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RESUMO

O traumatismo raquimedular (TRM) pode ser definido como uma diminuição ou perda da função motora e / ou sensorial, ocasionado por trauma 
devido a forças mecânicas aplicadas à coluna vertebral com intensidade suficiente para lesionar os elementos neuronais dentro do canal 
vertebral. O TRM pode acarretar danos neurológicos severos como perda total ou parcial da motricidade voluntária, podendo também estar 
associado ao comprometimento sensitivo (superficial e profunda), além de desencadear importantes alterações fisiológicas como: choque 
medular, choque neurogênico, trombose venosa profunda, disreflexia autônoma, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade, 
úlceras de pressão, pneumonias, alterações psicossociais e infecções. Os casos de TRM são frequentes e diversificados quanto ao sexo, idade, 
nível da lesão, causas e à gravidade do trauma. As lesões acometem principalmente o gênero masculino, em uma proporção de 4:1, atingindo 
adultos jovens e economicamente ativos com faixa etária entre 15 e 40 anos. Dentre as síndromes incapacitantes o TRM é considerado uma das 
formas mais graves, o que demonstra um grande desafio no processo de reabilitação. O objetivo do estudo foi identificar se houve benefícios 
através de um programa fisioterapêutico, apontando os pontos relevantes durante o tratamento, assim como avaliar as mudanças significativas 
na qualidade de vida do paciente. O estudo foi do tipo descritivo, qualitativo e exploratório, realizado com um indivíduo vítima de TRM atendido 
na clínica escola de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Foi realizado um levantamento das principais condutas 
fisioterapêuticas registradas nas fichas de avaliação neurológica, assim como a aplicação do Whoqol-Bref para avaliar a qualidade de vida, e uma 
entrevista semi-estruturada para maior interação com o caso. Os domínios dos aspectos físicos e psicológicos foram os mais afetados na 
qualidade de vida. O tratamento proposto apresentou uma melhora considerável na readaptação física e funcional de acordo com potencial 
residual do indivíduo, o que demonstra a importância do tratamento fisioterapêutico no TRM.
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