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Introducao: Esse estudo tem por finalidade demonstrar os efeitos de um protocolo de avaliação e tratamento fisioterapêutico
neurofuncional para paciente pós – traumatismo craniano encefálico após o ambiante hospitalar que sofreu um luxação de quadril direito
e neuropatia ciático direito, com sinais degeneração axonal.

Objetivos: O objetivo deste estudo é demonstrar os efeitos de um protocolo de tratamento fisioterapêutico neurofuncional para paciente
pós - TCE em acompanhamento de cinco meses.

Método: Trata- se de um estudo de caso baseado em avaliações, protocolo de tratamento e reavaliações, onde o paciente será avaliado
quanto sua capacidade funcional motora, atividades de vida diárias, nível de consciência, controle de tronco, dor e qualidade de vida.O
tratamento será realizado na Clinica Escola de Fisioterapia FUNVIC, com duração de cinco meses entre as avaliações e reavaliações,
com frequência de duas sessões semanais com duração de quarenta e cinco minutos cada sessão. O tratamento fisioterapêutico consiste
em quarenta minutos de fisioterapia neurofuncional, baseadas em técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivo (PNF), Conceito
Bobath Contemporâneas, ambas com objetivo da facilitação da reaprendizagem motora voltada para o nível de estruturas/funções
corporais e atividade.

Resultados: Os resultados obtidos na escala de função motora (EK) foram animadores, na medida de independência funcional (MIF)
obteve uma aumento significativo 75 para 97. Já na escala de função motora apresentou 11 para 6 escores, enquanto os resultados Trunk
Control Test obteve um aumento neste controle 36 para 74 escores, escala analógica visual de dor o paciente melhorou seu quadro de 8
para 5 escores.

Conclusão: Portanto podemos observar com os resultados apresentados uma melhora significativa nas mudanças posturais, mostrando
assim eficácia do tratamento indireto de PNF, nesse caso enfatizando as partes do corpo com um maior potencial e isentas de dor."
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