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O  Traumatismo  Raquimedular  (TRM)  pode  trazer  déficits  motores  e  sensitivos  permanentes  aos
pacientes, prejudicando sua qualidade de vida. Os déficits decorrentes do traumatismo medular ocorrem
por  dois  mecanismos:  o  trauma  primário,  destruição  das  células  e  dos  axônios  neuronais  e  o  trauma
secundário, uma resposta inflamatória local que resulta em hipóxia tecidual. Neste contexto, aceita-se o
uso  da  terapia  iperbárica  (THB)  para  aumentar  a  oferta  de  oxigênio  aos  tecido  lesados,  tendo  como
possível  benefício  a  reversão de hipóxia  local.  analisar  a  recuperação motora no TRM leve e  moderado
com diferentes protocolos de THB. Foi realizada laminectomia em ratas Wistar (n=70), nível de T8-T10,
seguida  de  TRM  leve  (12.5mm  de  altura,  n=35)  e  moderado  (25mm  de  altura,  n=35),  utilizando  o
equipamento MASCIS Impactor, com a queda de pêndulo de 5g. A força muscular foi mensurada através
da  escala  Basso,  Beattie  e  Bresnhan  (BBB)  nos  dias  1,  7,  14,  21  e  28  dias  após  o  TRM,  a  escala  foi
aplicada por 3 avaliadores independentes. Os animais foram divididos em 5 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) e 12h7d (THB 12 horas após o TRM e sessão diária por 7 dias). Os grupos que
sofreram intervenção foram submetidos a uma câmera de oxigênio a 2,5 atm em sessões de 1 hora de
duração. Os escores BBB foram comparados pelos testes One-way ANOVA + Tukey HSD, P foi considerado
significativo quando P < 0.05. Percebeu-se uma relação direta entre severidade da lesão e o déficit motor
até o 21º dia, com valores semelhantes da escala de BBB no 28º dia. Foi observado um padrão de lesão
uniforme no grupo leve, com uma variação menor do BBB, em comparação ao grupo moderado. Todos os
animais a significativa na função motora e na histologia quando comparados com os grupos de controle.
Não  se  levando  em  consideração  o  tipo  de  lesão,  os  animais  que  foram  submetidos  à  7  dias  de  THB,
independente do início, apresentaram uma melhora mais rápida da função motora e uma área de lesão
histológica  menor.  Quando  aplicada  durante  7  dias,  a  THB  apresenta  melhor  recuperação  motora  e
histológica. O protocolo 30min7d apresentou melhor resultado, porém sua execução em pacientes é mais
difícil, dessa forma o protocolo 12h7d foi considerado o melhor, por seus resultados promissores e por ser
exequível na prática clínica.
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