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Introducao: Em indivíduos com lesão da medula espinal a capacidade funcional e as atividades físicas estão diminuídas pelo déficit da
motricidade e sensibilidade, bem como as alterações do sistema nervoso autônomo abaixo da lesão. Tais disfunções aumentam o risco de
doenças cardiovasculares e outras comorbidades nesta população.

Objetivos: Verificar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), pressão arterial (PA) e escala subjetiva de esforço (Borg) em
indivíduos com lesão medular durante três sessões de fisioterapia neurofuncional.

Método: Trata-se de um estudo piloto com 04 indivíduos com lesão medular, realizado em um ambulatório de fisioterapia
neurofuncional de hospital público. A coleta foi iniciada com cinco minutos de repouso, seguida pela mensuração da frequência cardíaca
(FC), da PA, do Borg dispneia (BorgD) e do Borg esforço (BorgE). Posteriormente iniciou a intervenção de fisioterapia neurofuncional
durante uma hora, a cada dez exercícios terapêuticos pré-estabelecidos, repetia-se coleta de dados. Após a terapia, realizou um período de
cinco minutos de repouso, e finalizando com a repetição das mensurações anteriores. Foram coletadas as médias das três sessões de
fisioterapia apresentados pela média da FC, da PA e Borg, obtidas nas três sessões de fisioterapia. A pesquisa está de acordo com o
Comitê de Ética número CAAE 36112114.1.0000.5231.

Resultados: Participaram 03 paraplégicos e 01 tetraplégico, a média de idade foi 44,75±4,11 anos, índice de massa corporal 26,13±1,86
kg/m2 e altura de 1,72±0,06 cm. A média de FC foi (inicial=74,25±6,50 bpm e final=110,00±15,51 bpm). A PAS foi
(inicial=118,25±8,88 mmHg e final=121,50±6,42 mmHg). A PAD (inicial=78,00±8,12 mmHg e final=81,25±8,06 mmHg). A escala de
Borg dispneia (inicial=0,50±0,33 e final=3,25±1,71). A escala de Borg fadiga foi (inicial=1,75±1,50 e final=4,00±1,41). Houve variação
significativa na FC e na BorgD (p=0,01 e p=0,02, respectivamente). A variação da PAS, PAD e BorgE não foram significativas (p=0,50,
p=0,10 e p=0,11, respectivamente).

Conclusão: Os resultados demonstraram variações importantes nos valores da frequência cardíaca e de Borg dispneia. Tais alterações
evidenciaram que a intervenção de uma fisioterapia especializada reduz o tempo de imobilidade do indivíduo, promovendo
condicionamento físico para independência funcional, prevenindo comorbidades e complicações decorrentes da lesão medular."
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