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RESUMO
O acidente vascular cerebral é um déficit neurológico, ocorre devido a obstrução ou rompimento dos vasos cerebrais. A
consequência que afeta mais o indivíduo e a hemiparesia de um hemicorpo, e a técnica de contensão induzida visa
reestabelecer os movimentos do membro acometido. Este estudo teve como objetivo Ide constatar o benefício de um
tratamento fisioterápico através da técnica de contensão induzida, em pacientes com sequelas de AVE. O estudo será
realizado em seis pacientes apresentando diagnostico de AVE lado direito. Os pacientes serão avaliados e reavaliados
por uma entrevista  estruturada motor activity log (MAL) que vai  mensurar  a qualidade e a quantidade do uso do
membro  acometido.  O tratamento constitui  na aplicação  da técnica de contensão induzida durante 2  semanas,  5
sessões semanais, com duração de 50 minutos num total de 10 sessões. Espera-se como resultado que a técnica de
contensão induzida seja eficaz para restabelecer o funcionamento do membro acometido.

PALAVRA-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico; Plegia; Tratamento.

1 INTRODUÇÃO

O acidente vascular cerebral é um déficit neurológico focal, que ocorre devido a obstrução
(isquêmico) ou rompimento (hemorrágico) dos vasos cerebrais, causando morte ou incapacidade do
indivíduo.  Atinge um hemicorpo acometendo a motricidade e a  sensibilidade das extremidades.
(STOKES; MARIA; 2000).

A hemiparesia gera várias complicações motoras para o indivíduo, principalmente nas suas
atividades de vida diária (AVD) e atividades individuais de vida diária (AIVD), consequentemente na
sua autonomia; onde o indivíduo tende a utilizar o lado não acometido e inutilizando o lado parético.
(SOUSA; TERRA; CARBONERO; CAMPOS, 2012)

De acordo com Magalhães (2013) há grande incidência de casos de AVE, sendo:
A incidência do AVE dobra a cada década após os 55 anos sendo, entre os 65 e 74 anos

aproximadamente 14,4 por mil; entre 75 e 84 anos, 24,6 por mil e acima de 85 anos cerca de 27,0
por  mil.  Transcorrido  seis  meses após o  AVE,  65% das pessoas não conseguem incorporar  o
hemicorpo afetado em suas atividades de vida diárias (AVD’s) e apenas 25% retornam às suas
atividades sociais. (MAGALHÃES, 2013 p. 334)

Segundo  Padovani  et.al  (2013)  e  Siqueira  e  Barbosa  (2013),  os  danos  causados  pelo
acidente vascular cerebral gera acometimentos no sistema nervoso central, levando a diminuição
dos movimentos voluntários, diminuição de força, alterações de tônus muscular, alterações de fala,
sinergias de movimentos estereotipados gerando diminuição da funcionalidade.

A técnica de terapia de contensão induzida (TCI) visa restabelecer os movimentos do membro
acometido, através da inibição do membro sadio durante 90% das horas do dia e por pratica de
repetições, estimulando o indivíduo a utilizar o membro afetado, para melhorar e restaurar a função
motora. (GIANLORENÇO; KIRIZAWA; FAGANELLO, 2013).

De acordo com Pereira, Menezes, Anjos (2010), a técnica de contensão induzida visa uma
reorganização do SNC na área cortical, onde não se tinha representação do membro acometido com
a técnica  aumenta  essa  representação  por  meio  da  plasticidade  neuronal  e  aumenta  atividade
cerebral fazendo com que o membro receba mais informações motoras e sensitivas.
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O  uso  da  técnica  é  fundamentado  na  inibição  do  membro  bom,  para  que  se  incentive
movimentos do membro acometido e assim, favoreça o aprendizado motor,  logo, são realizadas
atividades combinadas e com funcionalidade e de seu cotidiano para que o indivíduo use o máximo
do membro para restabelecer função. (TONUS, QUEIROZ 2015); (GAMBA, CRUZ 2011).

A  Terapia  de  contensão  induzida  indica  grande  eficácia  no  tratamento  em  indivíduos
hemiparéticos  pós  AVE,  trazendo  de  volta  os  movimentos  do  membro  superior  afetado  e  a
autonomia para o indivíduo. Com isso, é relevante tal análise para compreensão e contribuição da
discussão sobre a técnica de terapia de contenção induzidas.

O  presente  estudo  tem objetivo  de  constatar  o  benefício  de  um  tratamento  fisioterápico
através da técnica de contensão induzida, em pacientes com sequelas de AVE.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo. Será executado após a aprovação do comitê de
ética  e  pesquisa  em  seres  humanos  da  Unicesumar/Campus  Maringá  -  Paraná,  mediante  de
esclarecimentos sobre o tratamento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
pelos participantes da pesquisa.

Na amostra  serão selecionados os  6 primeiros  indivíduos pela  lista  de  espera  da clínica
escola Unicesumar/ Campus Maringá – Paraná, com diagnostico de AVE do lado direito, do sexo
masculino, com idade entre 45 a 60 anos com tempo de AVE de até dois (2) anos.

Sendo excluídos pacientes com comprometimento cognitivo, visual, auditivo, com hipertensão
arterial descontrolada e crises convulsivas decorrentes.

Em  seguida  um  grupo  de  três  (3)  pacientes  será  submetido  a  uma  avaliação  por  uma
entrevista estruturada chamada de motor activity log (MAL-30) contendo trinta (30) perguntas, sendo
um  instrumento  específico  para  avaliação  da  função  do  Membro  superior  acometido  de
hemiplégicos, aplicado através de perguntas relacionadas ao uso do Membro superior acometido. O
MAL-30 apresentam duas escalas ordinais, cada uma com seis (6) pontos.

Para a graduação das atividades: Sendo uma escala quantitativa e a outra qualitativa, na
escala quantitativa, a pontuação varia de zero (não usa o Membro Superior acometido) a cinco (usa
o Membro superior acometido da mesma forma que usava antes do AVE). Na escala qualitativa, a
pontuação varia  de  zero  (o  Membro superior  acometido  não é usado de forma alguma para  a
atividade) a cinco (sua habilidade de usar o Membro superior acometido é tão boa quanto era antes
do AVE), com a possibilidade de pontuações intermediárias, como 0,5 ou 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 se a
resposta refletir melhor a realidade do uso do Membro superior acometido. A pontuação total é o
cálculo da média para cada escala e quanto maior a média, melhor a quantidade e a qualidade de
uso do Membro Superior acometido. Quando alguma atividade não se aplica ao indivíduo, descarta-
se o item, e o cálculo da média é refeito.

Após os  indivíduos serem esclarecidos sobre  a  finalidade do instrumento  (MAL-30),  será
realizado um tratamento que acontecerá na Clínica Escola Unicesumar/Campos Maringá – Paraná,
que consiste em sessões com duração de 60 minutos,  cinco dias na semana, sendo que cada
paciente  receberá  quinze  (15)  sessões  de  tratamento,  com  objetivo  de  constatar  melhora  de
movimentos no membro superior afetado. Será utilizada uma tipóia no membro superior bom, para
inibir a utilização do mesmo nas atividades propostas e explorar o membro afetado.

As atividades propostas para o paciente serão por exemplo: escovar os dentes, usar garfo ou
colher para alimentar-se, abrir e fechar torneira de rosca ou alavanca, levantar copo, garrafa ou lata,
abotoar uma camisa, calçar os sapatos, tirar calçado, colocar meias, tirar meias, pentear o cabelo.
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Paciente  realizará  essas  atividades  sentadas,  com  vinte  (20)  repetições  para  cada  atividade
proposta. Os dados serão expressos por meio de tabela pelo pacote Office Excel. Após o termino
das sessões os pacientes serão reavaliados utilizando a mesma escala de avaliação.

3 RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se como resultado que a técnica de contensão induzida seja eficaz para restabelecer

o funcionamento do membro acometido.
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