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Introducao: O Traumatismo Crânio Encefálico - TCE é uma agressão ao encéfalo causada por uma força física externa que pode
produzir alteração do estado mental e resultar no comprometimento cognitivo e funcional. A fisioterapia precoce tem papel fundamental
desde o despertar do coma até a fase de reeducação do movimento.

Objetivos: Relatar a atuação da fisioterapia neurofuncional de um paciente vítima de TCE grave no transcorrer da internação até a alta
hospitalar, enfatizando a importância da execução adequada de técnicas facilitatórias e inibitórias visando os melhores desfechos
funcionais.

Método: Por meio de revisão de evoluções fisioterapêuticas em prontuário eletrônico, buscou-se relatar e descrever a trajetória de um
paciente internado com diagnóstico de TCE. A descrição da atuação da fisioterapia foi didaticamente separada em três momentos: 1.
Unidade de Terapia Intensiva; 2. Enfermaria Neurocirúrgica e; 3. Orientações para alta hospitalar. O caso é de um paciente do sexo
masculino, 38 anos, morador de rua, vítima de agressão física com abaulamento em região parieto-occipital esquerda. Na chegada ao
hospital, demonstrava Glasgow 12 (AO4, RV2, RM6) e hemiplegia flácida direita, afasia de compreensão e apenas balbuciava sons.
Permaneceu no hospital durante 66 dias, sendo 7 dias na UTI e 59 dias na enfermaria.

Resultados: No momento 1, buscou-se manter o adequado posicionamento funcional e amplitude de movimento, dando ênfase às
técnicas facilitatórias: como as transferências de peso e estímulos propriocetivos. No momento 2, apresentava déficit de equilíbrio de
tronco e aumento do tônus: Ashworth 3 em bíceps braquial, flexores do punho e plantiflexores. Nessa fase, além de técnicas para
controle de tronco, confeccionou-se splint para mão e uma goteira suropodálica. Assim que o paciente ganhou mais controle motor,
iniciou-se o treino de marcha, enfatizando a transferência de peso sobre o lado acometido. Na última semana, promoveu-se os
encaminhamentos e orientações de alta.

Conclusão: A fisioterapia precoce em pacientes vítimas de TCE visa a obtenção do maior grau de independência nas atividades de vida
diária. Para tanto, é fundamental que a equipe seja capacitada para assistência deste perfil de paciente. Neste caso relatado, observou-se
uma evolução funcional e um apropriado manejo terapêutico."
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