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Introducao: A maioria dos indivíduos com lesão da medula espinhal apresentam espasticidade, levando uma maior resistência muscular
ao movimento passivo do segmento corporal, interferindo diretamente nas suas atividades de vida diária (AVD's). A fisioterapia
neurofuncional promove a diminuição da espasticidade, porém não se sabe definir o seu efeito sobre este sintoma.

Objetivos: Analisar o efeito imediato de uma intervenção de fisioterapia sobre o tônus muscular dos membros inferiores de indivíduos
com lesão da medula espinhal.

Método: Trata-se de um estudo transversal com 15 indivíduos com diagnóstico de lesão da medula espinhal com presença de hipertonia
nos membros inferiores. A coleta de dados ocorreu no Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional de um Hospital Universitário Público.
Inicialmente a intensidade da resistência muscular dos membros inferiores foi avaliada pela Escala de Ashworth Modificada (EAM) e o
tempo de queda da perna em flexão pelo Teste Pendular (TP). Na sequência, os pacientes realizaram um único atendimento de
fisioterapia, baseada em exercícios terapêuticos passivos e mudanças de posturas, conforme protocolo de atendimento desenvolvido por
este Setor de Fisioterapia. Após a fisioterapia repetiram-se a EAM e o TP. Os valores pré e pós fisioterapia da intensidade da resistência
muscular, o tempo de queda da perna em flexão e as amplitudes de movimento articular (ADMs) do joelho foram comparados. A
pesquisa está de acordo com o Comitê de Ética com número – CAAE: 36112114.1.0000.5231.

Resultados: A média de idade foi de 45,47 ± 10,89 anos e 14,93 ± 9,96 anos de lesão medular. A maioria dos indivíduos são
paraplégicos. Pela EAM houve redução significativa da resistência muscular do membro inferior quando comparados os valores pré e
pós fisioterapia com p<0,01. Pela TP houve aumento significativo da velocidade angular da queda em flexão da perna quando
comparados os valores pré e pós fisioterapia com p<0,01.

Conclusão: Os resultados evidenciaram que uma única sessão de fisioterapia foi eficaz na redução da hipertonia muscular dos membros
inferiores de pacientes com lesão da medula espinhal. Acredita-se que o protocolo de fisioterapia neurofuncional utilizado por este
serviço possa ser um diferencial no tratamento especializado para esta população."
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