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Introdução e objetivos: INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: O membro superior
(MS) é geralmente afetado após o Acidente Vascular Encefálico (AVE). A
paresia provoca limitações na execução de atividades motoras, refletindo na
participação social e laboral, comprometendo a qualidade de vida (QV). A
Terapia de Contensão Induzida (TCI) é uma abordagem que envolve o uso do
braço afetado, visando melhorar a função deste. Assim, o estudo objetivou
analisar a um protocolo modificado da TCI sobre QV em hemiparéticos
crônicos após AVE

Métodos: MÉTODOS: Estudo aprovado pelo CEP da Universidade do Estado
do Pará (CAAE: 41597715.9.0000.5174), onde participaram 15 sujeitos de
ambos os gêneros, com média de idade de 59 ± 9,35 anos, tempo de lesão
de 4,33 ± 3,18 anos e diagnóstico clínico de AVE, apresentando hemiparesia
na fase crônica, sendo submetidos a um protocolo modificado de TCI,
realizando exercícios funcionais específicos com o membro parético três
vezes na semana por 24 sessões com duração de 1 hora cada. Estes foram
avaliados em dois momentos, pela Escala de Qualidade de Vida Específica
para Acidente Vascular Encefálico (EQVE-AVE). Utilizou-se o teste de
Shapiro Wilk seguido do Teste T de Student (p≤ 0.05)

Resultado: RESULTADOS: Na escala de EQVE-AVE observou-se melhora
nos domínios energia (p= 0.02), papeis familiares (p= 0.04), mobilidade (p=
0.01), memória/concentração (p= 0.04), função da extremidade superior (p=
0.03) e trabalho/produtividade (p= 0.0009) no pós-tratamento quando se
comparou ao pré-tratamento, assim como no escore geral da escala (p =
0,0009)

Discussão e conclusão: DISCUSSÃO/ CONCLUSÃO: A TCI tem sido
utilizada no tratamento do AVE por ser intensiva, repetitiva e de dificuldade
progressiva, com efeitos em curto e longo prazo (SOUSA et al, 2012; LIMA
et al, 2014). Os resultados da QV permitem inferir o quanto a função motora
do MS interfere na vida e nas atividades funcionais, mesmo em período de
cronicidade da doença. Constatou-se que o protocolo da TCI em



hemiparéticos crônicos foi capaz de promover melhora em alguns aspectos
relacionados à QV.
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