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RESUMO 

O acidente vascular encefálico (AVE) cérebro-vascular é a terceira maior causa 

de óbitos e a primeira causa de sequelas sendo a disfunção motora mais 

evidente do acidente vascular encefálico (AVE) representada pela hemiplegia 

que, em muitas vezes, apresenta-se associada ao déficit de equilíbrio.O 

equilíbrio é essencial para a realização de quase todas as atividades humanas. 

A presente pesquisa buscará, através de um treino especifico, denominado 

treino proprioceptivo, contribuir para a reabilitação de pacientes hemiplégicos, 

promovendo uma maior efetividade no seu tratamento e garantindo a esses 

indivíduos uma melhor qualidade de vida. Por isso a pesquisa tem como 

objetivo identificar o resultado de um treino proprioceptivo na função de 

pacientes hemiplégicos. Ela contará com 12 voluntários, avaliados através das 

escalas Fugl Meyer, BERG, Tinetti e timed up and go (TUG), após isso, os 

voluntários serão submetidos a um protocolo de treino proprioceptivo e após a 

12ª sessão e ao o fim do treinamento eles serão reavaliados utilizando as 

mesmas escalas. Deste modo esperamos descobrir se há repercussões 

significativas após a aplicação de um treino proprioceptivo na reabilitação de 

pacientes hemiplégicos 

INTRODUÇAO 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença grave e muito frequente. 

Com uma incidência anual de 500.000 novos casos, a doença cérebro-vascular 

é a terceira maior causa de óbitos e a primeira causa de sequelas nos E.U.A. 

(S.P.NOVIS; R.F.NOVIS 2003) 

A disfunção motora mais evidente do acidente vascular encefálico (AVE) é a 

hemiparesia. (B.M.GOMES; G.C.G.NARDONE, et al, 2006) 

 O equilíbrio é essencial para a realização eficiente de quase todas as 

atividades humanas, seja com o corpo em repouso (equilíbrio estático) ou em 

movimento (equilíbrio dinâmico) (OLIVEIRA, 2008). 

A propriocepção e a informação sensorial são fatores importantes para a 

manutenção do equilíbrio postural em condições normais e o treinamento 

proprioceptivo aumenta esses estímulos, permitindo melhor equilíbrio postural. 

(CARVALHO, Joana, et al, 2007) 

Com a pesquisa poderemos contribuir para a reabilitação de pacientes 

hemiparéticos, promovendo assim uma maior efetividade no seu tratamento e 

garantindo a esses indivíduos uma melhor qualidade de vida.  

 

 



OBJETIVO 

 A pesquisa visa identificar se há resultado de um treino proprioceptivo na 

função de pacientes hemiparéticos além de mensurar esse resultado e 

identificar a eficiência desse treino nessa situação. 

METODOLOGIA 

A pesquisa contara com 12 voluntários hemipareticos, que terão seu equilíbrio 

(estático e dinâmico) além de sua função motora (MMII e MMSS) avaliada 

através das escalas Fugl Meyer, BERG, tinetti e timed up and go (TUG), após 

isso, os voluntários serão submetidos a um protocolo de treino proprioceptivo, 

que será feito 2 vezes por semana, por 12 semanas. Apos a 12ª sessão e ao o 

fim do treinamento eles serão reavaliados utilizando as mesmas escalas para 

que assim possamos comparar os resultados e verificar se houve melhora na 

função dos pacientes. 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto ainda está em andamento e não foi realizada nenhuma análise 

RESULTADOS PRELIMINARESO 

O projeto ainda está em andamento e não foi realizada nenhuma análise, 

porem através da pesquisa esperamos descobrir se há resultado significativo 

em utilizar um treino proprioceptivo na reabilitação de pacientes hemipareticos. 

Realizando assim uma contribuição na reabilitação no que diz respeito à função 

e consequente, AVDs   
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