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Introducao: O acidente vascular encefálico (AVE), sendo definido como distúrbio neurológico que possui como principal alteração a
hemiparesia, por acometer principalmente a extremidade superior, ocasiona o chamado “desuso aprendido”. Este estudo tem por objetivo
analisar o efeito da terapia de contensão induzida na funcionalidade do membro superior hemiparético de pacientes após-AVE.

Objetivos: Foi retratado o perfil clínico da amostra dos pacientes, a aplicabilidade do TCI, analisou a função motora e ganho funcional
nas AVD's do membro superior antes e após a aplicação TCI, retratou a força muscular após a aplicação e correlacionou as variáveis
clínicas e funcionais dos pacientes hemiparéticos após AVE.

Método: A amostra foi constituída de 5 pacientes hemiparéticos, pós-AVE, entre 18 e 65 anos, selecionados de acordo com os critérios
de inclusão, onde realizaram tarefas relacionadas às atividades de vida diária (AVD’s) por 10 sessões divididas em 3 vezes por semana
com duração de 30 minutos. Antes e após o tratamento, foram feitas avaliações no membro superior afetado com teste de força muscular,
teste de tônus muscular pela escala de Ashworth modificada, teste pela escala de fugl-meyer modificada (EFMM), para quantificar a
funcionalidade e a Medida de Independência Funcional (MIF) para avaliar o ganho funcional nas AVD’s do membro superior afetado.

Resultados: Dos 5 pacientes, 60% eram do sexo masculino, 80% com idade superior a 50 anos, 80% tiveram AVE do tipo isquêmico,
60% tiveram comprometimento do lado direito e 80% possuía tempo de lesão superior a 1 ano. Através da análise estatística pelo teste t
student na força muscular obteve-se p<0,0001 e quanto ao tônus p<0,0006 demonstrando alta relevância estatística. Enquanto que pela
EFMM gerou-se p<0,0270 e pela MIF p<0.0285, não gerando dados significativos estatisticamente, no entanto, ao analisar-se as médias
encontradas antes e depois da terapia aplicada, nota-se evolução nos escores em relação ao ganho funcional do membro superior
hemiparético.

Conclusão: Apesar de nem todos os dados demonstrarem significância estatística, uma vez que a amostra não se encontrava com grau de
comprometimento grave, ainda assim pôde-se evidenciar que a TCI produz melhoria na funcionalidade do membro superior
hemiparético."
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