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Introducao: Os nervos periféricos são extensões do Sistema Nervoso Central e responsáveis pela integração das funções motoras e
sensitivas. Sendo sujeitos a lesões provenientes de acidentes, de origem interna ou externa, acompanhada ou não de perda tecidual,
podendo resultar em comprometimento motor importante. Diferentes tipos de recrutamento motor possibilita ganho funcional.

Objetivos: Verificar a eficácia da intervenção fisioterapêutica precoce em lesão traumática de plexo braquial com estiramento das raízes
nervosas de C5 e C6.

Método: BA, 21 anos, vítima de acidente motociclístico, apresentou lesão traumática por impacto direto do plexo braquial, com
estiramento das raízes nervosas de C5 e C6 do tronco superior direito, comprometimento pós-ganglionar. Ao exame físico constatou-se
monoparesia e redução dos reflexos e da sensibilidade em membro superior direito (MSD). O território sensitivo comprometido -
hipoestesia tátil, térmica e dolorosa - relaciona-se com a região correspondente aos dermátomos de C5 e C6. Os grupamentos musculares
acometidos associam-se aos nervos axilar, músculo-cutâneo e supraescapular, de acordo com o Medical Research Council. Avaliação
inicial, na flexão/extensão de cotovelo Teste Muscular Manual (TMM) = 0, demais grupos = 1; Esfigmomanômetro Modificado (EM) =
20, demais grupos = 30; ausência de Amplitude de Movimento (ADM). A eletroneuromiografia revelou sinais de desnervação e ausência
de recrutamento motor voluntário nos músculos tributários do tronco superior do plexo braquial direito, compatível com acometimento
neurogênico grave de padrão axonal.

Resultados: Posteriormente a avaliação cinético-funcional, Paciente iniciou a reabilitação, dois dias após o trauma, dois atendimentos
semanais de 50 minutos, por 6 meses. O programa visou diferentes tipos de recrutamento motor para a funcionalidade do membro
acometido. Foram realizadas técnicas específicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, estimulação muscular tátil associada ao
exercício, exercícios (passivos, livres, resistidos) e treino funcional. Embora os achados relativos à eletroneuromiografia realizada após
tratamento serem similares a inicial, o Paciente apresentou melhoras significativas na funcionalidade do MSD. Avaliação final, na flexão
de cotovelo: TMM = 4; TEM = 120; ADM = 145. Para os demais grupos padrões normais.

Conclusão: O tratamento fisioterapêutico neurofuncional precoce mostrou-se eficaz na reabilitação de plexo braquial e promoveu ganho
funcional do membro superior direito do paciente. Sugerindo que a ativação de diferentes tipos de recrutamento motor pode favorecer a
funcionalidade de indivíduos após trauma de nervo periférico."
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