeça, cinturas escapulares e membros superiores, treino
proprioceptivo e de marcha.

Resultados: Foi incluído um paciente, sexo masculino, 27 anos. Nas 14 avaliações as pontuações totais das escalas foram,
respectivamente: ASIA C (132 pontos) e D (158, 170, 181, 207, 218, 221, 225, 225, 225, 226, 222, 220, 244 pontos); Independência
funcional da lesão medular: 29, 69, 75, 88, 88, 91, 92, 91, 93, 93, 96, 98, 97, 100 pontos; Berg: 0, 0, 31, 38, 45, 47, 47, 47, 46, 46, 48, 45,
48, 54 pontos; WHOQOL: 96, 104, 99, 106, 110, 116, 109, 110, 99, 99, 116, 113, 108, 117 pontos.

Conclusão: O protocolo fisioterapêutico proposto promoveu melhora da função motora, da independência funcional e qualidade de vida
de um indivíduo com lesão medular. "
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