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Introducao: Doenças que afetam o primeiro neurônio motor provocam, entre outros sintomas, a hipertonia elástica. Exercícios
fisioterapêuticos que inibem a ativação do fuso neuromuscular, minimizam os efeitos da espasticidade. Para auxiliar no tratamento
fisioterapêutico, alguns autores têm sugerido o uso de fitoterápicos para normalização do tônus muscular.

Objetivos: O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito de um programa de tratamento fisioterapêutico convencional, associado ao
uso do fitoterápico Alpinia Zerumbet em um paciente com paraparesia pós lesão medular.

Método: Foi realizado um estudo de caso com um paciente que apresentou como diagnóstico inicial AVE, associado a lesão medular
diagnosticado clinicamente com uma lesão por compressão das vértebras cervicais c3 e c4 através do exame de ressonância magnética.
O programa de tratamento fisioterapêutico proposto foi baseado em condutas cinesioterapêuticas associadas ao uso do óleo essencial
Alpinia Zerumbet- ZICLAGUE e a um óleo placebo, em dias alternados sem que houvesse percepção do paciente nem do avaliador,
durante 3 meses, com uma frequência de 2 vezes/semana. Como parâmetros de avaliação para identificar os efeitos pré e pós-
intervenção, foram usados os seguintes instrumentos: escala analógica visual (EAV), goniometria para quantificar a amplitude de
movimento (ADM), o teste muscular manual (TMM) para avaliar a força muscular, ASIA para quantificar a sensibilidade/motricidade. A
avaliação funcional foi feita por meio dos testes de caminhada de 10m (TC10) e The Timed Up & Go (TUG)

Resultados: A comparação entre os valores das variáveis pré e pós a aplicação do protocolo de tratamento permitiu verificar a presença
de alterações consideráveis com a intervenção aplicada. Os resultados do presente estudo fornecem informações de que a proposta de
tratamento fisioterapêutico por meio de condutas cinesioterapêuticas acrescidas ao uso de óleo essencial exerceu uma influência positiva
em diversos aspectos sobre um paciente com paraparesia pós-lesão medular, a saber: diminuição da espasticidade; aumento da força
muscular; aumento da amplitude de movimento e melhora da capacidade funcional.

Conclusão: Verificou-se que a utilização do óleo essencial Ziclague associado à exercícios de cinesioterapia mostrou-se eficaz para
melhorar a espasticidade no indivíduo, otimizando o tempo nos testes de TC10M E TUG mais do que em dias que fora utilizado
cinesioterapia associada ao óleo de efeito mineral placebo."
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