
E-mail para contato: thedasuter@faeso.edu.br IES: FAESO

Autor(es): Lucas Bolognese Ramos; Theda Manetta da Cunha Suter

Palavra(s) Chave(s): Compressão da medula espinhal, Modalidades sensoriais, Fisioterapia, Sensibilidade

Título: REABILITAÇÃO DE PACIENTE COM DIMINUIÇÃO DA ESTEREOGNOSIA POR MIELOPATIA COMPRESSIVA

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

A Estereognosia (EG) é definida como uma capacidade de identificar objetos pelo tato sem o auxílio da visão e qualquer lesão no trajeto da 
medula pode afeta-la. A condição de espondilose na região cervical é uma delas, pois pode dar origem uma mielopatia por compressão medular. 
A fisioterapia é uma grande aliada no tratamento das sequelas sensoriais como a diminuição ou perda da EG, visa estimular o reconhecimento de 
objetos comuns sem utilizar a visão, estimular execução de tarefas da vida diária, relevantes ao indivíduo. Ao receber a frequente repetição do 
mesmo estímulo de maneira apropriada e adequada durante a reabilitação o sistema nervoso, que possui plasticidade neuronal, tem as 
habilidades de aprender ou reaprender, formando um trajeto como uma rota alternativa através da multiplicação dendrito-axonal. Assim, o 
objetivo do presente estudo foi verificar a influência de um protocolo de tratamento fisioterapêutico sobre o tempo de reconhecimento de 
objetos comuns por meio do tato sem auxílio da visão em paciente com alteração da EG devido a mielopatia compressiva. Esta pesquisa trata-se 
de um estudo de caso experimental quantitativo realizado no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos em indivíduo 
com diminuição severa da EG devido a mielopatia compressiva. O participante realizou 12 sessões de tratamento com frequência de 2 vezes 
semanais por 50 minutos e foi avaliado antes de iniciar a intervenção, após as 12 sessões e depois da alta, tendo ficado 5 meses sem tratamento. 
Foram avaliadas a eficácia da fisioterapia com treino de EG por meio da subescala EG da Avaliação Sensorial de Nottingham (ASN) e aplicação do 
módulo de sensibilidade da escala de JOA (Japanese Ortopaedic Association), além disso o tempo para o reconhecimento de cada objeto foi 
cronometrado. Para a intervenção colocou-se os mesmos objetos utilizados na avaliação inicial em uma caixa para treino de EG, então um por vez 
foi colocado diretamente na mão do paciente, com a visão impedida de ver os objetos e foi cronometrado o tempo que demorou para 
reconhecer cada objeto em todas as sessões. Foi possível observar que o treino para EG proporcionou melhora nos resultados das avaliações 
finais em 41% para ASN, 17% para JOA e 33% para o tempo de reconhecimento dos objetos. Contudo, a reavaliação feita cinco meses após a alta 
revelou que houve perda de 26% na ASN, comparando-se com a avaliação final. Conclui-se que o treino da EG foi importante para melhora desta 
habilidade no paciente deste estudo, além disso que a interrupção deste treino resulta em perdas desta função.

Saúde

Fisioterapia
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


