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Introducao: Lesões da fossa posterior são complicações incomuns de Traumatismo Crânioencefálicos (TCE) e ocorrem após
traumatismo da região occipital secundários a fraturas de crânio e mecanismos de contra golpe encefálico. Os indivíduos podem
apresentar sinais cerebelares, occipitais e hidrocefalia e a fisioterapia objetiva melhorar o desempenho das funções comprometidas pós-
trauma.

Objetivos: Relatar o caso de uma voluntária após TCE e os achados neurológicos relevantes após lesão cerebelar para a reabilitação
neurofuncional.

Método: Após aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE 83179318.4.0000.5495), realizou-se estudo observacional, do tipo relato
de caso de uma voluntária,29 anos, com sequela de TCE grave, após colisão moto x carro em 2011, permanecendo em coma por 12
meses (Glasgow 6 durante esse tempo). Associado ao TCE sofreu fratura de clavícula e fêmur direitos e ficou com traqueostomia
durante 4 anos. Após alta hospitalar, permaneceu com tubo de Montgomery por 9 meses, devido a estenose subglótica. Em domicilio,
apresentou osteomielite no fêmur direito, realizando nova cirurgia. Após esse tempo, iniciou respostas verbais e motoras e atualmente
realiza suas funções de maneira dependente. Foi realizada avaliação fisioterapêutica convencional, os instrumentos International
Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) e análise estabilométrica para análise
do controle postural utilizando plataforma de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Para os resultados foi utilizada analise
descritiva.

Resultados: Desde o retorno da função, apresentou grandes alterações cerebelares, coincidentes aos exames tomográficos que
evidenciaram lesões nessa estrutura. Na avaliação fisioterapêutica foi evidenciado desorientação espaço-temporal, marcha ataxica,
disdiadocinesia, disartria, dismetria à direita e hipotonia muscular. A ICARS em 55 pontos e a SARA em 23 pontos. Na estabilometria
se observou maiores oscilações para a direita do Centro de Pressão (COP) em Médio-Lateral (ML) e maior saída da base de sustentação
para o lado direito.

Conclusão: A lesão de fossa posterior no TCE gera uma síndrome rara e de importantes comprometimentos neurológicos que interferem
nas habilidades funcionais. Pode-se observar déficits na capacidade motora, no controle postural e nas habilidades funcionais na
avaliação realizada, evidenciando a importância da semiologia fisioterapêutica neurofuncional para promover as intervenções
necessárias."
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