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Resumo 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) refere-se a um complexo de sintomas de déficits 

neurológicos, que duram pelo menos vinte e quatro horas e resultam em lesões cerebrais 

provocadas por alterações no suprimento sanguíneo. Podemos afirmar que o Acidente 

Vascular Cerebral é uma doença caracterizada pelo início agudo, que persiste por pelo menos 

24 horas, refletindo envolvimento focal do sistema nervoso central como resultado de um 

distúrbio na circulação sanguínea cerebral. O acidente vascular encefálico tem se tornado 

atualmente um grande problema de saúde pública, o número de casos vem crescendo a cada 

ano tornando-se necessária uma maior atenção voltada a este acometimento e suas sequelas 

deixadas. Trata-se de uma lesão neurológica agressiva que acarreta em inúmeras 

complicações para a vida destes pacientes afetando a sua qualidade de vida e interferindo nas 

atividades de vida diária. O paciente com estas sequelas deve procurar tratamento 

fisioterapêutico independente do tempo em que ocorreu a lesão a fim de diminuir as 

alterações físico-funcionais acarretadas, oferecendo suporte para melhorar qualquer tipo de 

atividade dentro de sua vida, pois também propicia o retorno de suas atividades sociais. 

Por fim, pode-se dizer que durante alguns anos, a FNP (Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva) foi apenas uma idéia de difícil compreensão, que significava uma compilação 

de conceitos terapêuticos. Agora, essa forma de tratamento minuciosamente trabalhada 

encontrou vasta aplicação. Portanto, a facilitação neuromuscular proprioceptiva é mais do que 

uma técnica. É uma filosofia de tratamento. Esse conceito baseia-se no fato de que todo ser 

humano, incluindo os que possuem alguma deficiência, tem um potencial ainda não 

explorado. 

 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. 

 

 

1. Introdução 

 

É o Acidente Vascular Encefálico (AVE), uma das principais causas de morte segundo a 

Organização Mundial de Saúde no Brasil. Defini-se por “um sinal clínico de rápido 

desenvolvimento de perturbação focal da função encefálica, de suposta origem vascular e com 

mais de 24 horas de duração’’. Podendo causar distúrbios do campo espacial e visual, 
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alterações na fala, hemiplegia, dificuldades na execução das Atividades de Vida Diária e 

alterações cognitivas.1  

Quanto às causas e as formas de um AVE, são anóxico-isquêmicas (ocorrendo em função de 

falência vasogênica para suprir adequadamente o tecido cerebral de oxigênio e substratos) e 

hemorrágicas (resultante do extravasamento de sangue para dentro ou para o retorno das 

estruturas do sistema nervoso central).2  

As estatísticas nos alertam para uma crescente e elevada taxa de morbi-mortalidade por AVE, 

e tem sido atribuído como o principal motivo de internações hospitalares e incapacidades.3 

Com o aumento da expectativa de vida, os avanços tecnológicos na saúde permitem, na 

atualidade, a sobrevida de pacientes com possibilidades terapêuticas limitadas, resultando no 

aumento da população com idade avançada, portanto, susceptível a maior freqüência das 

doenças crônicas incapacitantes.4 

Com relação as sequelas deixadas por um AVE, a mais comum é a hemiplegia. No lado 

hemiplégico ficam evidenciados os déficits de movimento que compreendem anormalidade 

do tônus muscular, dos ajustes posturais e dos movimentos sinérgicos; perda de dissociação 

entre as cinturas pélvica e escapular, perda dos movimentos seletivos e perda da coordenação 

motora.5 

A perda quase completa da função do membro superior é uma consequência diretamente 

relacionada ao prejuízo neurológico. Muitos estudos mostram que 85% dos pacientes que 

foram prejudicados por um AVE inicialmente presentaram déficit motor, correspondendo à 

perda de controle voluntário e fraqueza neste membro.6  

Portanto, a técnica Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) escolhida pelo 

pesquisador, é um método muito usado em vários países do mundo com sucesso, e aplica-se a 

muitas diferentes áreas de especialização dos fisioterapeutas, especialmente na Fisioterapia 

neurológica.7 

A FNP no processo de reabilitação promove melhora da condição física do paciente por dar 

condições de acelerar a resposta do mecanismo neuromuscular por meio da estimulação de 

proprioceptores, além de receptores táteis, visuais e auditivos. A técnica de FNP pode ser 

usada no tratamento de pacientes com qualquer diagnóstico ou condição, podendo ser 

adaptada de acordo com o caso, trazendo benefícios como o aumento de força, diminuição da 

fadiga muscular, além de auxiliar no aumento ou manutenção da amplitude de movimento.8  

O aspecto positivo do método FNP para a reabilitação de lesões é o de estar voltada para as 

possibilidades físicas do paciente, de acordo com as limitações impostas pela lesão. O método 

é bem utilizado para diminuir deficiências de força, flexibilidade e coordenação, em resposta 
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as demandas impostas sobre o sistema neuromuscular. Neste método é enfatizada a 

reeducação seletiva dos elementos motores individuais por meio do desenvolvimento do 

controle neuromuscular, e da estabilidade articular, e da mobilidade coordenada. Cada 

movimento é aprendido, e em seguida, o movimento é reforçado por meio da repetição em um 

programa de reabilitação exigente e intenso.9 

Sendo assim, cabe ao fisioterapeuta, através de suas técnicas, ensinar ao paciente o uso da 

capacidade que ele possui, todo ser humano, incluindo aqueles portadores de deficiências, tem 

um potencial ainda não explorado para desenvolver habilidades funcionais.10 

Frente a isto, o objetivo das técnicas de FNP é promover o movimento funcional por meio da 

facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento de grupos musculares. As técnicas 

utilizam contrações musculares concêntricas, excêntricas e estáticas, combinadas com 

resistência graduada e procedimentos facilitatórios adequados, todos ajustados para atingir as 

necessidades de cada paciente.11 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Definições e Tipos de Acidente Vascular Encefálico (AVE)  

 

A definição de acidente vascular encefálico da Organização Mundial de saúde é “um sinal 

clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função cerebral, de suposta origem 

vascular e com mais de 24 horas de duração”.12 

De um modo geral, o AVE é dividido em duas grandes categorias, isquêmico e hemorrágico. 

É classificado como isquêmico (infarto cerebral) quando há uma interrupção ao fluxo 

sanguíneo para uma determinada área cerebral. Já o tipo hemorrágico é causado quando 

ocorre uma ruptura de vasos sanguíneos cerebrais resultando em extravasamento de líquido 

no interior do encéfalo.13 

Sendo assim, o infarto cerebral (trombose ou embolia) é a forma mais comum de AVE, 

somando 70%. As hemorragias somam outros 20% e os 10% continuam inespecíficos.14  

 

2.1.1 Noções de anatomofisiopatologia 

 

A compreensão da anatomia da vascularização do sistema nervoso central é um fator 

primordial para uma melhor visualização e entendimento deste estudo, cabe aqui uma breve 
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revisão da mesma. Como sabemos o encéfalo necessita de um suprimento rico em glicose e 

oxigênio para a manutenção de suas funções.14 

Portanto, quando nosso tecido encefálico fica privado do fornecimento de sangue arterial, 

segue-se um sofrimento celular que, conforme sua intensidade, poderá manifestar-se por uma 

perturbação funcional.15 

Conforme a literatura, a artéria cerebral média (ACM) é o local mais comum de AVE. A 

artéria cerebral média encontra-se em território que compreende áreas corticais importantes, 

como a área motora, a área somestésica, o centro da palavra falada e outras. A obstrução da 

artéria cerebral média, quando não fatal, determina sintomatologia muito rica, com paralisia e 

diminuição de sensibilidade do lado oposto do corpo. O quadro é especialmente grave se a 

obstrução atingir também ramos profundos da artéria cerebral média, pois, vascularizam os 

núcleos da base e a cápsula interna.16 

Quanto ao tipo hemorrágico, mais precisamente compreende a hemorragia da subaracnóide, 

em geral decorrente da ruptura de aneurismas saculares congênitos localizados nas artérias do 

polígono de Willis, e a hemorragia intraparenquimatosa, cujo mecanismo causal básico é a 

degeneração hialina de artérias intraparenquimatosas cerebrais.17 

 

2.1.2 Características clínicas 

 

O déficit neurológico focal que resulta de um AVE, seja embólico, trombótico e/ou 

hemorrágico, é um reflexo do tamanho e localização da lesão e da quantidade de fluxo 

sanguíneo colateral. Os déficits neurológicos unilaterais resultam da interrupção do sistema 

vascular carotídeo, e os déficits neurológicos bilaterais resultam da interrupção do suprimento 

vascular para o sistema basilar.17 

Síndromes clínicas resultantes da oclusão ou hemorragia na circulação cerebral variam desde 

parciais até completas. Os sinais de hemorragia podem ser mais variáveis como resultado do 

efeito da extensão para o tecido cerebral vizinho e o possível aumento da pressão 

intracraniana.14 

Então, quando ocorrem cefaléia, vômitos, convulsões ou coma, uma hemorragia é mais 

provável que um infarto. Sintomas neurológicos específicos, que podem ocorrer isoladamente 

ou em diversas combinações, incluem perda de visão, visão dupla, fraqueza ou perda sensitiva 

de um lado do corpo, disartria, alterações das funções cognitivas superiores, dificuldade de 

andar, cefaléia ou surdez unilateral.18 
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Em suas diversas formas de apresentação, os AVE´s constituem uma emergência neurológica. 

A perda de tempo para a abordagem destes pacientes significa uma pior evolução.19 

 

2.1.3 Epidemiologia 

 

As doenças cerebrovasculares (DCV) constituem a terceira causa de morte no mundo, atrás 

somente das cardiopatias em geral e o câncer. Cerca de 40 a 50% dos indivíduos que sofrem 

um AVE estarão mortos após seis meses. A maioria dos sobreviventes exibirá deficiências 

neurológicas e incapacidades residuais significativas, o que faz do AVE a primeira causa de 

incapacitação funcional no mundo ocidental.20 

Os AVE´s têm pico de incidência entre a 7ª e 8ª décadas de vida quando se somam com as 

alterações cardiovasculares e metabólicas relacionadas à idade. Entretanto, o AVE, pode 

ocorrer mais precocemente e ser relacionado a outros fatores de riscos, como os distúrbios da 

coagulação, as doenças inflamatórias e imunológicas, bem como ao uso de drogas. Estudos 

prévios demonstram incidência de 10% em pacientes com idade inferior a 55 anos e de 3,9% 

em pacientes com idade inferior a 45 anos.4 

Sendo assim, a OMS no Brasil, nos alerta que o AVE é uma das principais causas de morte. 

Em um estudo mais recente realizado mostra que aproximadamente 700.000 pessoas são 

acometidas pelo AVE ao ano, representando uma pessoa a cada 45 segundos, podendo trazer 

efeitos devastadores no aspecto cognitivo, afetivo, sensorial e na função motora.21 

Tem sido crescente o impacto causado na sociedade pelo AVE em função do aumento da 

prevalência na população, pelo maior tempo de expectativa de vida, pelo aumento da 

população idosa e pelas sequelas e incapacidades que o mesmo provoca. Estima-se que a 

incidência seja de 1 a 2 por 1000 habitantes por ano, e que após o AVE, cerca de 70% destes 

apresentam alguma disfunção, dos quais 24% com um nível muito grave.22 

 

2.1.4 Fatores de risco 

 

Os três fatores de risco mais presentes na doença cerebrovascular são a hipertensão arterial 

sistêmica, o diabetes mellitus e as doenças do coração. Quanto a hipertensão arterial 

sistêmica, é o principal fator de risco para AVE isquêmico, pois está presente em cerca de 

70% dos casos de doenças cerebrovasculares. Cardiopatias são considerados o segundo fator 

mais importante que podem levar a um AVE, cuja freqüência é de 41,9% para AVE 

isquêmico (contra cerca de 2% para AVE hemorrágico). Fibrilação atrial crônica é a doença 
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cardíaca mais associada com AVE representando cerca de 22% destes casos. Diabete mellitus 

é fator de risco independente para doenças cérebro-vasculares, uma vez que acelera o 

processo aterosclerótico. Totalizam 23% os pacientes com AVE isquêmico e que também são 

diabéticos.22 

Em estudo sobre os fatores de risco com a incidência de AVE, chegaram a conclusão de que 

fumantes, pessoas que consomem carne vermelha por mais de quatro vezes durante a semana 

associado a hipertensão tem um risco maior de apresentar um episódio de AVE. Os índices 

para pessoas que consomem álcool são maiores para episódios isquêmicos enquanto que para 

as pessoas diabéticas o risco maior é de um episódio hemorrágico. Outro dado, é que o 

numero de casos de pacientes de sexo masculino é significantemente maior em relação ao 

sexo feminino. A raça também pode influir, pois, pacientes negros apresentam episódios 

hemorrágicos de maior extensão do que em pacientes brancos.23 

 

2.1.5 Classificação 

 

A determinação do tipo de AVE depende do mecanismo que o originou, portanto, pode-se 

dividi-los em 2 subtipos, AVE isquêmico e AVE hemorrágico. A isquemia, diz respeito a 

qualquer processo durante o qual um tecido não recebe os nutrientes, e em particular o 

oxigênio, indispensáveis ao metabolismo de suas células. Assim, o AVE isquêmico é 

provocado por oclusão de um vaso ou redução da pressão de perfusão cerebral, seja esta 

provocada por redução do débito cardíaco ou por hipotensão arterial grave e sustentada.24 

Ou seja, quando o tecido cerebral é privado do fornecimento de sangue arterial, segue-se um 

sofrimento celular que, conforme sua intensidade, pode manifestar-se por uma perturbação 

funcional. Se esta privação é de curta duração (menos de 24horas), a disfunção é considerada 

reversível.24 

Nestes casos fala-se de Acidente Isquêmico Transitório. Quando a isquemia persiste para 

além desse período de 24 horas, poderão instalar-se lesões definitivas e irreversíveis no 

cérebro, caracterizadas pela morte de um grupo de neurônios. Falamos aqui de enfarte 

cerebral.24 

 E quanto à hemorrágica, o autor afirma que sua causa ocorre devido à ruptura de um dos 

vasos cerebrais, ocorrendo em sequência o sangramento no interior do encéfalo. Isso se deve 

ao fato das artérias ficam enfraquecidas, e por isso, desenvolvem-se pequenas herniações ou 

micro aneurismas, que podem romper-se. O hematoma resultante pode espalhar-se pelos 

planos sulcados da substância branca, formando uma lesão de massa substancial.15 
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2.1.6 Sequelas 

 

A hemiplegia é a paralisia de um lado do corpo, considerando este o sinal mais clássico de 

lesão neurovascular do cérebro. Essas lesões vasculares cerebrais ou encefálicas envolvem um 

dos hemisférios ou o tronco encefálico. O hemicorpo acometido com a hemiplegia vai ter 

perda da amplitude articular que é causada devido a encurtamentos musculares por mal 

alinhamento, devido à fraqueza ou por problemas de ativação muscular.14 

Portanto, a hemiplegia é a principal consequência do AVE, por ser incapacitante, leva a perda 

seletiva de movimentos por predomínio da musculatura antagonista, sendo assim irá 

prejudicar a realização de atividades de vida diária, retorno ao trabalho e ao convívio social.25 

Além disso, a hemiplegia causa anormalidades do tônus muscular, ajustamentos posturais, 

movimentos sinergéticos, falta de dissociação entre a cintura escapular e pélvica, perda de 

movimentos seletivos e da coordenação motora acentuada no membro superior.26  

O início da hemiplegia pode comprometer os princípios biomecânicos normais e a 

estabilidade do complexo do ombro, devido a perda de funcionalidade motora que ocasionam 

padrões anormais de movimento.27 

Sendo assim, a perda da função do membro superior é uma das conseqüências mais notáveis 

do prejuízo neurológico. Vários estudos que visam examinar a recuperação dos MMSS 

indicaram que até 85% de pacientes iniciais ao evento de AVE, possuem déficit motor neste 

membro afetado, que podem persistir trazendo incapacidades para um grande número de 

pacientes.6 

Esses déficits motores e distúrbios de movimentos, estão diretamente relacionadas a 

espasticidade, é definida como uma desordem motora caracterizada pelo aumento do reflexo 

tônico de estiramento, com exacerbação dos reflexos tendinosos resultando no aumento do 

reflexo de estiramento, como um dos componentes da síndrome do neurônio motor superior.28 

Essa desordem acomete a musculatura antigravitacional, causando restrição de movimentos e 

postura estática dos membros.  

No membro superior a espasticidade é forte nos retratores da escápula; adutores, depressores e 

rotadores internos do ombro; flexores do cotovelo e pronadores do antebraço; e flexores do 

punho e dedos. No pescoço e tronco a espasticidade pode causar aumento da flexão lateral 

para o lado hemiplégico.29  
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2.2 Reabilitação 

 

Como a reabilitação esforça-se por ensinar ao paciente a andar novamente, o seu braço por 

muita vezes tende a ser negligenciado. O paciente torna-se cada vez mais habilidoso em 

manejar as coisas com o membro superior não afetado, que o potencial do membro afetado 

pode nunca ser desenvolvido por completo. Mesmo sem nenhuma atividade aparecer em 

braço e mão afetados é importante tratá-los, pois cada parte do corpo afeta outras partes, e se 

o braço apresentar um padrão flexor exagerado, isso irá influenciar no seu equilíbrio, marcha 

e atividades de vida diária.30 

Frente a isto, o processo para a reabilitação tem como principais objetivos maximizar a 

capacidade funcional e evitar complicações, portanto, o fisioterapeuta é capaz de identificar e 

medir os distúrbios de movimento do membro afetado e elaborar as estratégias 

fisioterapêuticas adequadas. Esse processo inclui lidar com os fatores sociais e psicológicos 

que afetam o paciente com AVE.12 

O objetivo fundamental do programa de reabilitação é ajudar o paciente a adaptar-se às suas 

deficiências, favorecer sua recuperação funcional, motora e neuropsicológica, e promover sua 

integração familiar, social e profissional. Um programa de reabilitação adequado contribui 

para a recuperação da autoestima.14 

Sendo assim, o tratamento fisioterapêutico do paciente com hemiplegia, é um processo de 

ensino e aprendizagem e a recuperação funcional pode continuar por um tempo não definido 

na literatura.31 

A fisioterapia tem como objetivo evitar ou corrigir qualquer deformidade, melhorar a função 

motora e ajudar a devolver e desenvolver a capacidade de realizar as atividades de vida diária 

até que consiga, pelo menos em partes, cuidar de suas necessidades pessoais.30 

Portanto, cabe ao fisioterapeuta, através de suas técnicas, mostrar ao paciente que ele ainda 

possui capacidades e ensiná-lo a usá-las, pois, todo ser humano incluindo aqueles que 

possuem alguma deficiência ou incapacidade, tem um potencial ainda não explorado. O 

objetivo primário de todo tratamento é facilitar o paciente a alcançar seu mais alto nível 

funcional.10 

Temos então, como principal objetivo de tratamento, melhorar a amplitude de movimento, 

reduzir as compensações durante os movimentos funcionais e melhorar a funcionalidade do 

membro superior afetado. Pois, os sintomas podem ser evitados com tratamento precoce, e se 

já estiverem instalados, podem ser amenizados.12 
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2.2.1 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva  

 

A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é um método de tratamento que foi 

iniciado pelo Dr. Herman Kabat. Tal método se desenvolveu no instituto Kabat-Kaiser entre 

1946 e 1951.32 

Desenvolvendo o trabalho com seus pacientes até encontrar combinações, o Dr Kabat acabou 

fundando o FNP, onde ele identificou padrões de movimento em massa que possuíam 

características diagonais e espirais. Ele contratou uma fisioterapeuta chamada Margaret Knoot 

para auxiliá-lo, que acabou se tornando a chefe da fisioterapia. 

Sendo assim, Kabat testou todas as possíveis combinações de movimento com os pacientes, e 

algumas técnicas foram selecionadas e avaliadas.33 

Os autores acabaram percebendo que a FNP era um novo método, e começaram a montar 

oficinas para treinamento de outros fisioterapeutas nos métodos da FNP.34 

Durante os treinamentos, Dr. Kabat verificou que os padrões de movimento na população 

normal ocorriam em seqüências espirais ou diagonais e sempre tinham direção intencional. O 

conceito original tinha natureza de desenvolvimento nervoso, e utilizava padrões de 

movimento baseados nas observações dos padrões primitivos e relacionados com os 

mecanismos posturais reflexos.12 

A FNP foi baseada no conceito de que o recrutamento motor pode ser realçado através da 

entrada de estimulação proprioceptiva apropriadamente utilizada. Desde a sua fundação 

inicial, a FNP continua envolvida nos avanços científicos da experiência clínica, mas os seus 

conceitos iniciais que foram desenvolvidos por Kabat e Knott continuam suportando o teste 

do tempo.35 

Na Europa Ocidental o desenvolvimento desses conceitos ainda continua sendo seguido, 

principalmente no Reino Unido, na Escandinávia e nos países de língua Alemã. Hoje em dia, 

na Europa é possível participar de cursos reconhecidos, ministrados por instrutores; nos 

próximos anos varias outras instituições se tornarão qualificadas para ministrar cursos de 

FNP.10 

A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva é um método muito usado em vários países do 

mundo com sucesso, e aplica-se a muitas diferentes áreas de especialização dos 

fisioterapeutas, especialmente na fisioterapia neurológica.7 

Este método parte do principio básico que os movimentos humanos possuem características 

oblíquas e rotacionais, e esses movimentos contra resistência podem proporcionar uma maior 

resposta muscular. A quantidade de resistência aplicada pode mudar de paciente para 
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paciente, e também pode variar dentro do mesmo paciente em tempos diferentes ao longo de 

um dia.36 

Portanto, o objetivo da FNP é promover a funcionalidade do movimento através da inibição, 

relaxamento e fortalecimento de certos grupos musculares; através de contrações 

concêntricas, excêntricas e estáticas combinadas com resistência e procedimentos 

facilitatórios, que serão ajustados para a necessidade do paciente.37  

Também cita-se como objetivo, alcançar uma resposta máxima do músculo em cada esforço, 

onde a função motora de cada paciente deve ser corrigida pela via neuromuscular, por meio 

da estimulação dos receptores que estão localizados nos tendões, músculos e articulações, 

pois quanto maior for o estímulo da periferia, maior será a quantidade de estímulos que 

chegam ao sistema nervoso central, que acabará respondendo a esses estímulos.38 

O ponto chave da abordagem é a aplicação de resistência em toda a amplitude de movimento, 

aplicando-se alongamento a grupos de músculos, ação sinérgica sobre mais de uma 

articulação e o reforço por meio de contrações repetitivas, estabilizações rítmicas e inversões 

lentas.12 

A técnica enfatiza o trabalho em cadeias musculares e não com um músculo isolado, e usa a 

irradiação, ou seja, trabalham-se os músculos mais fracos utilizando o potencial dos músculos 

mais fortes. Este movimento dentro das cadeias musculares, ou movimentos em massa são de 

características espiral e diagonal, que são bastantes parecidos aos movimentos das atividades 

de vida diária, do trabalho e dos esportes.39 

Pode-se também através da técnica promover algumas respostas hemodinâmicas como 

aumento da tensão no sistema cardiovascular, conduzindo a um metabolismo anaeróbico 

aumentado assim a qualidade de vida do paciente. A FNP produz um tipo de alongamento que 

promove imediatamente um aumento da amplitude de movimento e um aumento na tolerância 

do alongamento. A FNP acaba facilitando os órgãos tendinosos de Golgi a inibir os músculos 

nos quais eles se situam, usando o principio da inibição recíproca.36  

Sendo assim, dois tipos de contrações musculares são aplicados nas técnicas de FNP. Quando 

uma pessoa executa um padrão por meio de qualquer parte da amplitude de movimento, essa 

contração é chamada de movimento ativo, com contração isotônica dos músculos 

responsáveis pelo movimento. Quando em uma técnica ocorre uma tentativa de controlar uma 

parte, até o ponto de não permitir que ocorra o movimento, a contração muscular é chamada 

de “sustentação” ou contração isométrica. O padrão de movimento em massa é o padrão de 

movimento da FNP, que é uma característica do movimento funcional normal. Geralmente as 
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combinações de movimentos da atividade motora funcional requerem reações longas e curtas 

de muitos músculos de níveis variados. 33  

Esses padrões de movimentos são organizados e produzidos pelo córtex motor, na qual o 

indivíduo não pode por vontade própria deixar um músculo fora do padrão de movimento que 

ele pertence, mas isso não quer dizer que o indivíduo não possa contrair alguns músculos 

individualmente; isso significa que os nossos movimentos mais discretos se originam de 

padrões de movimento em massa.10 

Os padrões de facilitação de movimento em massa possuem características diagonais e 

espirais. O caráter diagonal e espiral esta de acordo com as características rotatórias e espirais 

do sistema esquelético das articulações e dos ossos, das estruturas ligamentares e também 

com o alinhamento topográfico dos músculos e as suas características estruturais.33 

Os padrões de movimento são grupos de músculos sinergistas normais que trabalham juntos. 

Todos os padrões possuem três componentes de movimento que ocorrem ao mesmo temo: 

flexão ou extensão, abdução ou adução e rotação interna ou externa. Os padrões são 

nomeados de acordo com o movimento que ocorre, sendo referentes à posição final. Quando 

um padrão é utilizado, a resposta muscular é mais fácil, mais coordenada e poderosa.40 

Os padrões de FNP combinam movimentos nos três planos, que são o plano sagital, flano 

frontal ou coronal e o plano transversal. No plano sagital ocorrem os movimentos de flexão e 

extensão, no frontal ou coronal os movimentos de abdução, adução dos membros ou flexão 

lateral da coluna, e no plano transversal ocorrem os movimentos de rotação.10 

Os padrões para membros superiores e inferiores apresentam movimento diagonal para cada 

parte do corpo, os quais denominados diagonais padrão 1 (D1), e diagonal padrão 2 (D2). 

Estes padrões diagonais são subdivididos em D1, que move para a flexão; D1 que move para 

a extensão; D2, que move para a flexão, e D2 que move para a extensão. Os padrões são 

denominados conforme com os pivôs proximais do ombro ou do quadril, por exemplo, a 

articulação glenoumeral ou a fêmoro-acetabular.9  

Na primeira diagonal para membro superior (D1), ocorre flexão - adução - rotação lateral 

(externa), extensão – abdução - rotação medial (interna). Na segunda diagonal (D2), ocorre 

flexão – abdução – rotação lateral (externa), extensão – adução – rotação medial (interna).9 

Dentro de um padrão, a atividade muscular espalha-se tanto distal quanto proximal ou de um 

padrão para o outro que se relacionem ao movimento (irradiação). O tratamento se realiza 

com irradiações dos músculos sinérgicos combinados (padrões), para fortalecer o grupo 

muscular desejado ou também para reforçar os movimentos funcionais. As articulações 

proximais e também as distais do membro estão ligadas dentro do padrão, a articulação 
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intermediaria fica livre para fletir, estender ou manter a sua posição; os membros e o tronco 

trabalham juntos para formar uma sinergia completa.10 

 

3. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo qualitativo bibliográfico com objetivo de apresentar os estudos e as 

diferentes correntes teóricas já desenvolvidas pelos estudiosos relacionados ao tema. 

Contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados e discussões de vários 

estudos, criando assim um corpo de literatura compreensível.  

O levantamento bibliográfico propriamente dito foi realizado através dos sites SCIELO, 

LILACS e BIREME, utilizando as palavras-chave como Acidente Vascular Cerebral; 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva; Método Kabat; Tratamento Fisioterapêutico. Foi 

também efetuado, um levantamento manual de capítulos texto de livros e periódicos nas 

bibliotecas das universidades localizadas na cidade de Boa Vista – Roraima. Os livros, 

periódicos e artigos científicos foram adotados a partir do ano de 1950 progredindo até o ano 

2012 e que estivessem relacionadas ao tema. 

 

4. Conclusão 

 

Percebe-se no desenvolvimento do trabalho que independente do prognóstico da lesão 

neurológica o tratamento com Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva mostra ganhos na 

funcionalidade, no fortalecimento, no relaxamento de grupos musculares e ainda trabalha de 

forma mais dinâmica a contração muscular por meio de contrações concêntricas, excêntricas e 

estáticas. 

Torna-se importante destacar que o domínio da técnica é de suma importância para a eficácia 

do tratamento, pois as diagonais devem respeitar a biomecânica corporal, os ajustes de 

resistência para cada caso, o posicionamento do paciente de forma confortável, o contato 

manual sem pressões com “lumbrical grip”, o comando verbal necessário para que no 

momento certo o paciente responda a solicitação de maior atividade do grupo muscular 

trabalhado. Todos esses procedimentos básicos devem ser respeitados conforme apresentado 

pela Associação Internacional de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. 

Na maioria dos estudos foi utilizado o recurso da eletroestimulação conjunta às técnicas e 

padrões da Facilitação neuromuscular proprioceptiva para melhora de sequelas no membro 

superior com a comprovação dos efeitos quantitativos e qualitativos. Deste modo, a 
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Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva e os diversos tratamentos fisioterapêuticos voltados 

para a reabilitação neurológica caminham juntos na busca de melhores efeitos. Sabendo da 

grande necessidade de haver publicações e estudos, realizados a fim de atestar os benefícios 

da técnica isolados, sugiro novos estudos de campo, com demonstrativos qualitativos no que 

diz respeito à melhora da queixa principal do paciente e na qualidade de vida do mesmo, com 

amostragens significativas para um bom resultado. Mesmo com os grandes envolvimentos de 

vários grupos musculares deficitários presentes no paciente com sequela de Acidente Vascular 

Cerebral, o conceito de Facilitação neuromuscular proprioceptiva torna prático o tratamento, 

pois não necessita de gastos e nem de aparelhagens necessárias para sua aplicação, sendo assim, 

viável até mesmo para atendimentos domiciliares.  

Nota-se também que os trabalhos para membros superiores e membros inferiores, parecem mais 

eficazes e são mais descritos na literatura por serem estudos com melhores técnicas de avaliação.  

Portanto, o conceito de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, pode contribuir de forma 

satisfatória e segura para a reabilitação global e melhora na qualidade de vida de pacientes pós 

Acidente Vascular Cerebral. Pois a abordagem positiva que esta técnica utiliza ajuda o paciente a 

se sentir mais seguro de si e mais preparado para novos desafios. 
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