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Introducao: A reprogramação dinâmica muscular (RDM) é uma técnica fisioterápica que trabalha com microflexionamentos,
estimulando o sistema nervoso central pelos receptores sensoriais (visão, audição e tato). O trauma raquimedular é uma lesão neurológica
incapacitante que pode provocar paralisia, perda sensorial e disfunção neurofuncional, em homens jovens da classe socioeconômica
média.

Objetivos: Averiguar os efeitos da reprogramação dinâmica muscular (RDM) em sequelado medular.

Método: Estudo experimental descritivo, realizado no Laboratório de Estudos em neurociências e Comportamento da Faculdade de
Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas. aprovado com o CAAE31075814.0.0000.5020. A amostra foi
composta de um (1) pacientes do sexo masculino com lesão medular (usuário de cadeira de rodas), com artrodese de cervical, atendido 2
vezes por semana, 45min cada sessão, totalizando 12 sessões pelo PRONEURO (Programa Núcleo Multiprofissional de Reabilitação
Neurofuncional), após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. As avaliações se deram pela ficha de avaliação postural
estática, pela anamnese e avaliação da sensibilidade. A reabilitação pelo RDM advém da autoterapia induzida pelos posturamentos
corretivos e microflexionamentos, inseridos em pontos articulares, denominados “códigos do corpo” identificados no exame postural.
Este processo facilita ao sistema nervoso central a decodificação dos novos movimentos, reorganizando as tensões e compressões
nervosas pelos próprios movimentos, estabilizando a perda da capacidade motora, sensibilidade, controle motor.

Resultados: No que refere o objetivo foi observado que o paciente obteve uma melhora no decorrer da aplicação do RDM, evoluindo na
sensibilidade, aumento de força, dorsi e plante flexão, postura, controle de tronco sentado, à coordenação motora, amplitude de
movimento (ADM) e, reduzindo a dor articular e/ou muscular, relatadas em anamnese. No decorrer da terapia, foi difícil a realização dos
microflexionamentos, devido à ausência de movimentos ativos e porque o RDM respeita o estado corporal do paciente e não causa
lesão.Ainda, ensina ponto a ponto ao paciente a se reconhecer e a reconhecer suas alterações, reabilitando os movimentos do corpo.

Conclusão: O RDM possibilitou melhora controle de tronco e aumento da ADM, e na independência funcional permitiu o paciente
auxiliar na alimentação, banho, vestir-se e levantar da cadeira para a transferência, diminuindo a sobrecarga do cuidador. Mas,
recomendam-se mais investigações que envolva fatores influenciadores na eficiência da técnica com mais indivíduos."
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