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Introducao: O Sistema Nervoso central e periférico compreendem um sistema, contínuo eletricamente, quimicamente e
histologicamente. Portanto, qualquer alteração ocorrida em uma parte deste ocasionará repercussões gerais, podendo ser utilizada a
técnica de mobilização neural, objetivando restaurar o movimento e elasticidade dos nervos periféricos, favorecendo o movimento
muscular e função do indivíduo.

Objetivos: Verificar a prevalência de tensão neural adversa no membro superior não cometido de pacientes com alterações motoras
decorrentes de um acidente vascular encefálico (AVE).

Método: Trata-se de um estudo descritivo quantitativo, transversal, realizado na clínica escola da Universidade Católica Dom Bosco,
Campo Grande - MS, entre maio e junho de 2017. O estudo contou com 17 voluntários com alterações neuromotoras, tipo hemiparesia,
decorrente de AVE. Por meio do teste de tensão neural para membros superiores foi realizada a avaliação neurodinâmica dos nervos
ulnar, radial e mediano, no membro superior não cometido, correlacionando os resultados com o tempo de lesão e o lado da dominância
motora. As associações foram realizadas pelo Teste Qui Quadrado com nível de significância de 5%, por meio do software estatístico
Bioestat® 5.3. Todos os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente estudo é parte do
projeto COGNI-AÇÃO, aprovado pelo comitê de ética da Universidade Católica Dom Bosco (CAAE:42629415.800005162).

Resultados: A idade média dos participantes foi de 52,6±28,9 anos, com tempo de lesão pelo AVE de 5,47±7,22 anos. Todos
apresentaram dominância lateral direita. Observou-se que 29,4% (n=5) apresentaram alguma tensão neural adversa, enquanto 70,6%
(n=12) não apresentaram alterações neurodinâmicas. Dentre os cinco participantes com resultado positivo, todos apresentaram tensão
adversa do nervo mediano, enquanto apenas dois apresentaram tensão adversa do nervo radial, sendo concomitantemente positivo o teste
de tensão do nervo mediano nestes indivíduos. Não houve associação entre a presença de tensão neural e o tempo de lesão menor ou
maior a cinco anos (p=1,00) ou ao lado dominante (p=0,61).

Conclusão: Foram encontrados resultados satisfatórios, considerando a negatividade da presença de tensão neural adversa e a ausência
de associação entre as alterações presentes e o tempo de lesão ou lado dominante, permitindo um adequado fluxo axoplasmático, com
manutenção da estrutura axonal e suas comunicações com tecidos alvos do membro sadio."
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