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Introdução e objetivos: A hemiparesia consiste na principal manifestação
clínica presente no paciente pós Acidente Vascular Cerebral. Dentre as
terapêuticas disponíveis, a Terapia de Contensão Induzida (TCI) constitui um
método de estimulação do uso do membro superior parético na realização de
tarefas diárias com restrição, através do uso de uma luva, da extremidade
do membro superior hígido. Avaliar os benefícios da TCI modificada na
funcionalidade do membro superior parético de pacientes pós-AVC.

Métodos: A pesquisa foi submetida à apreciação ética e iniciada após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos, sob o CAAE
de nº 47726115.0.0000.5193. Trata-se de um estudo de caso, em que o
voluntário foi submetido à terapia supervisionada com duração de sessenta
minutos durante dez dias, orientado a realizar exercícios em domicílio e
utilizada uma luva na extremidade superior hígida durante quatorze dias em
90% do dia em vigília.

Resultado: Foi aplicada a Moctor Activity Log (MAL) para avaliação da
funcionalidade pré e pós intervenção, das trinta atividades avaliadas pela
escala MAL, cinco atividades foram excluídas por não fazer parte do
cotidiano da paciente. Na avaliação inicial apenas quatro atividades eram
realizadas, após a intervenção todas as tarefas pontuaram positivamente,
resultando em aumento médio de três pontos nos escores quantitativo e
qualitativo do movimento avaliados pelo instrumento.

Discussão e conclusão: O protocolo de TCI utilizado nesta pesquisa
mostrou-se eficaz na funcionalidade do membro superior, mesmo com
redução do tempo de terapia supervisionada do protocolo original.
Necessita-se de mais estudos, com uma amostra maior e inclusão de grupo
controle para comparação utilizando o mesmo protocolo proposto neste
estudo.
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