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Introducao: Atualmente profissionais e pacientes com lesão medular tem escolhido cadeiras de rodas sem o apoio de braços,
considerando aspectos como estética e facilidade para a propulsão. Estudos que avaliam a interferência do apoio de braços na
distribuição da pressão na posição sentada, em indivíduos tetraplégicos e paraplégicos, tem sido escassos.

Objetivos: Avaliar a distribuição da pressão entre o usuário de cadeira de rodas e a pressão exercida sobre o assento, com e sem apoio de
braços, em pacientes com lesão medular, atendidos na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, Unidade Belo Horizonte, de Novembro
de 2015 a Setembro de 2016.

Método: Trata-se de um estudo transversal que avaliou 52 pessoas com lesão medular traumática, nível neurológico de C4 a T12, AIS: A
ou B, com pelo menos 6 meses de lesão, que se locomovem exclusivamente por cadeira de rodas. Os pacientes foram divididos em dois
grupos: 26 paraplégicos e 26 tetraplégicos. Essa amostra foi dimensionada para realização de Análise de Variância de medições
repetidas. Os participantes foram posicionados na cadeira de rodas com o apoio de braços na altura adequada e cotovelos fletidos a 90°.
Em seguida foi feito um intervalo para restaurar a perfusão sanguínea. Após o intervalo o paciente foi avaliado sem o apoio de braços.
Foi utilizado equipamento de imagem FSA 4,1 para mapeamento da pressão nas regiões sacra, isquiática e trocantérica. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Todos os pacientes assinaram termo de consentimento livre e
esclarecido.

Resultados: As variáveis analisadas foram os quatros pontos de maior pressão em todas as regiões estudadas. Os dados foram analisados
no software IBM SPSS, versão 20.0. A pressão nos indivíduos tetraplégicos foi maior que nos paraplégicos.(p<0,001), independente da
região avaliada (p=0,126). O ponto de maior pressão foi a região isquiática (média= 149; desvio padrão= 33,2), seguida das regiões
trocantérica (média= 125; desvio padrão= 37,0) e sacra (média= 96; desvio padrão= 35,3) . O apoio para os braços foi eficiente para
reduzir a pressão. (p<0,001), independente da topografia (p=0,600) e da região avaliada. (p=0,652)

Conclusão: Nesta amostra, o apoio de braços da cadeira de rodas reduziu a pressão exercida pelo corpo, sobre o assento,
independentemente da topografia e região afetada. Sugerimos portanto seu uso para pacientes com histórico de úlceras por pressão,
úlceras por pressão em atividade e para aqueles que passam longos períodos sentados."
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