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INTRODUÇÃO 

A ausência da dor profunda sugere que os tratos 

ascendentes na substância branca da medula 

espinhal, que conduzem o estímulo de dor para o 

córtex cerebral, estão impedidos de desempenhar 

sua função.

Dilatação pupilar

Aumento da FC  e FR 

Vocalização 

Deslocamento da cabeça para trás 













PROTOCOLO DE 
NEUROREABILITAÇÃO FUNCIONAL 

◦ “Este protocolo inclui técnicas de eletroestimulação, treino 

locomotor terrestre e aquático e modalidades complementares, no 

sentido de promover a estimulação das vias motoras descendentes, 

assim como os geradores de padrão central, de modo a que a 

liberação de correntes despolarizantes permitam uma locomoção 

equilibrada e coordenada.” (MARTINS,2016)





Neuroplasticidade, neuro modulação e 
memorização 



Neuroplasticidade 

O sistema nervoso tem capacidade de 

plasticidade neural, sendo esta 

responsável pelo sucesso da neuro 

reabilitação funcional  e da locomoção 

espontânea ou fictícia. 



Neuroplasticidade 

A remodelação dos circuitos neurais são 

resultado de plasticidade neural do SNC, 

permitindo restaurar o movimento depois 

de um treino locomotor , havendo 

reorganização neural, a qual ocorre, 

simultaneamente, nos circuitos supra 

espinhal e medular



Neuroplasticidade

A  plasticidade da medula, obtida através do treino de marcha, 

depende dos padrões aferentes, eferentes e da atividade intra

neural que vai ocorrer durante o próprio treino



Neuro modulação 

PICs –Correntes despolarizantes, 

mediadas por canais de sódio e cálcio, 

que têm capacidade de passar os 

neurônios motores espinhais de meros 

condutos passivos para percursores 

ativos de sinais elétricos



Neuro modulação 

O objetivo da neuro modulação , é realizar  modulação correta 

das PICs:

❑ Tratamento farmacológico ( 4 aminopiridina ) 

❑ Treino locomotor



Memorização 

“Diversos estudos provaram 

que exercícios de reabilitação 

repetidos que estimulem as 

vias sensório motoras, ou seja, 

as vias aferentes e eferentes, 

permitem que os circuitos 

neurais espinhais memorizem 

os exercícios praticados”. 

(MARTINS, 2016)





Memorização 

❑Repetições 

❑Qualidade 

❑ Início 20 min        90min 



Protocolo de exercícios

Iniciar o treino locomotor com : 

❑Massagem 

❑Alongamento 

❑Exercícios de cinesioterapia passivos

De forma a resolver contraturas, atrofia muscular e dor.



Massagem 



Alongamento 

O alongamento, após exercícios excêntricos, pode diminuir a 

excitabilidade dos neurônios motores (Smania et al., 2010; 

Jean-Michel, 2016). 

Diminuindo assim o risco de espasticidade



Alongamento 



Sustentação 



Reflexo de extensão 



Mobilização passiva



Reflexo de retirada



Reposicionamento



Sentar e levantar ( bola )



Estímulo de cauda



Estímulo de cauda



Estímulo perineal 



Treino locomotor

❑Controle postural

❑Equilíbrio 

❑Estação

❑Marcha

❑Função de independência e qualidade de vida, após uma 

lesão neurológica



Treino locomotor 



Treino locomotor 
Objetivos 

Aumentar a capacidade de aguentar o peso com os membros

Aumentar as vias aferentes para aumentar o arco reflexo

Otimizar a postura

Maximizar a recuperação 

Minimizar a compensação 



“Treino Locomotor ( TL)  DIÁRIO normaliza as 

propriedades da medula em animais que sofreram uma 

lesão medular.” (ICHIYAMA,2008) 



Treino locomotor 

❑Estimulação de fibras Tipo I (posturais) 

❑Estimulação de fibras Tipo II (com velocidade) 

❑Fazer treino de resistência, intervalar  intervalos de treino de 

fortificação



Treino locomotor

❑Fibras proprioceptivas não tem plasticidade, cruzam os 

membros



PLATAFORMA
BIPEDAL 



Treino bipedal na água 



Bicicleta em almofada proprioceptiva 



Bipedal x Quadripedal

QUADRIPEDAL          BIPEDAL  

Mais  excitabilidade dos neurônios motores, sobretudo dos 

interneurônios conectivos que estimulam os neurônios 

proprioceptivos.” ( MARTINS,2016)



Treino quadrupedal na água



Quadrupedal

Treino locomotor  quadrupedal influi no controle neural, 

permitindo uma nova programação das PIC e a 

automaticidade dos GPC, pois promove a estimulação dos 

neurônios reticuloespinhais





Avaliação de evolução 

❑Reflexos espinhais de neurônio motor superior

❑Presença de H corrente

❑Presença de tônus abdominal 

❑Estação ativa

https://d.docs.live.net/da0de12c6b1402e2/Área de Trabalho/Anfivet/hcorrente 1.mp4


H- corrente 





Conclusão 

Os mecanismos de ação da 

neuro reabilitação neurológica  

são explicados pela 

neurofisiologia e são baseados 

no conhecimento de que a 

medula apresenta plasticidade 

sináptica, bem como 

plasticidade anatômica. 
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