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RESUMO

Introdução: O objetivo deste estudo é identificar quais os benefícios da Facilitação
Neuromuscular  Proprioceptiva  associada  a  terapias  alternativas  na  velocidade  e
desempenho da marcha de indivíduos adultos pós-AVC. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica, constituída por estudos clínicos originais que foi realizada
nas  bases  de  dados  Pubmed,  PEDro  e  SciELO,  utilizando  a  estratégia  PICO.
Resultados e Discussão:  Foram encontrados 63 artigos, dos quais apenas cinco
corresponderam aos critérios de elegibilidade, abordando e mostrando evidências
científicas  sobre  o  objetivo  proposto  no  estudo  desenvolvido.  Conclusões:  A
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva associada ou não a terapias alternativas
com foco na velocidade e desempenho da marcha de indivíduos adultos pós-AVC,
mostrou  vários  benefícios,  entre  eles,  melhora  da  velocidade,  cadência  e
comprimento  da passada,  bem como a melhora da fase de apoio da mesma, e
também,  ganho  de  equilíbrio,  capacidade  funcional,  fortalecimento  muscular,
proporcionando uma melhor qualidade de vida para estes pacientes.

Palavras-chave – Eficiência; Velocidade de caminhada; Técnicas de exercício e de
movimento; Reabilitação.
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ABSTRACT

Introduction: The purpose of this bibliographic review is to identify the benefits of
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation associated with alternative therapies in the
speed and gait performance of post-stroke adult individuals. Methodology: This is a
bibliographic review, consisting of original clinical studies that was carried out in the
Pubmed,  PEDro  and  SciELO  databases,  using  the  PICO  strategy.  Results  and
Discussion:  63  articles  were  found,  of  which  only  five  met  the  eligibility  criteria,
addressing  and  showing  scientific  evidence  on  the  objective  proposed  in  the
developed study. Conclusions: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, associated
or not with alternative therapies focusing on the speed and gait performance of adult
post-stroke  individuals,  showed  several  benefits,  among  them,  improvement  of
speed, cadence and stride length, as well as phase improvement. support, and also
gain balance, functional capacity, muscle strengthening, providing a better quality of
life for these patients.
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INTRODUÇÃO

O  AVC,  é  uma  doença  neurológica  comumente  causada  em  resposta  à
perfusão sanguínea anormal do tecido cerebral (GAMBASSI,  et al., 2019), sendo
uma das doenças cardiovasculares mais comuns do mundo. É a principal causa de
morte e incapacidade permanente em adultos e um dos principais problemas de
saúde  pública.  Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  todos  os  anos,  15
milhões de pessoas em todo o mundo sofrem um derrame, um terço das quais fica
incapacitado (PTASZKOWKA, et al., 2019). 

Comprometimentos neuromusculares, como atrofia muscular, déficit de força
e potência muscular reduzida, são comumente observados em pacientes com AVC e
representam  um  fator  de  risco  crucial  para  a  funcionalidade  física  limitada
(GAMBASSI, et  al., 2019).  Portanto,  é  importante  desenvolver  estratégias  de
reabilitação que promovam a recuperação da marcha após o AVC, já que um fator
importante associado à incapacidade de longo prazo após o AVC é a capacidade de
andar de forma independente, e é frequentemente citado como objetivo por estes
indivíduos, no entanto, quase metade destes não obtém tal objetivo, mesmo após a
reabilitação (LOUIE, et al., 2020).

Uma das estratégias de reabilitação adotadas em pacientes pós-AVC, é a
facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP),  também conhecida pelo nome de
seu  fundador,  Herman  Kabat,  foi  desenvolvida  por  ele,  juntamente  com  a
fisioterapeuta americana Margaret  Knott,  nos anos 40.  É um recurso terapêutico
cinético que utiliza a estimulação da sensibilidade proprioceptiva para aumentar a
força,  a  flexibilidade  e  a  coordenação,  melhorando  a  qualidade  do  movimento;
amplamente utilizado no tratamento de várias patologias, facilitando a estabilidade,
mobilidade,  controle neuromuscular e movimentos coordenados;  estabelecer uma
base para a restauração da função (SILVA, et al., 2015).

Visto  isso,  o  objetivo  desta  revisão  bibliográfica  é  identificar  quais  os
benefícios  da  Facilitação  Neuromuscular  Proprioceptiva  associada  a  terapias
alternativas na velocidade e desempenho da marcha de indivíduos adultos pós-AVC.

METODOLOGIA

Trata-se  de  uma  revisão  bibliográfica,  constituída  por  estudos  clínicos
originais sobre os benefícios da FNP na velocidade e desempenho da marcha de
indivíduos adultos pós-AVC, que foi realizada nas bases de dados Pubmed, PEDro e
SciELO.  Foi  utilizada  a  estratégia  PICO,  em  que o  acrônimo  PICO  significa  P
(Problema),  I  (Intervenção),  C  (Controle)  e  O  (Resultados).  Neste  trabalho  o  C
(Controle)  não  se  aplica,  porque  não  houve  comparação  de  duas  intervenções.
Desta forma, a pergunta norteadora foi: Quais os benefícios do FNP na velocidade e
desempenho da marcha em adultos pós-AVC? Somado a isso, foram utilizados os
seguintes  descritores:  PNF AND  stroke,  proprioceptive  neuromuscular  facilitation
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AND  stroke neuromuscular  facilitation AND  march,  proprioceptive  AND  march.
Foram incluídos artigos originais que utilizaram o FNP associado a outras terapias
alternativas,  publicados  entre  2015  e  2020,  nos  idiomas  português,  espanhol  e
inglês. Sendo assim, foram excluídos os artigos incompletos, indisponíveis, relatos
ou séries de casos e que não abordassem o tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 63 artigos, dos quais apenas cinco corresponderam aos
critérios de elegibilidade.

Os  estudos  discutidos  a  seguir  apresentaram  algo  em  comum,  todos
evidenciaram  benefícios  da  aplicação  do  FNP  associados  ou  não  a  terapias
alternativas na velocidade e/ou desempenho da marcha de indivíduos adultos pós-
AVC,  entre  eles  uma  melhora  estatisticamente  significativa  na  capacidade  de
equilíbrio e velocidade de caminhada, como melhoria na cadência, e comprimento
da passada e capacidade funcional.  Estudos demostraram que isso  tem relação
também com a estabilização do núcleo (músculos do tronco e da pelve) combinada
com o FNP pélvico, sendo mais eficaz na melhoria do comprometimento do tronco,
do equilíbrio e da marcha de pacientes com AVC crônico, evidenciando melhora na
duração da fase de apoio,  sendo significativamente  mais  longa  do  lado  afetado
(PARK, et al., 2017; SHARMA, et al., 2017; SUNG, et al., 2017; CHOI, et al., 2016;
KIM, et al., 2015).

Vale ressaltar que apesar dos resultados obtidos, em quatro artigos, o FNP foi
associado a algum tipo de terapia alternativa e somente em um que o mesmo foi
usado como método de intervenção isolado (KIM,  et al., 2015), logo, os benefícios
adquiridos foram provocados pela somatória das intervenções que utilizaram FNP e
aplicação da fita Kinesio taping (PARK, et al., 2017; SUNG, et al., 2017); associação
do fortalecimento do núcleo-músculos do tronco e da pelve- combinado com a FNP
pélvica (SHARMA, et al., 2017); FNP associado com a fita Kinesio e a fita McConnell
(CHOI, et al., 2016). 

 Os participantes da amostra dos cinco artigos selecionados variaram entre 20
e  36  pacientes,  apesar  da  amostra  ser  pequena,  com  129  indivíduos  ao  todo,
houveram  poucas  desistências  durante  as  intervenções.  Quanto  ao  tempo  de
duração das terapias, dois dos estudos aplicaram a intervenção por 30 minutos, com
variação de três a cinco vezes por semana (SUNG, et al., 2017; CHOI, et al., 2016;
KIM,  et  al., 2015;),  os  demais  estudos  não  foram claros  quanto  a  duração  das
mesmas (PARK, et al., 2017; SHARMA, et al., 2017), tornando questionável tanto a
aplicação correta dos padrões quanto os resultados obtidos com a técnica,  pois,
uma vez que a maioria dos estudos, no caso quatro utilizou o FNP associado a outra
intervenção, não é possível compreender se uma intervenção foi mais utilizada que
a outra.

Três  estudos  obtiveram  resultados  significativos  quanto  a  cadência,
velocidade e comprimento da passada, bem como também, melhora da duração da
fase de apoio do lado mais afetado (PARK, et al., 2017; SUNG, et al., 2017; CHOI,
et al., 2016). No entanto, outros estudos que utilizaram o FNP sem associação a
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bandagens também obtiveram ganhos significativos na evolução da marcha, isso
sugere que,  apesar  do FNP proporcionar  o  ganho de força e coordenação para
execução da marcha, a bandagem pode estar atuando apenas como efeito placebo,
uma vez que ela confere maior segurança ao paciente durante a marcha (SHARMA,
et al., 2017; KIM, et al., 2015).

Alguns dos estudos associaram o uso da facilitação proprioceptiva a outros
exercícios  de  flexibilidade,  estabilização  de  tronco,  exercícios  resistidos  ou  na
esteira, bem como exercícios de controle postural, isso ocasionou além da melhora
no  desenvolvimento  da  marcha,  também  culminou  na  melhora  da  capacidade
funcional  do  indivíduo,  sugerindo  que  quando  o  FNP  é  associado  a  outros
exercícios, isso pode promover um ganho mais abrangente da capacidade funcional
(SHARMA, et al., 2017; KIM, et al., 2015).

Dessa forma, os artigos mostraram que o uso do FNP, ainda que associado a
outras técnicas alternativas, pode proporcionar o ganho de equilíbrio,  capacidade
funcional,  fortalecimento  muscular,  além  das  melhorias  voltadas  exclusivamente
para marcha, que foram a velocidade, cadência e comprimento da passada, bem
como  a  melhora  da  fase  de  apoio.  No  entanto,  são  necessários  estudos  mais
específicos, com amostras maiores, que utilizem a técnica de forma isolada, além de
ter  uma  metodologia  mais  detalhada  quanto  a  duração  das  sessões,  tempo  de
aplicação da técnica, para que, de fato, possa se concluir os benefícios do FNP na
marcha de pacientes pós AVC.

CONCLUSÕES

A Facilitação Proprioceptiva  associada ou não a  terapias  alternativas  com
foco  na  velocidade  e  desempenho  da  marcha  de  indivíduos  adultos  pós-AVC,
mostrou vários benefícios evidenciados através dos achados científicos, entre eles,
melhora da velocidade, cadência e comprimento da passada, bem como a melhora
da fase de apoio da mesma, e também, ganho de equilíbrio, capacidade funcional,
fortalecimento muscular, proporcionando uma melhor qualidade de vida para estes
pacientes.
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