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Resumo 
A lesão medular é definida como uma injúria à medula espinhal, danificando a rede neural responsável 
pela transmissão, modificação, coordenação motora e sensorial, e o controle autônomo dos órgãos. O 
objetivo deste estudo é analisar o uso do suporte parcial de peso para treino da marcha de pacientes 
com lesão medular incompleta. Este estudo foi realizado através de revisão de literatura, na qual as 
bases de dados utilizadas foram: Scielo, Lilacs, Pubmed, além de livros e revistas científicas publicados 
no período de 2006 a 2016, e a pesquisa durou de março a setembro de 2016. Após a análise dos 
dados encontrados foi possível elaborar a tabela, onde os autores foram classificados em ordem 
cronológica de publicação dos estudos. observou-se através da análise dos estudos que o uso do 
SPPC é eficaz para o treino da marcha de pacientes com lesão medular incompleta, promovendo 
melhora na fase de apoio, ganho de velocidade da marcha, equilíbrio, autoconfiança no paciente, 
redução da frequência cardíaca e até mesmo aumento da taxa de densidade mineral óssea.  
Palavras-chave: Suporte Parcial de Peso Corporal; Marcha; Lesão Medular 
Incompleta. 
 
1. Introdução 

A lesão medular é definida como uma injúria à medula espinhal, danificando a 
rede neural responsável pela transmissão, modificação, coordenação motora e 
sensorial, e o controle autônomo dos órgãos. Ou seja, a disfunção pós traumática da 
medula espinhal provoca a perda de mecanismos homeostáticos e de adaptação que 
mantém as pessoas naturalmente saudáveis1.  

De acordo com Cavalcante e colaboradores2, a lesão medular tem sido um 
grave problema de saúde pública, mesmo que não haja informações específicas 
acerca dos dados epidemiológicos nacionais, nos Estados Unidos, a incidência de 
traumatismos raquimedulares pode variar entre 28 e 55 por milhão de pessoas, onde 
__________________ 
1 Pós – graduando em Fisioterapia Neurofuncional 
2 Fisioterapeuta; especialista em metodologia do ensino superior; Mestre em aspectos bioéticos e jurídicos em 
saúde. 
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há 10.000 casos novos por ano, entre estes, 55% se tornam indivíduos paraplégicos 
e 44% indivíduos tetraplégicos. 
 As diretrizes da lesão medular1, afirmam que as causas não traumáticas fazem 
parte de 20% dos casos de lesão medular que incluem diversas patologias como: 
metástases vertebrais, tumores intra e extra medulares, tuberculose, osteomielite, 
osteoporose, estenose do canal medular, deformidades graves da coluna, hérnia 
discal, mielite transversa, paraparesia espástica tropical e esclerose múltipla. 
 As modificações que ocorrem no organismo devido a lesão medular dependem 
do nível e do grau da lesão, dentre elas, significante redução da capacidade 
cardiorrespiratória e alterações nervosas simpáticas3. 
 Com relação ao quadro clínico, as diretrizes de lesão medular1 afirmam que 
podem ocorrer alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas, estas 
alterações se manifestam através de uma paralisia ou paresia dos membros, alteração 
ou perda de sensibilidades tátil, dolorosa, de pressão, vibratória e proprioceptiva, 
alteração de reflexos superficiais e profundos, alteração de tônus muscular, perda de 
controle esfincteriano, disfunção sexual, alterações de sudorese, falta de controle de 
mudança corporal e outras mudanças que afetam o indivíduo como um todo. 
 A lesão medular determina assim, o súbito aparecimento duma nova condição 
pessoal, que obriga a pessoa à mudança e a adaptações nos diversos papéis e 
atividades que desenvolvia até então4. 
  Sendo assim Carvalho e Cliquet5, perceberam que programas de reabilitação 
são necessários para que pacientes com lesões medulares possam aumentar ou 
manter a saúde de diversos sistemas, como o esquelético, cardiorrespiratório entre 
outros, e assim, reduzir riscos de fraturas e diminuir a possibilidade do 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares para que os pacientes que apresentam 
a capacidade de andar de novo, possam voltar para as suas atividades diárias e assim 
adquirir sua independência novamente. 
 Para Godinho et al 6, o suporte parcial de peso corporal (SPPC) é uma forma 
segura e bastante confiável para treino da marcha, que apresenta diversos benefícios 
como a redução da sustentação do corpo contra a força da gravidade, alivia o peso 
dos membros inferiores de forma simétrica e estabiliza a estrutura do tronco, de forma 
que controla o equilíbrio e diminui os riscos de quedas e lesões que podem ocorrer.  
 Levando em conta o número de pacientes com lesão medular e a importância 
da marcha para o desempenho de atividades do dia a dia, independência funcional e 
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melhora de diversos aspectos como o emocional e social destes pacientes, percebeu-
se a necessidade de um estudo sobre o uso do suporte parcial de peso em pacientes 
com lesão medular incompleta, afim de que se possa, ou não, utilizá-lo como um 
método de reabilitação e também como contribuição como fonte de pesquisa e auxílio 
em futuros estudos acerca deste assunto. 
 Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é analisar o uso do suporte 
parcial de peso para treino da marcha de pacientes com lesão medular incompleta. 
 
2. Fundamentação Teórica 
 
 Chamamos de lesão medular toda injúria às estruturas contidas no canal 
medular (medula, cone medular e cauda equina), podendo levar a alterações motoras, 
sensitivas autonômicas e psicoafetivas1. 

A lesão medular (LM), especialmente a de origem traumática, é uma lesão 
neurológica incapacitante, com grande impacto na sociedade, representando um 
problema de saúde pública7. As lesões medulares são cada vez mais frequentes 
devido, principalmente, ao aumento da violência urbana. Os acidentes de trânsito e 
os ferimentos por arma de fogo são suas causas mais comuns8. 
 Bampi, Guilhem e Lima8 ressaltam que há uma grande quantidade de 
acometimento do sexo masculino, vítimas de lesões medulares traumáticas, 
percebeu-se essa maioria numa amostra estudada onde a razão dos sexos foi de 5,5 
homens para cada mulher.  
 Segundo Cerezetti e colaboradores9, as lesões medulares podem ser 
classificadas em completas, onde ocorre perda sensitiva e motora abaixo do nível da 
lesão devido a interrupção completa dos tratos nervosos e podem ser classificadas  
em incompletas onde se encontram preservados grupos musculares e áreas 
sensitivas, pois ainda há comunicação entre os tratos nervosos abaixo do nível da 
lesão. 
 A Escala de Restrições da ASIA utiliza os achados do exame neurológico para 
classificar os tipos de lesão dentro de categorias específicas. Essas categorias 
permitem aos pesquisadores identificarem o início de diferentes lesões e o grau dos 
danos medulares ocorridos10. 
 O estudo realizado por Venturini, Decesaro e Marcon11, concluiu que 81,2% 
dos pacientes apresentam espasticidade e 42,3% em intensidade forte, inclusive 
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muitos necessitam de medicamento para aliviar o desconforto. Além disso cerca de 
15 indivíduos apresentaram hipersensibilidade ao calor ou frio, o surgimento de 
infecção urinária e alterações na função sexual também são comuns. 
 Segundo Miguel e Kraychete12, a dor musculo-esquelética e a dor neuropárica 
no nível da lesão costumam ocorrer de forma mais precoce, sendo que a dor 
neuropática abaixo do nível da lesão começa mais tardiamente, porém a dor visceral 
apresenta uma duração mais longa, apesar disso ela é menos relatada pelos 
pacientes. Outro sintoma que pode surgir é a alodínia na qual o paciente interpreta 
um estímulo não doloroso como doloroso, geralmente tem início precoce, porém tende 
a reduzir rapidamente no primeiro semestre após a lesão, e com relação a dor 
musculo-esquelética e dor neuropática ambas ocorreram alguns meses após a lesão. 
 Sabe-se hoje que a lesão medular tem potencial de recuperação, e diversos 
estudos efetuados em diferentes países forneceram alguns dados sobre a melhoria 
do estado neurológico13. 
 Atualmente a reabilitação para os pacientes portadores de lesão medular 
avançou muito. A expectativa de vida dos lesados medulares é semelhante a de um 
indivíduo normal, com taxas de morbidades relacionadas a deficiência cada vez mais 
baixa7. 
 Durante o processo de reabilitação da LM, o profissional de saúde deve se 
atentar para a obtenção do maior nível possível de independência funcional do 
paciente14. 

A Fisioterapia Neurofuncional estuda, diagnostica, previne e 
trata os distúrbios da biomecânica e funcionalidade humana 
decorrentes de alterações do sistema nervoso. A fisioterapia dos 
pacientes acometidos por uma lesão raquimedular vem, nos 
últimos anos, acompanhando mudanças de paradigmas 
relacionados ao processo de reabilitação. Essas mudanças são 
decorrentes das melhores evidências científicas para o 
entendimento e condução das intervenções terapêuticas15. 
  O membro inferior desempenha funções vitais como a de deambulação e de 

sustentação do peso corporal, a sua integridade é essencial para que estas funções 
cotidianas se processem de maneira normal e eficaz16. 
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 Segundo Hoppenfeld16, geralmente as patologias que são prejudiciais para os 
membros inferiores afetam e se manifestam no decurso da marcha, por isso é de 
extrema importância que se conheça o que é normal e anormal na marcha para que 
se possa perceber e reabilitar os déficits que possam surgir. 
 Souza e Tavares17, afirmam que a marcha humana é o resultado da junção de 
forças musculares, movimentos articulares e comandos motores neurais, vários 
aspectos que contribuem para uma melhor análise da marcha tem sido identificadas 
e quantificadas nos últimos tempos, dentre elas estão a atividade eletromiográfica, o 
binário muscular, as forças de reação do solo, o movimento dos membros e o custo 
energético-metabólico. 

Para Matsuno e seus colaboradores18, o indivíduo que utiliza o SPPC pratica o 
andar juntamente com uma esteira motorizada ou em um piso fixo, e o seu peso é 
sustentado de forma parcial por um colete suspenso. Este método pode ser utilizado 
de diferentes maneiras que permitem vários graus de movimento do corpo humano, 
onde pode-se ajustar a altura do colete, dependendo da altura do paciente e aliviar o 
peso da pessoa através da calibração com contrapesos, molas, células de carga, 
elevação pneumática entre outros, assim a pessoa pode estar suspensa de forma 
completa ou com a porcentagem de peso desejada pelo fisioterapeuta. 

A utilização de uma esteira ergométrica para retreinar o andar, é 
um exemplo da prática da tarefa em sua totalidade. A esteira 
pode ser associada a uma armação que fornece um apoio 
parcial de peso do corpo, reduzindo a exigência da estabilidade 
e permitindo que o paciente pratique todo o padrão do andar19. 
 

                                            
3. Metodologia 
 
 Este estudo foi realizado através de revisão de literatura, na qual as bases de 
dados utilizadas foram: Scientific Library Online (Scielo), Literatura Científica e 
Técnica da América Latina e Caribe (Lilacs), além de livros e revistas científicas 
publicados no período de 2006 a 2016, e a pesquisa durou de março a setembro de 
2016. 
 Os critérios de inclusão foram estudos que abordavam pacientes com lesão 
medular incompleta, utilização de suporte parcial de peso e treino de marcha. Os 
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critérios de exclusão foram estudos que abordavam outras patologias, lesão medular 
completa e reabilitação com outros métodos. 

As palavras-chave utilizadas foram: suporte parcial de peso corporal, marcha e 
lesão medular incompleta. 
 
4. Resultados e Discussão 
 
4.1 Resultados 
 
 Após a análise dos dados encontrados foi possível elaborar a tabela abaixo, 
onde os autores foram classificados em ordem cronológica de publicação dos estudos. 
 

Ano Autor Tipo de 
pesquisa Resultado 

2006 
Monteiro, Silva 

e Fatarelli 
 

Relato de 
Caso 

Melhora na força de projeção do corpo 
para a frente durante a fase de apoio 

após 22 dias de reabilitação. 
2008 Haupenthal et 

al. 
Revisão de 
Literatura 

O SPPC é uma alternativa eficiente, 
segura e confortável para reabilitação 

da marcha do paciente. 
 
2011 Fote e Roach Estudo de 

Caso Melhora na velocidade da marcha. 
 
2011 Lam et al.  Estudo de 

Caso 
Melhora na capacidade de passar por 

cima de obstáculos. 
 
2011 Yang et al. Estudo de 

Caso 
Não houve ganho na velocidade da 

caminhada. 
2012 Dutra et al. Estudo de 

Caso 
Houve pouco ganho na capacidade 
cardiovascular em pessoas com LM. 

2012 Dutra et al. Estudo de 
Caso 

O treino de marcha com SPPC 
proporcionou auxílio na manutenção da 

densidade mineral óssea no fêmur e 
trocanter. 

2013 Dutra et al. Revisão de 
literatura 

O SPPC pode ser um grande aliado 
proporcionando um novo padrão de 

marcha. 
 

2015 Chisholm et al Estudo de 
Caso 

Houve ganhos mais notáveis na fase de 
balanço. 

2015 Godinho et al. Revisão de 
literatura 

Promove redução na sustentação do 
corpo contra a gravidade, estabiliza o 

tronco e promove o equilíbrio. 
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4.2 Discussão 
 O SPPC é um meio seguro e confiável que surgiu para inovar a reabilitação 
funcional da marcha, pois proporciona a diminuição da sustentação do corpo contra a 
força da gravidade, promovendo o alívio de peso dos membros inferiores de maneira 
simétrica, estabilizando o tronco, controlando o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas 
e lesões6. 
 Monteiro, Silva e Fatarelli20 realizaram uma investigação dos parâmetros 
cinemáticos, temporais e cinéticos da marcha, o paciente apresentava histórico de 
lesão medular incompleta por mecanismo de compressão vertebral em C5 e 
classificação ASIA D. A intervenção fisioterapêutica foi realizada em 10 sessões, no 
exame clínico foi constatado incoordenação e déficit de equilíbrio, ao final das sessões 
houve melhora significativa na força de projeção do corpo para frente durante a fase 
de apoio, após vinte e dois dias de reabilitação, provavelmente relacionado a melhora 
da força da musculatura flexora plantar. 
 Para Haupenthal e seus colaboradores21, o tempo ideal da sessão ainda é uma 
questão que precisa ser analisada, sabe-se que 20 minutos pode gerar bons 
resultados, porém alguns autores relatam que este tempo utilizado na maioria dos 
estudos, é apenas uma parte do tempo que pode ser usado em uma reabilitação, 
existem sessões de 45 minutos e outras de até 1 hora e meia, portanto a duração da 
terapia ainda é uma ponto que apresenta várias opiniões divergentes. 
 Tanto Dutra e seus colaboradores22 como Chisholm e seus colaboradores23, 
basearam seu tratamento em 30 minutos de sessão e obtiveram grandes benefícios. 
O primeiro estudo utilizou cerca de 40% do peso corporal e concluiu que o SPPC pode 
beneficiar pacientes que sofreram lesão medular, independente da idade e do tempo 
de lesão, e que ele pode alterar positivamente a biomecânica do tornozelo. O segundo 
estudo também obteve melhoras na região do tornozelo com o auxílio de uma 
resistência de 10% da contração máxima, onde o efeito foi maior durante a fase de 
balanço. 
 Fote e Roach24 dividiram 4 grupos de pacientes com lesão medular incompleta, 
eles treinavam cinco vezes na semana, por 12 semanas, o SPPC foi utilizado apenas 
em um grupo e mantido abaixo de 30% da descarga de peso, este grupo também 
utilizou um estímulo bilateral no nervo fibular para induzir a flexão dorsal, feito 
manualmente pelo fisioterapeuta. Todos foram incentivados a caminhar o mais rápido 
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que conseguissem, e em cada sessão a velocidade era aumentada, a melhora na 
velocidade da marcha foi estatisticamente grande e houve progressão na iniciação do 
passo e controle da força. 
 Entretanto, Yang e seus colaboradores25 obtiveram resultados insatisfatórios, 
19 pacientes participaram do seu estudo, 14 homens e 5 mulheres, as sessões 
duraram 1 hora e cinco vezes na semana. Eles concluíram que houve melhora na 
capacidade de apoio do peso corporal, porém em pacientes com lesões mais severas, 
a mínima força muscular impossibilitou o ganho na velocidade da marcha, mas 
possibilitou melhoras fisiológicas que são importantes para a saúde em geral. 
 Outro aspecto que ainda é divergente entre os autores, além do tempo da 
sessão e do ganho de velocidade marcha são os efeitos que o SPPC pode causar no 
sistema cardiovascular. 
 Dutra e seus colaboradores26 recrutaram 8 pacientes, sendo 7 homens e 1 
mulher, foram realizadas 24 semanas de SPPC e esteira, por 15 minutos na 
velocidade de 1,5 Km/h. De forma geral, tanto a frequência cardíaca e a concentração 
de lactato permaneceram em níveis muito baixos, e não houve modificação na 
capacidade cardiovascular, provavelmente devido a velocidade do treino não ter sido 
suficientemente alta. 
 De acordo com Dutra e seus colaboradores27, o SPPC também influencia na 
manutenção da densidade mineral óssea, a descarga de peso foi iniciada a 20% do 
peso corporal e progrediu até 65%, onde a carga era aumentada cerca de 5% a cada 
duas semanas, os resultados mostraram que o fêmur apresentou aumento no valor 
da densidade mineral óssea após 6 meses de treino. Este ganho ocorre pois o 
esqueleto humano é sensível aos estímulos físicos e ambientais, e ocorre alteração 
tanto na massa óssea como na arquitetura óssea, obtido através do desenvolvimento 
de osteoblastos por meio do efeito piezoelétrico. 
 Lam e seus colaboradores28, realizaram um estudo com um paciente de 43 
anos que sofreu lesão traumática após uma queda que afetou a 12ª vértebra lombar, 
ele realizou 36 sessões a 50% do peso corporal, que foi reduzida a 30% na terceira 
semana e mantida neste valor até o final do tratamento, a velocidade inicial ficou em 
1,1 km/h e aumentada para 1,8 km/h na 6ª semana. O paciente melhorou a 
capacidade de passar por cima de obstáculos, promovendo assim o controle e 
equilíbrio e a autoconfiança em executar tarefas. 
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5. Conclusão 
 
 Observou-se que o uso do SPPC é eficaz para o treino da marcha de pacientes 
com lesão medular incompleta, e promove a melhora na fase de apoio, ganho de 
velocidade da marcha, equilíbrio, autoconfiança no paciente, redução da frequência 
cardíaca e até mesmo aumento da taxa de densidade mineral óssea. 
 O SPPC é um método que proporciona segurança e confiança para os 
pacientes e mostrou-se uma ótima alternativa para a redução da sustentação do corpo 
contra a força da gravidade, promovendo alívio do peso dos membros inferiores. 
Porém, é necessário que novos estudos sejam realizados para se definir o tempo de 
sessão mais adequado e a velocidade da esteira para uso conjunto do sppc, pois 
ainda há várias controvérsias. 
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