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O traumatismo raquimedular (TRM) possui efeitos permanentes e debilitantes na qualidade de vida dos
pacientes. A análise do mecanismo do TRM permite-nos diferenciar duas formas de lesão tissular: a lesão
primária, que ocorre no momento do trauma, o dano mecânico propriamente dito, e a lesão secundária,
que  ocorre  devido  a  uma  cascata  de  eventos  bioquímicos  após  a  lesão  primária,  caracterizada
principalmente  pela  hipóxia  tecidual.  Neste  cenário,  aceita-se  o  uso  da  terapia  hiperbárica  (THB)  para
aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos lesados, tendo como possível benefício a reversão de hipóxia
focal.  Tendo  como objetivo  avaliar  a  eficácia  da  THB utilizando  modalidades  de  TRM leve  e  moderado.
Realizada laminectomia em 70 ratas Wistar ao nível de T8-T10, seguida de TRM leve (12.5mm de altura,
N=35)  e  moderado  (25mm  de  altura,  N=35)  a  partir  da  queda  de  um  pêndulo  de  5g,  uVlizando  o
equipamento  MASCIS  Impactor.  A  força  muscular  foi  avaliada  por  três  avaliadores  através  da  escala
Basso, Beale e Bresnhan (BBB) nos dias 1, 7, 14 e 21 após o TRM. O estudo foi dividido em cinco grupos:
controle, 30min (30 min após o TRM, sessão única), 30min7d (30min após a cirurgia e sessão diária por 7
dias), 12h (THB 12h após o TRM, sessão única), 12h7d (THB 12 horas após o TRM e sessão diária por 7
dias).  Os  grupos  que  realizaram  a  THB  foram  submetidos  a  uma  câmera  de  oxigênio  a  2,5  atm  e  a
duração das sessões foi de 1 hora. A comparação entre os escores do BBB foi realizada através do teste
One-Way ANOVA + Tukey HSD. Valor P considerado estatisticamente significativo quando inferior a 0,05.
Houve uma relação linear entre severidade da lesão e o déficit motor até o 21º dia, com similar valor da
escala de BBB no 28º dia. Um padrão de lesão uniforme no grupo leve, com uma variação inferior do BBB,
foi  observado  quando  em comparação  ao  grupo  moderado.  Todos  os  animais  que  foram submetidos  à
THB tiveram melhora significativa na função motora e histológica quando comparados com os grupos de
controle. Sem levar em consideração o modelo de lesão, os animais que foram submetidos ao protocolo
de 7 dias, independente do início,  apresentaram uma melhora precoce da função motora e uma menor
área  de  lesão  histológica.  Não  existe  diferença  motora  final  passados  28  dias  PO  entre  o  TRM  leve  e
moderado. O uso de THB acelera a recuperação motora e melhora o desfecho, sendo melhor 30 minutos
após TRM, e então diariamente por 7 dias.
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