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Introducao: Percebe-se que indivíduos, após acidente vascular encefálico (AVE), apresentam má plasticidade adaptativa, ocasionando
perda de memória sensório-motora, padrões assimétricos, espasticidade e limitações. Desse modo, a Terapia de Contensão e Indução do
Movimento (TCIM) e a prática mental estimulam atividades funcionais com o membro parético, restringindo o membro superior não
afetado.

Objetivos: Verificar o efeito da TCIM associada à prática mental sobre a funcionalidade do membro superior de hemiparéticos crônicos.

Método: Trata-se de um ensaio clínico desenvolvido no setor de Fisioterapia Neurofuncional da Universidade do Estado do Pará,
localizada na cidade de Belém/PA, com autorização do comitê de ética da instituição sob o parecer número 987.298. O estudo
apresentou 15 voluntários com idade média de 59,73±0,09 anos, os quais apresentavam hemiparesia crônica ocasionada por AVE.
Inicialmente, os pacientes foram avaliados pela escala de Fugl-Meyer Motor Assessment (FMA) adaptada, e após isso, submetidos ao
protocolo de prática mental, no qual escutavam um CD durante 15 minutos. Em seguida, realizava-se TCIM modificada por 45 minutos,
na qual o membro superior normal foi restrito com órtese durante a realização das atividades funcionais. O protocolo foi aplicado em 3
sessões semanais de 1 hora, totalizando 24 sessões. Ao final, aplicou-se, novamente, a FMA. Para análise estatística, utilizou-se o teste de
Shapiro Wilk, teste de Friedman e teste de Rank.

Resultados: Notou-se que os escores de todas as variáveis da escala de Fugl-Meyer Motor Assessment aumentaram na 24а sessão em
relação ao pré tratamento (p≤0,05), destacando a movimentação passiva (p=0,003); dor nas articulações (p<0,05); sensibilidade (p<0,05);
função motora do membro superior (p=0,02) e coordenação/velocidade (p=0,002).

Conclusão: A associação dos protocolos utilizados no estudo foi eficaz na recuperação da funcionalidade do membro superior parético.
Dessa forma, o paciente obtém maior funcionalidade em atividades uni e bimanuais, favorecendo a percepção, direcionamento dos
movimentos e reduções de processos álgicos."
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