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Resumo 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) vem apresentando alta incidência, 

atualmente, tendo a hemiplegia como principal sequela impactando na 

qualidade de vida. O tratamento fisioterapêutico visa diminuir e controlar a 

espasticidade, manter o movimento e a amplitude das articulações e estimular 

os músculos inativos. Sabe-se que com a patologia ocorre uma redução da 

força muscular, o que influencia diretamente na independência e 

funcionalidade, no entanto, existe certa resistência na utilização de programas 

de tratamento envolvendo fortalecimento muscular. Com o grande aumento das 

ocorrências de AVE, faz-se necessária a elaboração de programas de 

exercícios para reabilitação com o objetivo de reduzir os déficits funcionais e 

assim, melhorar a qualidade de vida dessa população. Dessa forma, o objetivo 

desse estudo é elaborar um protocolo de tratamento com exercícios baseando-

se em Pilates e fortalecimento muscular e aplicá-los em dois grupos, a fim de 

analisar e comparar os resultados observando se haverá melhora ou não na 

condição dos indivíduos após o tratamento.  

 

Introdução 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresenta alta incidência no 

Brasil, e através de evidências clínicas, observa-se que há relações dessa 

lesão com uma alta taxa de sobrevivência que diminui gradativamente com o 

avanço da idade. O AVE pode ser decorrente de uma obstrução ou uma 

hemorragia no Sistema Nervoso Central (SNC), podendo ter caráter transitório 

ou permanente, e ocasionando possíveis sequelas . (TEIXEIRA-SALMELA 

et.al., 2000; SURBALA et.al., 2013; MAGALHÃES et.al., s.D). 

A hemiplegia é a principal desordem motora decorrente do AVE, esses 

déficits funcionais causam grandes impactos nas atividades de vida diária 

(AVDs) e também na marcha, afetando assim a qualidade de vida desses 

indivíduos. 

Conforme Teixeira-Salmela et.al. (2000), a presença de déficit do 

controle motor pode ser caracterizada por fraqueza, alterações de tônus e 

movimentos estereotipados, que podem limitar as habilidades para realizar 

atividades como deambular, subir escadas e autocuidar-se. 



Com o grande aumento das ocorrências de AVE, faz-se necessária a 

elaboração de programas de exercícios para reabilitação com o objetivo de 

reduzir os déficits funcionais e assim, melhorar a qualidade de vida dessa 

população (TEIXEIRA-SALMELA ET.al., 2000; SURBALA et.al., 2013). 

 

Objetivos 

Comparar os efeitos de um programa de fortalecimento muscular e de 

Pilates no tratamento em hemiplégicos e avaliar os efeitos de ambas terapias 

em relação à força muscular, espasticidade, equilíbrio, flexibilidade, marcha e 

qualidade de vida. 

 

Método 

Os programas de fortalecimento muscular e de Pilates serão aplicados a 

indivíduos hemiplégicos.  Após avaliação fisioterapêutica, será realizada uma 

seleção composta por 11 indivíduos. Aos sujeitos incluídos, será exigida a 

autorização formal destes e/ou da família, baseando-se nas proposições do 

comitê de ética. 

Esses indivíduos serão divididos em Grupo A e Grupo B, e tratados 

durante 8 semanas, no setor de fisioterapia da Interclínicas na Faculdade de 

Jaguariúna (FAJ), localizada na cidade de Jaguariúna-SP. 

Os programas de tratamento serão realizados 3 vezes por semana, 

durante 6 semanas, tendo cada sessão 50 minutos de duração. Serão 

excluídos os indivíduos com hipertensão arterial e diabetes descontrolados, 

doenças osteodegenerativas, distúrbios psiquiátricos e/ou cognitivos que 

impeçam a compreensão e execução da atividade proposta, e também que 

apresentarem grau 3 ou maior na Escala de Ashworth. 

Os indivíduos serão submetidos à avaliação para verificar alterações na 

espasticidade, na força muscular, e na atividade funcional, além da avaliação 

da qualidade e velocidade da marcha antes e após a implementação dos 

programas propostos. Além disso, será utilizada a Escala de Avaliação de Fugl-

Meyer para avaliar o desempenho sensório-motor dos indivíduos. 

Após a realização dos programas, será realizada uma análise 

comparativa entre os resultados intragrupos e entre os grupos, a fim de 

identificar qual se mostra mais eficaz no tratamento da hemiplegia. 



Resultados preliminares 

Estima-se que o presente estudo possa encontrar através dos resultados 

obtidos, em uma das duas intervenções aplicadas, benefícios aos participantes, 

podendo indicar qual será mais efetivo na recuperação do hemiplégico ou até 

mesmo apontar resultados positivos para as duas modalidades. Dessa forma, 

auxiliaria o terapeuta na montagem do plano de tratamento em cada caso. 

Porém não devemos descartar a possibilidade de não haver melhora com os 

programas sugeridos, mostrando que nem sempre é possível obter dados 

semelhantes ao comparar com outros estudos que utilizaram metodologia 

semelhante. 

Por outro lado, há a necessidade de estabelecer uma avaliação e uma 

reavaliação após o programa de reabilitação, a fim de analisar nesta fase se 

algum item específico obteve melhora ou piora significativa quando comparado 

aos outros. Caso isso ocorra, será necessário um estudo minucioso para 

identificar o motivo pelo qual se apresentaram tais resultados. 
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