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Introdução e objetivos: O membro superior dos hemiplégicos demonstra
dificuldade no processo de recuperação. Várias técnicas fisioterapêuticas
foram desenvolvidas para melhorar esse processo, no entanto, a maioria não
melhorou as atividades de vida diária (AVDs) e a capacidade funcional (CF),
sendo a terapia de restrição e indução do membro (TRIM) uma ferramenta
para reabilitação. Objetivo: Revisar a literatura sobre a eficácia da TRIM nas
AVDs, na CF, bem como analisar a reorganização cortical dos hemiplégicos.

Métodos: Foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados:
BIREME, LILACS, MEDLINE, SCIELO e PUBMED. Os critérios de inclusão
foram: publicações de 2000 a 2015, indivíduos adultos e que utilizaram a
TRIM como terapêutica. O critério de exclusão foi a associação da TRIM
com outras técnicas de reabilitação.

Resultado: Foram utilizados 11 artigos que preencheram os critérios de
inclusão da pesquisa, dentre eles seis avaliaram as AVDs, oito avaliaram a
CF e seis a relação da reorganização cortical com a TRIM. Os resultados
revelaram que quatro (67%) artigos que avaliaram as AVDs houve melhora
com a utilização da TRIM. Além disso, todos os artigos que avaliaram a
capacidade funcional demonstraram aumento da função do membro, assim
como todos obtiveram relação positiva entre reorganização cortical e o uso
da TRIM.

Discussão e conclusão: Os artigos encontrados apontaram melhora nas
AVDs, na CF e na reorganização cortical dos hemiplégicos. A eficácia da
TRIM tem sido atribuída à carga expressiva e repetitiva de treinamento
motor focado em um único objetivo: a melhora substancial na quantidade do
uso da extremidade superior hemiparética nas AVDs. Há poucos
profissionais especializados nesse tratamento e poucos artigos concentrados
na TRIM, por isso sugere-se que novos estudos sejam realizados.
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