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RESUMO

Introdução: A Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS) é uma neurocirurgia na
qual parte das fibras nervosas excitatórias aferentes são lesadas na raiz
posterior da medula espinal, ocasionando redução da excitação, logo,
diminuindo o tônus característico da espasticidade. Essa é uma condição
clínica bastante associada à Paralisia Cerebral (PC), ocasionando
problemas de ordem musculoesqueléticos. Objetivo: Esse estudo visa
descrever os efeitos de curto a longo prazo da Rizotomia Dorsal Seletiva
(RDS) no tratamento da espasticidade. Materiais e métodos: Trata-se
de um estudo de revisão bibliográfica que foi realizado entre os meses de
junho e julho de 2020. Foi feita uma pesquisa no portal da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e selecionados artigos que abordavam
diretamente os efeitos da terapêutica analisada. Resultados e
discussão: Foi evidenciado que a RDS apresenta-se como uma
alternativa terapêutica segura e com poucas complicações. A literatura
mostra bons resultados a curto e a longo prazo após a cirurgia, como a
redução da hipertonia, da dor e do elevado gasto energético típico desses
pacientes. Além disso, destaca-se a possibilidade de melhorias no padrão
da marcha e no grau de independência funcional. Assim, os benefícios
superam os riscos das possíveis complicações, como dermatites, infecção
e fístulas. Conclusão: Diante disso, conclui-se que a RDS apresenta bons
resultados no tratamento da espasticidade. Os benefícios se estendem
também aos cuidadores e familiares, que são os responsáveis pelo
cuidado direto desses pacientes.
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