
EFEITO DA BANDAGEM ELÁSTICA NA ESPASTICIDADE
E FUNCIONALIDADE EM HEMIPARÉTICOS APÓS AVE
Autores: Paula Drielly de Melo Ribeiro, Wanessa Kalline Oliveira Diniz, Rafaela Lima da Silva, Natalia Tarcila Santos Amorim, Maria
Julia de Siqueira e Torres Nunes

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, Modalidades de
Fisioterapia, Espasticidade Muscular, Fita atlética

Introducao: Segundo a OMS, o AVE é a terceira causa de mortalidade em países desenvolvidos. É uma lesão encefálica que resulta na
alteração da função motora. Como auxílio ao tratamento das sequelas sensoriomotoras, vem sendo incluída a bandagem elástica, que,
apesar de ser utilizada na clínica diária, não tem comprovação científica.

Objetivos: Analisar o efeito agudo da bandagem elástica funcional na espasticidade e funcionalidade do membro superior de pacientes
hemiparéticos após AVE.

Método: O estudo é do tipo ensaio clínico randomizado composto por 9 pacientes divididos em grupo experimental (GE) que realizou
cinesioterapia e bandagem e grupo controle (GC), realizando apenas a cinesioterapia. A avaliação fisioterapêutica conteve um
questionário com dados sociodemográficos, avaliação da espasticidade utilizando a escala de Ashworth e para a funcionalidade foi
aplicada a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) específica para AVE. Foi realizada a estatística
descritiva para as características socio-antropométricas, força muscular, espasticidade e funcionalidade. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-UNITA) com o número CAAE:
65749817.5.0000.5203 e com base nos princípios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para
pesquisas com seres humanos.

Resultados: O uso da bandagem a curto prazo não favoreceu melhora para a espasticidade e funcionalidade em comparação aos que não
usaram bandagem.

Conclusão: Com a população estudada, a aplicação da bandagem elástica a curto prazo não apresentou resultados expressivos para
redução da espasticidade e funcionalidade. Pacientes que realizaram exercícios funcionais na Fisioterapia obtiveram melhores
resultados."
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