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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é descrito pelo aparecimento de déficit 

neurológico, decorrente de um distúrbio na circulação cerebral, que levam a incapacidade ou 

até mesmo a morte, podendo também ocorrer às manifestações secundárias, as quais são 

compostas por alterações sensório-motoras e cognitivas que comprometem a funcionalidade e 

a qualidade de vida do indivíduo afeitado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil 

está na sexta colocação na lista dos países com maior número de vítimas de AVE [1,2]. 

Contudo, as alterações mais frequentes são a hemiparesia ou hemiplegia e os distúrbios de 

sensibilidade e coordenação. Visto que, o membro superior encontra-se comprometido devido 

à fraqueza e espasticidade causadas pelo acontecimento [3]. Desse modo, o indivíduo suscita 

na inaptidão motora e dificuldade na execução das atividades de vida diárias (AVD´s), em 

decorrência a paresia dos músculos do hemicorpo contralateral ao lado em que ocorreu a lesão 

[1,2], bem como o predomínio braquial remete ao índice de maior acometimento 

proporcionando os piores prognósticos nesta população, haja vista a perda de atividades 

bimanuais, de alcance e de coordenação, o que promove o desuso aprendido e corrobora com 

o desenvolvimento da plasticidade mal adaptativa. A paresia é encontrada em 80 a 90% dos 

pacientes que sofrem AVE, fazendo com que os pacientes percam a capacidade de gerar a 

tensão ou força necessária para dar início e controle ao movimento e a postura. Dependendo 

do nível e do local da lesão, o grau de fraqueza pode variar entre incapacidade total de 

conseguir a contração visível e os comprometimentos mensuráveis na geração da força [4]. 

Sendo assim, a fisioterapia possui recursos que auxiliam na melhora deste padrão funcional, 

como a Terapia de Restrição e Indução do Movimento (TRIM) a qual é caracterizada pela 

restrição do membro não afetado, por meio do auxílio de uma tipoia ou órtese, e associado ao 

incentivo de atividades motoras funcionais, com o propósito de restabelecer ou melhorar a 

função motora do membro superior parético [2]. Somado a isso, o Conceito Neuroevolutivo 

Bobath, atualmente, por meio de uma abordagem observacional, com enfoque de resolução de 

problemas, selecionando um objetivo e buscando avaliar o potencial do indivíduo, auxilia na 

escolha de uma função a ser melhorada através de sequências de atividades, utilizando no pré 

e pós-atendimento testes que possam quantificar a efetividade da terapia, bem como o 

feedback do paciente [5]. Objetivos: Verificar a influência da Terapia de Restrição e Indução 

do Movimento, associado ao Conceito Neuroevolutivo Bobath em um paciente hemiparético 

com predomínio braquial decorrente AVE isquêmico. Descrição da Experiência: Este estudo 

refere-se ao projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), 

com o número de parecer 41597715.9.000.5174, o qual foi feito com a utilização da TRIM em 

pacientes com AVE, aplicado por intermédio da disciplina de fisioterapia em neurologia. 

Sendo assim, por meio de um atendimento, em um paciente com hemiparesia à esquerda, que 

sofreu um AVE isquêmico há 1 ano e 2 meses, o que caracteriza o estágio crônico pós-lesão. 

Na avaliação, apresentou-se com muleta, colaborativo, participativo, com comprometimentos 
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do lado esquerdo, como elevação do ombro, diminuição da amplitude de movimento (ADM) 

ativa e redução de força muscular do membro superior afetado e com relação à manobra 

deficitária dos braços estendidos e de Raimiste, essas se faziam presentes, sendo assim, para o 

atendimento foi escolhida a função de alcance e apreensão de objetos, tendo como objetivo, 

melhorar o alcance associado à pronação no membro superior parético esquerdo, sendo o teste 

escolhido o de cronometragem da tarefa, cuja aplicação consistiu em solicitar ao paciente que 

levasse a água de um copo para outro, realizando o movimento de pronação. A vista disso, 

durante o atendimento, foi executado um protocolo de atividades funcionais baseado na TRIM 

como rosquear recipientes, pegar e levar copo e colher até a boca, pentear o cabelo, limpar a 

mesa com uma esponja em movimentos circulares, empilhar copos, levar bolas de gude para 

dentro de um recipiente e realizar movimento de prono-supinação com auxílio do pincel, 

sendo o membro superior parético estimulado e o membro superior direito sem lesão contido 

com uma órtese, durante 1hora de atendimento. Assim, ao final foi aplicado novamente o 

mini-teste, com o intuito de mensurar se o atendimento foi feito de maneira eficaz, trazendo 

ganhos a este paciente ou não e obtendo o feedback do mesmo. Resultados: Obteve-se em 

uma análise quantitativa, por meio da aplicação do mini-teste com base no Conceito 

Neuroevolutivo Bobath um tempo de execução de 1 minuto e 26 segundos na pré-sessão se 

comparado ao pós-sessão, o qual a resposta obtida foi de um tempo de 9 segundo e 26 

centésimos de segundo, mostrando, a eficácia do procedimento de TRIM e o ganho de 

mobilidade que o paciente apresentou, a demais, no decorrer de cada atividade proposta pelo 

protocolo e por meio da repetitividade dessas, foi possível perceber uma melhora progressiva 

dos movimentos funcionais, por meio da diminuição das compensações, aumento da 

velocidade e efetividade, e uma melhora da qualidade do movimento, trazendo assim, 

estímulos para o andamento dos atendimentos. Conclusão: O presente estudo indicou que a 

utilização da TRIM se faz eficaz ao paciente, por meio da melhora da funcionalidade do 

membro superior parético, tendo sua comprovação por meio da aplicação do Conceito 

Neuroevolutivo Bobath, o que favoreceu o aprendizado motor e possivelmente reduz o desuso 

aprendido. Contudo, ratifica-se que estes são grandes aliados ao tratamento fisioterapêutico de 

pacientes com sequelas de AVE isquêmico. 
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