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Introducao: Lesões do plexo braquial (LPB) prejudicam a performance de atividades, a participação social e a qualidade de vida. Diante
da perda total da força muscular (FM), o desafio para os fisioterapeutas é maior. A irradiação motora pode ativar indiretamente músculos
fracos sendo promissora para auxiliar na recuperação dessas lesões.

Objetivos: Relatar o caso de um paciente que sofreu LPB bilateral e descrever as intervenções utilizadas - com ênfase na irradiação
motora - e seus resultados, para que outros fisioterapeutas que se deparem com lesões semelhantes possam reproduzir o tratamento
utilizado e aumentar as chances de recuperação dos pacientes.

Método: A FM foi avaliada através da escala de Kendall. Com o objetivo de melhorar a FM, a irradiação motora, um procedimento
básico do conceito FNP (facilitação neuromuscular proprioceptiva), foi a principal intervenção utilizada, dentre outras técnicas de
cinesioterapia. O comitê de ética em pesquisa aprovou esse estudo antes de sua execução (CAAE: 51657615.6.0000.5261). O indivíduo
assinou um termo de consentimento para divulgação dos detalhes desse caso e para a exibição das imagens.

Resultados: Paciente masculino, 32 anos, foi contido pelas axilas durante surto psiquiátrico, ocasionando LPB bilateral. A
eletromiografia mostrou denervação bilateral dos músculos do braço, antebraço e mão. Quatro meses após a lesão, apresentava
diminuição da FM bilateralmente (entre grau 1 e 4 nos segmentos proximais e 0 nos distais), hipoestesia tátil e anestesia. Era totalmente
dependente nas atividades de vida diária e de auto-cuidado, exceto para marcha e transferências. Após 28 meses de tratamento, houve
recuperação completa da FM nos segmentos proximais e parcial nos distais e recuperação da independência na execução das tarefas,
exceto nas que exigem destreza.

Conclusão: A irradiação motora pode auxiliar na recuperação da FM após LPB. Porém, ensaios clínicos controlados são necessários
para confirmar a eficácia dessa intervenção."


	Irradiação Motora na Recuperação de Lesão Bilateral do Plexo Braquial

