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Introducao: A TCI é um treinamento intensivo, prático e com repetições funcionais do membro superior acometido, enquanto faz-se uso
de uma luva de restrição no membro não acometido. É uma intervenção útil na hemiparesia, porém seu protocolo original pode levar a
fadiga e exige horas diárias do terapeuta junto ao paciente.

Objetivos: Verificar a efetividade de um protocolo adaptado de Terapia por Contensão Induzida na função da mão e ADM em um
paciente hemiparético pós-AVE.

Método: Estudo de caso (CAAE 76753317.4.0000.5349), realizado em âmbito domiciliar, em um indivíduo com hemiparesia pós-AVE
há 3 anos. Na avaliação e reavaliação do paciente foi utilizado o Teste Funcional da Mão de Jebsen-Taylor e Goniometria para avaliação
da ADM de ombro, cotovelo e punho. O protocolo de treino foi realizado em 10 atendimentos, sendo 5 dias consecutivos de prática, um
dia de descanso e mais 5 dias de atividades diárias. A terapia tinha duração de 1 hora e meia, sendo 60 minutos de shapping (atividades
funcionais) com a utilização da luva, com um intervalo de descanso de 10 minutos após meia hora de atividades. Além disso 10 minutos
antes e após o treino foram realizados alongamentos e liberações miofasciais no membro superior parético. O paciente foi orientado a
utilizar em casa uma luva no membro não-parético, fornecida pelo terapeuta, durante 3 horas seguidas após a terapia.

Resultados: Em relação a goniometria, foi possível observar um aumento da amplitude em todos os movimentos avaliados, que variou
de 13,3 à 100% de aumento da ADM. Quanto a função da mão, obteve-se uma melhora nos 7 itens/tarefas avaliadas, desta forma, houve
uma diminuição no tempo de execução que variou de 15,2 à 91,5% nas diferentes tarefas.

Conclusão: Pode-se concluir que o protocolo adaptado de TCI mostrou-se eficaz na melhora da funcionalidade e da ADM do membro
superior acometido do paciente com hemiparesia pós-AVE."
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