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RESUMO 
 

A Mielite Transversa Aguda (MTA) é uma patologia de caráter 

inflamatório que afeta a medula espinhal. Cursa com 

aglomerados de monócitos e linfócitos e ativação da micróglia 

e astróglia em região medular e perivascular. Geralmente, sua 

clínica tem início com algia, podendo apresentar parestesias, 

marcha atáxica e disfunção esfincteriana. O diagnóstico 

baseia-se em critérios de inclusão e exclusão, sendo essencial o 

exame do líquido cefalorraquidiano e a ressonância magnética 

para confirmar a inflamação medular. O tratamento ainda 

não está bem estabelecido; podem ser utilizados: corticoides, 

ciclofosfamida, imunomoduladores, filtração do líquido 

cefalorraquidiano, troca de plasma, dieta e fisioterapia. Seu 

prognóstico vai desde a cura completa até a paraplegia total 

ou morte. É necessário o reconhecimento da doença para 

instituir o tratamento de forma precoce, evitando danos mais 

graves, inclusive o óbito. Para a obtenção das informações 

científicas, serão utilizados bancos de dados como o SciELO, 

MEDLINE, PubMed e LILACS, além do acesso a periódicos e 

sites de referência relacionados à área da saúde.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Mielite transversa, medula espinhal, 

líquido cefalorraquidiano. 
 

 
 
ABSTRACT 

 

Acute Transverse Myelitis (MTA) is an inflammatory condition 

that affects the spinal cord. The disease evolve with clusters of 

monocytes and lymphocytes and activation of microglia and 

astroglia in the medullary and perivascular region.  Generally, the 

clinic starts with pain, and may have paresthesias, ataxic gait and 

sphincter dysfunction.  The diagnosis is based on inclusion and 

exclusion criteria, and the examination of cerebrospinal fluid and 

magnetic resonance imaging is essential to confirm spinal cord 

inflammation.  The treatment is not well established; can be used: 

corticosteroids, cyclophosphamide, immunomodulators, 

cerebrospinal fluid filtration, plasma exchange, diet and 

physiotherapy.  Its prognosis ranges from complete healing to total 

paraplegia or death. the recognition of the disease is necessary to 

institute early treatment, avoiding more serious damage, including 

death.  For obtaining scientific information, was used databases as 

of scientific information, will be SciELO, MEDLINE, PubMed 

and LILACS, in addition to access to periodicals and reference 

sites related to the health area. 
 

KEYWORDS: Transverse myelitis, spinal cord, cerebrospinal 

fluid. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Mielite Transversa Aguda (MTA) é caracterizada 

por ser uma enfermidade desmielinizante aguda ou 

subaguda, que pode afetar todos os gêneros e faixas 

etárias, com maior ocorrência entre os 10 e 19 anos e, 

posteriormente, dos 30 aos 39 anos1. 

É uma patologia que cursa com lesão da medula, 

acarretando alterações motoras, sensitivas e 

autonômicas, que afeta a função de órgãos genitais, 

urológicos e digestórios2. 

A Mielite Transversa (MT) possui diversas 

etiologias. Após excluir as lesões devido às infecções, 

radiações, comorbidades do tecido conjuntivo, 

alterações paraneoplásicas, infarto e sarcoidose, deve-se 

considerar como uma doença idiopática3. Nas crianças, 

a MTA geralmente se comporta de forma monofásica e 

pode ser considerada um subgrupo de desordens 

inflamatórias agudas do sistema nervoso4.  

Os sintomas da MT podem evoluir de forma rápida, 

dentro de algumas horas, ou estender o progresso 

durante dias ou semanas5. Em termos gerais, manifesta-

se como uma fraqueza ou paralisia muscular que 

progride de modo ascendente6. 

Embora os membros superiores (MMSS) possam ser 

afetados, seu acometimento é menor, estando a evolução 

da doença relacionada ao grau de comprometimento da 

ME dos indivíduos1. 

De acordo com Valdés7, sintomas como algias na 

coluna, extremidades ou abdômen são comumente 

manifestados em qualquer faixa etária. A disfunção 

sexual também pode ser notada, bem como urgência 

urinária, dificuldade na evacuação, incontinência 

intestinal ou constipação, sendo sinais autonômicos 

evidentes da patologia. 

Para Sampaio et al. (2011)8, devido à gravidade das 

manifestações clínicas e danos causados, a incidência de 

depressão documentada nos pacientes acaba agravando 

os casos e dificultando a evolução dos quadros.  

Seu diagnóstico baseia-se em critérios de inclusão e 

exclusão. Além disso, pode ser realizada a ressonância 

magnética (RM), que indica hipersinal na sequência de 

T2 em região central, principalmente nos segmentos 
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torácicos9. 

Ocorre uma lesão inflamatória na medula e 

geralmente abrange várias vértebras, podendo haver 

anormalidade da ME na RM, com ou sem pleocitose no 

líquido cefalorraquidiano10. 

Segundo Sampaio et al. (2011)8, o acometimento 

medular pode ser de caráter potencialmente grave e 

lesivo. A patologia cursa com remissão completa ou 

sequelas definitivas, possuindo, dessa forma, evolução e 

desfecho de características variáveis. 

O prognóstico da MT é melhor na faixa pediátrica. 

Aproximadamente metade das crianças acometidas 

chega a uma recuperação completa em dois anos. Porém, 

10 a 20% exibem resultados piores da doença. A MTA 

vai desde a cura completa, sem danos, até a paraplegia 

total ou morte decorrente de uma falência respiratória ou 

por lesão cervical alta na maioria dos casos11. 

Seu tratamento ainda não está bem definido, uma vez 

que se baseia conforme o quadro clínico, comorbidades 

e necessidades apresentadas por cada paciente. Como 

não é estabelecido, há divergências em relação à 

conclusão de muitos estudos8. 

Apesar de não existir um consenso em relação ao 

tratamento, o uso de corticosteroides está sendo 

preconizado atualmente como primeira opção 

terapêutica, para reduzir o processo inflamatório e 

minimizar as sequelas geradas pela MT10. 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma 

revisão de literatura para melhor entendimento dos 

aspectos clínicos, epidemiológicos e tratamentos 

referentes à MTA, bem como descrever o 

prognóstico dessa doença. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que sintetizará 

conhecimentos de várias publicações referentes ao tema 

proposto, para que os profissionais da área da saúde 

possam utilizar essas informações. 

Para a obtenção das informações científicas, serão 

utilizados os bancos de dados como o SciELO, 

MEDLINE, PubMed e LILACS, além do acesso a 

periódicos e sites de referência relacionados à área da 

saúde, de modo que serão priorizadas as publicações 

mais recentes. 

Os principais termos a serem pesquisados para 

realização deste trabalho, mediante consulta ao DECs 

(Descritores de Assunto em Ciências da Saúde), incluem 

“mielite transversa aguda”, “neuromielite óptica”, 

“síndrome de Guillain-Barré”, “esclerose múltipla”, 

“transverse myelitis”, “mielitis transversa”. 

Serão utilizados como critérios para a seleção do 

material artigos em língua portuguesa, inglesa e 

espanhola, com períodos de publicações mais recentes, 

priorizando a relevância dos trabalhos para a pesquisa, 

somada à qualidade do conteúdo de acordo com a 

proposta a ser obtida. 

Os artigos e periódicos pesquisados englobarão o 

período de 2004-2018, por caracterizarem estudos mais 

atualizados sobre a temática. 

No apêndice A consta a lista de abreviações e siglas. 

No apêndice B, será apresentado um quadro com as 

revistas científicas, em ordem alfabética, referenciadas 

no conteúdo do trabalho, com suas respectivas 

classificações de acordo com a Plataforma Sucupira – 

Qualis periódicos. 
 

3. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO 
 

No que tange à incidência da Mielite Transversa 

Aguda (MTA) na população em geral, estima-se cerca 

de 1 a 4 casos novos por milhão de habitantes/ano, 

atingindo todas as faixas etárias. Entretanto, nota-se uma 

distribuição bimodal, com o primeiro pico entre 10 a 19 

anos e o segundo entre 30 a 39 anos. Não há nenhuma 

predisposição familiar, genética ou sexual8. 

Segundo Sampaio et al. (2011)8, trata-se de uma 

patologia de caráter inflamatório agudo que acomete a 

ME, com propriedades potencialmente lesivas e graves, 

possuindo tanto a evolução quanto o prognóstico 

características variáveis, podendo progredir para 

remissão completa da doença ou gerar sequelas 

definitivas. 

Ocorre desmielinização e morte celular, atingindo a 

substância cinzenta e branca da ME12.  Associada a isso, 

a patologia cursa com coleções focais de monócitos e 

linfócitos em região perivascular e na ME, além da 

ativação da micróglia e astróglia. Constatou-se que 

cerca de 30 a 60% das pessoas acometidas possuíam um 

histórico de comorbidades respiratórias, 

gastrointestinais ou sistêmicas13. 

Pereira (2010)14 afirma que a etiopatogenia da 

afecção ainda não está completamente elucidada, porém 

pode estar relacionada a traumas, câncer, doenças 

genéticas, vasculares, autoimunes, degenerativas e 

infecções. Ademais, sabe-se que a gravidade do 

processo inflamatório está associada a fatores 

etiológicos e perfis temporais das mudanças 

mielopáticas13. 

Alguns estudos imunopatológicos realizados em 

biópsias de portadores da MT confirmaram tratar-se de 

uma patologia imunomediada, envolvendo respostas 

celulares e provavelmente alguns fatores humorais, que 

são os responsáveis por causar danos a ME13. 

A grande maioria apresenta no LCR um aumento do 

número de leucócitos, caracterizando, assim, um 

processo inflamatório associado a uma ruptura da 

barreira hematoencefálica numa região local da ME. 

Durante a fase aguda da doença, observou-se a presença 

de um infiltrado de linfócitos CD4+ e CD8+ e 

monócitos; já a fase subaguda mostrou uma coleção de 

monócitos e macrófagos13. 

 Atualmente, pouco se sabe sobre os mecanismos 

que causam as lesões dos tecidos nessa afecção. 

Acredita-se que haja uma conexão entre uma 

contaminação anterior com uma estimulação e ativação 

de muitos linfócitos por superantígenos microbianos, 

acarretando em MT13.  

Apesar de a origem da doença não ser 

completamente elucidada, a maior parte dos autores 

alegam que a MT consiste em um processo autoimune, 

com histórico prévio de uma infecção causada pelo vírus 

http://www.mastereditora.com.br/bjscr


Martins et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res.  V.30 n.3,pp.89-94 (Mar - Mai 2020) 

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404)                                          Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr 

da varicela, da rubéola, do herpes simples, do sarampo e 

da mononucleose, bem como pelo citomegalovírus ou 

Epstein-Barr em pessoas com baixa imunidade. 

Também pode ocorrer após vacinação para coqueluche, 

tétano e difteria. Entretanto, em outras situações, não 

houve qualquer infecção anterior ou histórico vacinal, 

sendo associado a pequenas lesões ou a doenças 

vasculares que podem gerar um infarto na ME12. 

Segundo Krishnan et al. (2004)13, nas análises 

realizadas, observou-se que portadores da doença 

contêm em sua ME uma quantidade superior de 

Interleucina 6 (IL-6), quando comparados aos 

acometidos pela Esclerose Múltipla (EM). Essa 

descoberta foi fundamental para indicar que o elevado 

nível de IL-6 está associado a um aumento de 

metabólitos de óxido nítrico, provocando a lesão nos 

tecidos, o que leva ao quadro clínico da MT. 

       Definida como uma citocina glicoproteica, a IL-6 é 

capaz de induzir a produção de proteínas na etapa aguda, 

permeia a transdução de sinais entre células do sistema 

imune e coordena o desenvolvimento e a diferenciação 

das células hematopoiéticas e do sistema imunológico15.

  

O quadro clínico envolve disfunções motoras, 

sensitivas e/ou autonômicas. Cursa com paralisia 

flácida, simétrica ou assimétrica, evoluindo para 

paralisia espástica, apresentando clínica de lesão do 

primeiro neurônio motor superior, como a presença do 

sinal de Babinski, hiperreflexia, redução ou abolição dos 

reflexos cutâneo-abdominal e do músculo cremáster. 

Somado a isso, incluem parestesias, além de disfunção 

vesical, constipação e anormalidades na função dos 

esfíncteres8. 

    Tipicamente, a MTA tem início com algia nas 

crianças. Apresenta alterações na sensibilidade, 

dificuldades motoras, marcha atáxica e falha na função 

esfincteriana. Além disso, pode ocorrer incontinência 

urinária devido aos estímulos involuntários para 

contração do músculo detrusor ou retenção da urina 

causada pela arreflexia da bexiga. Raramente, 

manifestam déficit visual e priaprismo16. 

     Ocorrem variações na função da ME, tendo como 

consequência perda da motricidade e da sensibilidade 

abaixo da lesão vertebral. Dessa forma, manifesta-se 

com enfraquecimento bilateral dos membros inferiores 

(MMII) e, menos frequente, nos MMSS, podendo haver 

outras disfunções associadas17. 

    90% dos pacientes irão cursar com alterações 

sensitivas abaixo da lesão, apresentando alodinia, 

parestesias e dormência. A fraqueza é mais comum nos 

MMII, podendo ascender para os MMSS e tronco. 

Eventualmente, pode manifestar-se de forma 

unilateral16. 

Na maioria dos casos, estão presentes dores na 

região da coluna, abdômen e extremidades. As 

alterações do sistema nervoso autônomo (SNA) são 

expressas por incontinência de esfíncter anal, 

constipação, retenção ou urgência urinária e disfunção 

sexual7. 

Vale ressaltar que aproximadamente 60% dos 

portadores da MT em sua fase aguda irão cursar com 

febre12. 

Alguns podem cursar com choque medular, 

demonstrando arreflexia abaixo da lesão, por um 

período de dias até 3 meses, além de diminuição da 

pressão arterial e redução dos batimentos cardíacos. A 

melhora do quadro é percebida por meio do retorno do 

reflexo tendinoso profundo16. 

Os pacientes que possuem a MTA causada pela EM, 

neuromielite óptica (NMO) ou por patologias do tecido 

conjuntivo tendem a ter recorrência da doença. Em 

oposição, a MTA de caráter idiopático é 

corriqueiramente monofásica, apesar de haver raros 

casos que cursam com recidiva7. 

Quando as crianças são afetadas por essa 

comorbidade, clinicamente podem progredir para 

paraplegia ou tetraplegia, com hipoestesia completa ou 

parcial e alteração esfinctérica. O quadro clínico 

consiste em três etapas: até 7 dias (fase aguda), até 26 

dias (fase estável) e, após isso, um período que leva 

meses a anos, caracterizado pela etapa de recuperação18. 

O diagnóstico da MTA baseia-se em critérios de 

inclusão e exclusão. Dentre os de inclusão, estão 

alterações motoras, autonômicas ou sensitivas; ausência 

de processo compressivo; inflamações representadas por 

pleocitose ou elevação da imunoglobulina G (IgG) no 

líquor, ou a presença de contraste após a utilização de 

gadolínio na RM. Já os de exclusão são tratamento 

prévio com radioterapia local; colagenose; doença de 

Lyme; sífilis; Vírus Linfotrópico da Célula T Humana 

(HTLV); Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e 

outras patologias virais; alterações que sugerem EM ou 

neurite óptica; e comorbidades vasculares9. 
 

Tabela 1. Critérios de diagnóstico para mielite transversa  

Critérios de inclusão 

Evolução da disfunção autonômica, sensorial ou motora reservada à 
medula espinhal 

Sintomas bilaterais 

Nível sensorial totalmente estabelecido 

Eliminação de causas de compressão por imagem de mielografia de 

TC ou RM 

Inflamação da medula espinhal apresentada por pleocitose do líquido 
cefalorraquidiano, realce pelo gadolínio ou IgG aumentado 

Progresso clínico entre quatro horas e 21 dias do início dos sintomas 

Critérios de exclusão 

Histórico de irradiação para a coluna vertebral e para a lombar em 10 

anos 

Achados clínicos sugestivos com fechamento da artéria espinhal 

anterior 

Privação de fluxo anormal na superfície do cordão compatível com 

malformação arteriovenosa 

Comprovação sorológica ou clínica de doença do tecido conjuntivo 
(síndrome de Sjögren, sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico, 

doença de Behçet ou distúrbio misto do tecido conjuntivo) 

Apresentação no sistema nervoso central de sífilis, HIV, doença de 

Lyme, Micoplasma, HTLV-1 ou outra infecção viral 

Anormalidades cerebrais indicativas de esclerose múltipla 

Histórico de neurite óptica clinicamente aparente 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos (2017)18. 

Vale ressaltar que o aspecto da RM é variável, 

podendo evidenciar aumento do calibre medular, sendo 

semelhante a neoplasias. Quando relacionadas à EM, 

observa-se localização periférica, possuindo 
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acometimento inferior a dois corpos vertebrais. Em 

contrapartida, a NMO tende a acometer mais de três 

corpos vertebrais, com hipossinal em T1 e atrofia da 

medula9. 

Como demonstrado na Figura 1, a RM na MTA 

apresenta hipersinal em T2 de localização central, 

principalmente nos segmentos torácicos18. 
 

 
Figura 1. Ressonâcia Magnética na Mielite Transversa Aguda. 

Adaptado de VasconceloS (2017)18 

 

O prognóstico da MT é melhor na faixa pediátrica se 

comparada à adulta. Aproximadamente, metade das 

crianças acometidas pela patologia alcançam uma 

recuperação completa em dois anos. Entretanto, 10 a 

20% exibem resultados piores da doença11. Vários 

aspectos influenciam no curso da MTA, mas, de forma 

geral, a maior parte das crianças apresenta boa evolução 

do quadro clínico. No entanto, uma pequena parcela é 

posteriormente diagnosticada também com outros tipos 

de patologias desmielinizantes, principalmente a EM e 

NMO16. Mesmo sem realizar nenhum tipo de tratamento 

específico para essa comorbidade, alguns pacientes 

relatam melhora da atividade neurológica, com 

recuperação inicial nos primeiros 6 meses13. Tavasoli 

(2018)11 afirma que o prognóstico da MTA vai desde a 

cura completa, sem danos, até a paraplegia total ou 

morte decorrente de uma falência respiratória ou lesão 

cervical alta na maioria dos casos.   

Aproximadamente 1/3 dos acometidos pela doença 

se recuperam totalmente ou permanecem com poucos 

danos. No entanto, 1/3 apresenta incapacidades 

moderadas permanentes e 1/3 inabilidades graves13. 

Segundo Tavasoli (2018)11, dentre as consequências 

da patologia, a perda da função urinária e o dano 

sensorial são os mais prevalentes.  

Foram observados que a rápida evolução dos 

sintomas, choque medular, acometimento sensorial até 

região cervical e portadores da proteína 14-3-3 no LCR 

em estágio agudo, são indicativos de mau prognóstico13.  

Em crianças, os melhores resultados da MT estão 

relacionados à encefalomielite disseminada aguda. 

Todavia, os efeitos mais prejudiciais foram 

correlacionados ao acometimento da doença em faixa 

etária mais jovem, a instalação rápida do quadro clínico, 

ao pico dos sintomas em menos de 24 horas, ao tempo 

estendido da terapêutica, a paralisia total, a RM da ME 

com hipointensidade em T1 e a inexistência do aumento 

de leucócitos no líquor 11. 

Em 30% das pessoas com NMO, são detectadas as 

OCBs, sendo que a presença destas no LCR aumentam 

a probabilidade de evolução para doença mista. É 

fundamental o acompanhamento dos pacientes com 

MTA, a fim de que se esclareça o diagnóstico ou para 

que haja uma intercessão precoce, minimizando os 

danos cognitivos, psicológicos e motores gerados por 

essa comorbidade11. 

Na literatura atual, o tratamento ainda não está bem 

estabelecido, visto que se baseia conforme o quadro 

clínico, comorbidades e necessidades de cada paciente8. 

A corticoterapia é corriqueiramente empregada 

como primeira opção medicamentosa a ser proposta, 

com o objetivo de reduzir o curso da doença, minimizar 

os danos gerados e a sua atividade, além de buscar 

preservar as funções do sistema nervoso10. 

Preconiza-se o uso de doses elevadas de 

metilprednisolona EV, cerca de 1 grama por dia, em um 

período de 3 a 7 dias, havendo a necessidade de aplicar 

a terapêutica de forma imediata5. 

Sendo assim, os esteroides são empregados no 

tratamento dos pacientes com MTA. O curso clínico 

apresentado pelo doente e o resultado da RM após o uso 

dos corticoides irão definir sobre continuar o tratamento 

com a medicação ou optar por uma nova abordagem13. 

Todavia, essa terapia possui desvantagens como 

risco de problemas gastrointestinais, hipertensão, 

desequilíbrios hidroeletrolíticos, cefaleia, aumento da 

glicemia sanguínea e dificuldade para dormir1. 

Uma alternativa para a MT refratária ao tratamento 

com corticosteroides IV é a realização da troca de 

plasma10. 

A eficácia da administração do plasma em adultos 

portadores da MT e de outras patologias inflamatórias 

que afetam o SNC está relacionada com ser do gênero 

masculino, apresentar alguma mobilidade nas 

extremidades dos MMII, reflexos preservados, e 

submissão à terapia em até 20 dias do início das 

manifestações clínicas13. 

A troca de plasma possui como finalidade reduzir os 

anticorpos da circulação sanguínea que podem estar 

ocasionando o processo patológico. No entanto, 

apresenta algumas desvantagens, tais como risco de 

queda pressórica, parada cardiorrespiratória, arritmias, 

trombose, diminuição da concentração do cálcio no 

sangue e infecção8. 

Usualmente, essa intervenção é fracionada em 5 

vezes, por um período de 10 dias. Os benefícios dessa 

prática são mais evidentes se iniciada a terapia em até 2 

semanas do aparecimento do quadro clínico5. 

No que tange a outras estratégias terapêuticas, pode 

ser utilizada a ciclofosfamida IV em dose pulsada de 500 
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a 1000mg/m2. Cabe ressaltar que para seu emprego é 

necessária experiência da equipe oncológica do local, 

além da observação constante dos pacientes, com 

atenção à vigência de cistite hemorrágica e de 

cistopenias13. 

Uma nova terapia presente no mercado, porém ainda 

pouco difundida mundialmente, é a filtração do LCR. O 

líquor é filtrado, em busca de células, citocinas, 

anticorpos ou fatores do complemento que indiquem 

inflamação, devendo após o processo ser reintroduzido 

no paciente13. 

O tratamento com base nos imunomoduladores deve 

ser restrito aos pacientes que possuem a MT recorrente. 

É utilizado por um período de dois anos nos portadores 

que tiveram duas ou mais recorrências da MT13. 

 A exemplo, podem ser usados a Azatioprina na dose 

de 150 a 200 mg/kg/dia, o Metotrexato 15 a 20 

mg/semana ou o Micofenolato cerca de 2 a 3 g/dia. Em 

caso de manifestações inflamatórias sistêmicas, a 

Ciclofosfamida por via oral também é uma opção a ser 

considerada. É imprescindível a monitorização dos 

pacientes submetidos a esse esquema terapêutico, pelo 

risco de elevação de enzimas hepáticas ou queda de 

leucócitos13. 

Segundo Krishnan et al. (2004)13, além da 

assistência médica, um planejamento educacional 

familiar é necessário para reinserção do paciente na 

comunidade. É de suma importância traçar um modelo 

domiciliar de cuidados, visto que muitas vezes cursam 

com sequelas motoras, tornando-os dependentes para as 

atividades de vida diária.  

Devido aos déficits ocasionados pela MT, o 

tratamento a longo prazo envolve vários aspectos, dentre 

eles a dificuldade de acesso aos equipamentos 

apropriados para a nova condição do paciente, a 

reinserção dessas pessoas no ambiente escolar ou de 

trabalho, e as consequências sociais, econômicas e 

mentais geradas pelas sequelas da doença13. 

É fundamental salientar que, nesse processo de busca 

da independência do indivíduo, deverão ser levadas em 

consideração não apenas as barreiras 

 físicas, como também as socioeconômicas e 

emocionais que norteiam a vida do paciente e de seus 

familiares19. 

Muitos pacientes, após a MT, apresentam alterações 

funcionais do sistema digestório e urinário. A terapia 

baseia-se em mudança no padrão dietético, aumentando 

significativamente a ingesta de fibras e a oferta de 

líquidos13. 

A fisioterapia é apenas um dos meios de tratamento 

do paciente que possui lesão medular, mas é 

indispensável para reabilitação, com retorno das 

atividades físicas e funcionais. O esquema terapêutico 

considerado mais efetivo atualmente é o emprego de 

procedimentos passivos e autoassistidos, evitando 

limitar a extensão de movimentos13. 

Essa prática é de grande importância para minimizar 

os danos decorrentes da patologia. A reabilitação com 

foco no trabalho motor e respiratório gera melhora do 

sistema musculoesquelético, gerando progresso na 

locomoção e funcionalidade para as atividades diárias, 

além de lentificar o processo de insuficiência 

respiratória nesses pacientes6. 

Na atualidade, ainda há falhas no tratamento 

existente para a MT, o que torna necessária a busca por 

terapias cada vez mais específicas, tendo como base os 

fatores imunológicos e histopatológicos da doença. 

Procura-se por métodos que identifiquem de maneira 

mais eficaz a relação antígeno-anticorpo, para que se 

possa intervir de forma mais específica13. 
        

4. CONCLUSÃO 
 

Baseado nas informações expostas, fica evidente que 

o conteúdo apresentado serve de embasamento teórico e 

prático para os profissionais da área da saúde, 

promovendo evidências cientificas prévias e atuais 

sobre a MT. No entanto, devido à baixa produção 

literária sobre a doença, houve dificuldade em 

estabelecer um nexo causal das idéias propostas.  

A MTA é uma patologia de caráter inflamatório, que 

cursa com lesões das fibras da ME, ocasionando 

alterações motoras, sensitivas e autonômicas. Pode 

haver paralisia muscular dos MMII ascendendo para 

MMSS e tronco, além de parestesias e disfunções 

esfincterianas. 

É uma doença de difícil diagnóstico, não havendo 

nenhum sintoma e/ou sinal patognomônico. Além disso, 

há divergências em seu tratamento, uma vez que irá 

depender das manifestações clínicas e necessidades de 

cada paciente.  

Por meio deste estudo, é imprescindível o 

reconhecimento da doença, a fim de estabelecer a 

terapêutica de forma precoce para evitar danos maiores, 

inclusive o óbito. Conclui-se que é de extrema 

necessidade compreender os fatores relacionados à 

MTA, com o propósito de contribuir para uma melhor 

formação acadêmica e posterior aplicação no exercício 

da Medicina.  
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