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RESUMO
A Paralisia Cerebral do tipo Hemiparesia espástica é resultante de uma disfunção cerebral que provoca desequilibro do
tônus muscular, causando padrões que irão acarretar dificuldade na execução de atividades bimanuais, sendo assim a
abordagem terapêutica escolhida para este estudo foi à terapia de contensão induzida, o qual esta se fundamenta em
um protocolo terapêutico de exclusão do membro superior não parético promovendo assim a diminuição da assimetria no
uso dos membros superiores. O objetivo deste estudo é verificar a melhora da coordenação motora fina através da
aplicação da terapia de contensão induzida. Desta forma, irá receber a aplicação da terapia as crianças com diagnostico
de paralisia  cerebral  do tipo hemiparesia  espástica à direita  com faixa etárias de 10 anos de idade submetidas à
intervenção terapêutica durante 20 sessões com duração de 40 minutos cada sessão, sendo estas duas vezes na
semana. Estas crianças serão avaliadas de forma sucinta diante de fichas de avaliação, eatravés da bateria psicomotora
de Fonseca.Com este estudo, esperamos que haja uma melhora no desempenho funcional do membro superior parético
perante a execução de atividades escolares e de vida diária, proporcionando a estes pacientes a sua independência.
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1 INTRODUÇÃO

A paralisia  cerebral  é  caracterizada  por  ser  uma  desordem do  movimento  e  da  postura
decorrente de uma lesão ou imperfeição no cérebro ainda imaturo.  O fato de a lesão atingir  o
cérebro  nesta  fase interfere  no desenvolvimento  para  a  maturação do sistema nervoso central,
propiciando  uma  deficiência  motora  central  frequentemente  estando  associada  a  diversas
manifestaçõesclinicas (FERNANDESet al.,2007).

A disfunção ou lesão que determina a paralisia cerebral pode ocorrer no período em que
antecede o parto (pré-natal), no momento do parto (peri-natal) ou após o parto (pós-natal), sendo a
paralisia  cerebral  o  resultado  decorrente  de  complicações  como  distúrbios  infecciosos,  traumas
durante a gestação, malformações do desenvolvimento, entre outras causas também justificáveis
como a prematuridade (PALÁCIO; FERDINANDE; GNOATTO, 2008).

Estudos evidenciam que a incidência de paralisia cerebral na população em geral é de dois
casos por  mil  nascidos vivos.  Sendo que em países em desenvolvimento este  índice aumenta,
podendo chegar a sete casos por mil nascidos vivos. No Brasil não há levantamento de dados que
proporcione uma estimativa correta, porém em dados aproximados estima-se que haja a existência
de 30.000 a 40.000 novos casos por ano, ressaltando que estes dados variam de acordo com cada
região (CESTARI et al., 2013). 

Existem diferentes classificações para a paralisia cerebral, o qual variam de acordo com a
área do corpo que apresenta as alterações motoras (Topografia) e quanto ao tônus, estando dentre
elas a paralisia cerebral do tipo hemiparesia espástica (BRIANEZE et al., 2009). 
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O  membro  parético  entra  em  desuso  como  resultado  das  características  da  própria
hemiparesia, ou, pelo fato da criança ter uma percepção de que os movimentos quando realizados
com o membro acometido não ocasiona a ela sensação de eficiência e funcionalidade (FONTES,
2015).

Há  diversas  abordagens  terapêuticas  que  podem  ser  utilizadas  como  tratamento  para
crianças com paralisia cerebral do tipo hemiparesia, dentre elas a terapia contensão induzida (TCI)
(ASSIS et al., 2007). 

A TCI é caracterizada através da técnica de exclusão do membro não parético, associada
com treinamentos intensivos no membro parético. A Terapia de contensão induzida consiste em um
protocolo  terapêutico  baseado  em  três  componentes:  treinamento  intensivo  orientando  para  a
execução da tarefa, métodos de transferência e restrição do segmento não parético, a combinação
destes componentes de tratamentos de forma sistematizada e integrada, induz o indivíduo a utilizar
o membro acometido, para realizar atividades diárias (GARCIA et al., 2012).

Embora tenha havido uma diminuição na incidência de casos de paralisia cerebral nas ultimas
décadas, a ocorrência de novos casos anualmente, ainda é considerada alta. Isto porque, mesmo
com a melhoria  na  demanda de recursos  médicos e  tecnológicos  no  período  gestacional  e  no
momento do parto,  a lesão pode ocorrer após o nascimento e ser caracterizada como paralisia
cerebral  até  os  sete  anos de idade,  e  isto  resultará  em sequelas  permanentes.  Deste  modo a
procura por terapias eficazes é fundamental para diminuir as sequelas presentes nestas crianças.

A  TCI  pode  ajudar  na  reabilitação  de  crianças  com  paralisia  cerebral.  Pensando  nesse
questionamento o objetivo deste trabalho é verificar a melhora da coordenação motora fina através
da aplicação dessatécnica em crianças com paralisia cerebral do tipo hemiparesia espástica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  desenvolvimento  desta  pesquisa  caracteriza-se  por  um  estudo  descritivo  qualitativo
intervencional e será enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), para devida aprovação. 

Como critérios de inclusão a amostra desta pesquisa será composta por duas crianças na
faixa  etária  de  10  anos  de  idade,  diagnosticadas  clinicamente  com  paralisia  cerebral  do  tipo
hemiparesia espástica á direita com capacidade cognitiva para a compreensão de comandos verbais
simples e para a execução das atividades propostas durante a intervenção fisioterapêutica.Desta
forma, o critério de exclusão será determinado por crianças com diagnóstico de paralisia cerebral
espástica  mesmo  que  á  direita  que  apresente  distúrbios  associados,  como  crises  convulsivas,
hemianopsia, hipertonia grave e doenças cardíacas.Após a composição da amostra os responsáveis
pelas crianças serão esclarecidos sobre a pesquisa e ao concordarem os mesmos assinarão o
TCLE (Termo de consentimento livre e esclarecido).

Para o desenvolvimento desta pesquisa, o local escolhido será a clinica escola de fisioterapia
da UNICESUMAR e atendimentos domiciliares.

A avaliação com as crianças selecionadas para a devida pesquisa será feita de forma sucinta,
onde  serão  colhidos  os  dados  de  identificação  pessoal  das  crianças  e  de  seu  responsável,
anamnese, historia da moléstia pregressa e historia da moléstia atual e queixa principal. Além disso,
contaremos  com um questionário  para  avaliarmos  a  qualidade  de  vida  destas  crianças,  sendo
reutilizado  ao  fim  do  tratamento  para  a  reavaliação,  observando  se  houve  com  o  decorrer  do
tratamento a eficácia e melhoria da sua funcionalidade.Posteriormente, será dada a continuação na
avaliação que será realizada através do protocolo: Bateria Psicomotora (BPM) de Vitor da Fonseca
(1995).  Esta  bateria  será  escolhida  por  ser  um instrumento  de  observação,  e  através  desta  é
permitido  descrever  o  perfil  psicomotor  da  criança,  que  caracteriza  as  potencialidades  e  as
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dificuldades  da  criança,  permitindo  que  o  profissional  venha  intervir  nas  dificuldades  de
aprendizagem psicomotora, enfatizando as necessidades mais especificas desta criança. Apesar do
fato da bateria psicomotora avaliar a criança em situação formal, é possível verificar o reflexo das
experiências  que  a  mesma  vivencia  em  seu  cotidiano,  além  disso,  um  ponto  positivo  para  a
utilização da bateria psicomotora é que permite retratar o desenvolvimento dinâmico por meio da
aplicação  de  várias  avaliações  durante  um  período  de  tempo,  acompanhando  cada  fase  do
desenvolvimento  psicomotor  da  criança.  
Serão  efetuadas  20  sessões  de  fisioterapia,  com  duração  de  40  minutos  cada  sessão,sendo
realizadas duas sessõessemanais.As atividades que serão utilizadas nas sessões fisioterapêuticas
com intuito de estimulo para o uso do membro parético, irão incluir tarefas como, desenhar, pintar
com lápis de core tinta guache, brincar com massinha de modelar, entre outras atividades, que irão
trabalhar a coordenação motora fina de forma mais especifica como manusear pequenos objetos e
alguns alimentos como feijão e milho, e ainda a associação de jogos lúdicos como peças de encaixe
(lego).Após  a  conclusão  das  sessões  de  tratamento,  será  realizada  uma  reavaliação  com  os
mesmositens de avaliação, questionário e bateria psicomotora utilizados inicialmente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa serão demonstrados por meio de relato de caso individual de
cada paciente descrevendo sua evolução ou não com o tratamento realizado, comparando entre a
primeira e a última sessão, apresentando de forma clara e objetiva as características apresentadas
antes e após a intervenção terapêutica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o tratamento proposto, esperamos que haja uma melhoria no desempenho funcional
domembro  superior  parético  perante  a  execução  deatividades  escolares  e  de  vida
diária,proporcionando a estes pacientes a sua independência.
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