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Introdução e objetivos: Cerca de 45% a 75% dos pacientes com AVE têm
dificuldade de utilizar o membro superior parético em atividades de vida
diária (AVD’s) o que afeta sua qualidade de vida (QV). Para diminuir os
prejuízos causados pelo AVE surgiu a Terapia por Contensão Induzida (TCI),
para desencorajar o uso do membro superior não afetado e incentivar o uso
do membro superior parético,contribuindo para melhora da função motora.
O estudo teve o objetivo de verificar o efeito da TCI na QV dos pacientes
com AVE.

Métodos: Estudo quase experimental aprovado pelo CEP da UNIFAL-MG
38960214.2.0000.5142. Foram selecionados quatro (n=4) indivíduos com
sequelas de AVE no membro superior e idade média de 56,75 ± 7,54 anos.
Foram excluídos da amostra pacientes que realizaram bloqueio periférico e
uso de medicamentos anti-espasticidade há menos de três meses antes do
estudo. O protocolo da TCI foi realizado por 10 dias consecutivos. Para
avaliar a TCI foram utilizadas as escalas MAL (Motor Activity Log) e WMFT
(Wolf Motor Function Test). A QV foi avaliada pelo SF-36 e EQVE-AVE. Para
verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e o
valor de p calculado pelo teste t de Student (*p<0,05).

Resultado: Os dados foram apresentados em valores de média e erro
padrão da média para comparação do período pré e pós-tratamento. Na
escala MAL observou-se melhora na quantidade e qualidade do movimento.
A velocidade do movimento melhorou em sete das quinze funções avaliadas
pelo WMFT. No questionário SF-36 foi observado melhora da capacidade
funcional, limitação por aspectos físicos, dor e saúde mental (W= 0,8882, p
−valor > 0.05). No questionário EQVE-AVE, observou-se melhora nos
domínios personalidade, papéis sociais, função do membro superior,
trabalho e produtividade (W= 0.9612, p−valor > 0.05).

Discussão e conclusão: Morris, 2001 afirma que a TCI é um método
dependente de treino de tarefa que produz uma melhora da função motora,



modificando seu estado de saúde e melhorando a QV. Os resultados foram de
encontro a outros estudos que demonstraram que a melhora da
funcionalidade esteve diretamente relacionada com melhora da QV. A TCI
apresentou efeitos positivos na QV e em diversas dimensões da função do
membro superior parético, sendo uma notável terapia na reabilitação de
pacientes acometidos por AVE.
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