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1. Resumo  

A Organização Mundial de Saúde define o Acidente Vascular Cerebral (AVC) como 

um sinal clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função cerebral, 

com origem vascular e duração maior que vinte e quatro horas. É considerada uma 

patologia com alto grau de mortalidade e morbidade, desencadeando perda 

funcional e o surgimento de dependência parcial ou completa. A hemiplegia pode 

comprometer a biodinâmica normal e a estabilidade do complexo do ombro, causado 

pela perda do controle motor e padrões de movimentos anormais. O objetivo deste 

projeto é desenvolver e, posteriormente, testar um modelo de órtese para membro 

superior (MS) com intuito de prevenir a luxação do ombro, dores e deformidades de 

extremidade do membro e, que ao mesmo tempo, não cause restrição e desuso do 

MS. Espera-se oferecer mais uma opção para a prevenção das disfunções em MS 

causadas pelo AVC, diminuindo a dependência para realizar as atividades de vida 

diária, o que proporcionará ao paciente uma melhor qualidade de vida. 

2. Introdução  

A Organização Mundial de Saúde define o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

como um sinal clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função 

cerebral, com origem vascular e duração maior que vinte e quatro horas. É 

considerada uma patologia com alto grau de mortalidade e morbidade, 

desencadeando perda funcional e o surgimento de dependência parcial ou completa 

(Stokes, 2000; Abrantes, 2010). 

A sequela mais frequente no AVC é a hemiplegia, sendo essa uma paralisia 

do hemicorpo causada por alteração ou lesão de artérias vasculares que irrigam o 

lado contralateral a hemiplegia. Já no inicio a hemiplegia pode comprometer a 

biodinâmica normal e a estabilidade do complexo do ombro, causado pela perda do 

controle motor e padrões de movimentos anormais (Silva e Knabben, 2009). A 

paralisia e a fraqueza muscular levam a imobilidade do ombro, a gravidade e o 

desuso podem causar um deslocamento da cabeça do úmero na direção 

descendente e consequentemente a luxação de ombro (Carr e Shepherd, 2008). 

Carr e Shepherd (2008) descrevem que a literatura está repleta de estudos sobre 

incidência de sequelas e ombro doloroso após o AVC, mas as formas de prevenção 

raramente são descritas e mencionadas (Carr e Shepherd, 2008). 



A prevenção depende da antecipação e algumas literaturas apresentam e 

sugerem um protocolo para prevenção do estresse, trauma e dor na articulação do 

ombro. Esse protocolo é composto por orientações como posicionamento do 

membro afetado, órteses, cuidados na manipulação do membro e exercícios (Carr e 

Shepherd, 2008). 

 

3. Objetivos 

Desenvolver um modelo de órtese para membro superior (MS) e, 

posteriormente, testá-la para verificar se o uso da órtese desenvolvida trará 

benefícios ao paciente acometido pelo AVC ainda em fase aguda, prevenindo a 

subluxação do ombro, ombro doloroso e deformidades de extremidade do MS e, que 

ao mesmo tempo, ofereça estabilização ao segmento do ombro, não oferecendo 

restrição e desuso ao restante do MS. 

 

4. Metodologia  

Inicialmente, foi desenvolvido um modelo não oficial da órtese (Figura 1) pela 

aluna pesquisadora e apresentada para as profissionais docentes do curso de 

Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Campinas, campus Taquaral. Após a 

confecção da órtese oficial e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em seres humanos, a mesma será testada em três pacientes vítimas de 

AVC selecionados na Clínica de Fisioterapia da própria universidade, onde serão 

avaliados e, juntamente com seus cuidadores, receberão informações e orientações 

sobre o produto e seu uso correto. Serão incluídos indivíduos que não 

desenvolveram a subluxação de ombro. Após, serão avaliados amplitude de 

movimento e dor do MS afetado. O protocolo de uso da órtese sugerido pelas 

pesquisadoras será de oito horas diárias durante seis semanas. Após esse período, 

todos os participantes serão reavaliados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 1: Órtese não oficial. 

 

5. Desenvolvimento  

A órtese oficial em desenvolvimento está sendo composta por duas partes 

que poderão ser utilizadas em conjunto ou separadamente. Por se tratar de 

seguimentos que tem contato direto com a pele do paciente, os cuidados com 

conforto, higiene e peso serão levados em consideração. Para o conhecimento 

dessas informações, foi realizada anteriormente uma vasta busca de artigos 

científicos produzidos por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que 

descreveram materiais que supriram essas necessidades e apresentaram 

características importantes e, assim, auxiliaram na escolha dos materiais que estão 

sendo utilizados no desenvolvimento da órtese oficial.  

 

6. Resultados Preliminares  

Espera-se desenvolver uma órtese preventiva da subluxação do ombro em 

pacientes vitimas de AVC. Ainda, oferecer mais uma opção para a prevenção das 

disfunções em MS, diminuindo a dependência para realizar as atividades de vida 

diária, o que proporcionará ao paciente uma melhor qualidade de vida. 
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