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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser definido como uma disfunção 

neurológica aguda, de origem vascular, com rápido desenvolvimento dos sinais clínicos, em 

consequência dos distúrbios locais ou globais da função cerebral com período de duração 

superior a 24 horas. É uma doença que gera diversos tipos de limitações que interferem 

consideravelmente na qualidade de vida do sujeito acometido pelo AVE (1). Uma de suas 

sequelas é a hemiparesia, caracterizada por um comprometimento do membro superior e 

inferior de um mesmo lado do corpo, caracterizada por um padrão rígido nos músculos 

flexores do membro superior e nos músculos extensores do membro inferior (2), levando em 

consideração os membros superiores, a hemiparesia pode resultar em limitações no 

desempenho ocupacional do indivíduo. A Terapia Ocupacional é a ciência que faz uso 

terapêutico das atividades para propiciar o aprimoramento e a valorização das habilidades dos 

indivíduos, que foi acometido por qualquer ruptura em seu cotidiano, seja ela de caráter 

permanente ou temporário na ordem biopsicossocial (3). Deste modo, o terapeuta ocupacional 

(TO) é necessário na equipe multiprofissional para atuar na reabilitação de pacientes pós-

AVE, pois seu objetivo principal é possibilitar a autonomia e a independência do sujeito nas 

suas ocupações cotidianas, o que influencia positivamente na qualidade de vida. Nos 

atendimentos terapêuticos podem ser estimulados diversos aspectos relacionados ao 

desempenho ocupacional, como os cuidados pessoais, as atividades de vida diária (AVD), o 

trabalho, a adaptação postural, dentre outros. Este profissional pode utilizar diferentes 

estratégias no tratamento de paciente com sequelas de AVE, este trabalho ressalta o conceito 

neuroevolutivo de Bobath, que se originou a partir dos estudos do neurofisiologista Karel 

Bobath e Berta Bobath na década de 1950. O método Bobath estimula o movimento de acordo 

com padrões normais, a partir do controle da hipertonia ou hipotonia, trabalhando os déficits 

da função muscular, por meio da inibição de reações anormais, para reaquisição dos padrões 

de movimento mais funcionais (4). Outro principio desse método é que as atividades 

propostas sejam desafiadoras e motivadoras ao paciente. Objetivos: Avaliar os efeitos da 

terapia baseada no método Bobath no tratamento de paciente pós-AVE. Métodos: Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa e quantitativa, longitudinal, do tipo estudo de caso, realizada com 

um paciente do gênero masculino, 67 anos, professor de Odontologia, que apresenta 

hemiparesia direita, atendido durante uma hora diária, duas vezes por semana, no ambulatório 

de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, em um projeto de extensão 

intitulado “Terapia Ocupacional: a influência da reabilitação no desempenho ocupacional de 

indivíduos com sequelas de Acidente Vascular Encefálico”, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa sob o número 2.405.268. O paciente participou da primeira avaliação, depois 

realizou 10 sessões de terapia, e foi reavaliado. Os protocolos utilizados na avaliação foram 

Wolf Motor Function Teste (WMFT) e a Escala Fulg Meyer (EFM). O WMFT avalia o 

membro superior de adultos com hemiparesia combinando medidas de tempo e qualidade de 

movimento em movimentos isolados e em tarefas funcionais, a versão original era composta 

por 21 tarefas, no entanto atualmente é composta por 17 tarefas (5), no projeto foram 

aplicadas 15 tarefas. O EFM avalia o comprometimento motor e sensorial decorrentes do 
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AVE que foi subdivido em quatro áreas: (A) Função motora, que envolve a extremidade 

superior, punho, mão, coordenação e velocidade, cuja pontuação máxima é 64 pontos; (B) 

Sensibilidade, pontuação máxima: 12 pontos; (C) Motricidade passiva, pontuação máxima: 24 

pontos; e (D) Dor articular, pontuação máxima: 24 pontos. Outro instrumento utilizado foi a 

evolução específica relacionada ao método Bobath que é composta por uma breve descrição 

da atividade realizada tipo de tapping aplicado, tempo de execução e facilitação aplicada. 

Resultados e Discussão: Foi realizado um total de quatorze atendimentos individuais, que 

envolveram atividades relacionadas a diferentes ocupações como a AVD (alimentação, 

higiene pessoal, cuidado com equipamentos pessoais), a AIVD (preparação de alimentos, 

limpeza), educação (treino da escrita e manuseio de carderno e estojo), trabalho (manuseio de 

instrumentos próprios do dentista) e lazer (jogo de bilhar, ping-pong e bola). Essas atividades 

objetivavam estimular movimentos, como a supinação do antebraço, abdução do ombro e 

extensão do cotovelo. As facilitações consistiam no posicionamento inicial dos dedos, 

manutenção da preensão, manutenção do cotovelo, inibição do ombro e ajuste postural, a 

partir dos pontos-chave de controle. O Paciente manteve interesse e mostrou-se motivado na 

realização de todas as atividades, especialmente quando o treino envolvia algum instrumental 

da clínica de odontologia, o próprio paciente demostrava a forma como utilizar os 

instrumenstos, e as acadêmicas programavam uma atividade terapêutica a partir da explicação 

fornecida. Nas atividades de lazer, o paciente sentia-se desafiado e se empenhava em realizar 

corretamente os movimentos evitando as compensações, mas tinha maior interesse em não 

perder o jogo. Com o treino de AVD foi possível melhorar os movimentos que ele realiza 

com frequência para se alimentar ou realizar sua higiene pessoal, nos quais usava apenas o 

membro menos afetado e após as terapias passou a utilizar os dois membros em conjunto. No 

WMFT houve redução no tempo de realização das 15 atividades, em que a média do tempo da 

avaliação inicial foi de 28,34 segundos, e final de 27,42 segundos. No EFM, comparando a 

avaliação inicial com a reavaliação, tem-se que: as áreas B e D mantiveram a mesma 

pontuação, 12 e 24, respectivamente; houve um aumento na pontuação da área C que era 22 

pontos e passou a 24, e uma diminuição na pontuação da área A que era 39 e passou a 37 

pontos, o paciente obteve um desempenho menor na tarefa relacionada à coordenação e 

velocidade, precisou de mais tempo e por isso não pontuou no item. Os resultados dos 

protocolos de avaliação sinalizam uma melhora no desempenho, como a reabilitação é 

baseada no método Bobath as compensações foram inibidas e os movimentos corretos foram 

facilitados, o que contribui para os ganhos motores, uma vez que a realização de movimentos 

de forma incorreta dificulta futuros ganhos motores. Conclusão/Considerações Finais: Esta 

pesquisa apresenta os efeitos positivos que atendimentos terapêuticos ocupacionais tendo 

como base o conceito neuroevolutivo de Bobath para a reabilitação dos pacientes pós-AVE, 

pois as atividades propostas possibilitaram o aprendizado de movimentos realizados de forma 

mais correta, ressignificando o fazer, e o paciente pode resgatar seu conhecimento sobre sua 

profissão. Assim a Terapia Ocupacional e o método Bobath são significativos no processo de 

reabilitação de paciente pós AVE. 
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