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Resumo 

Este estudo tem por objetivo descrever, os efeitos da Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (FNP) na melhora do paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral. 

Embora haja vários tipos de doenças ligadas ao Sistema Nervoso Central, destacamos o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) que é uma doença caracterizada pelo início agudo, que 

persiste por pelo menos 24 horas e tem como causa um distúrbio na circulação sanguínea 

cerebral, seja de forma isquêmica ou hemorrágica. No Brasil, esses casos variam entre 137 e 

168 por 100.000 habitantes. A FNP foi criada na década de 40, por Dr. Herman Kabat e 

Margareth Knott, onde juntos desenvolveram o método estabelecendo alguns princípios 

como: resistência máxima, irradiação da força muscular forte proximal para a fraca distal, 

movimentos em espiral e diagonal, inibição e inervação recíproca (MOTA et al., 2005). A 

FNP é uma excelente técnica para treino de força, porque é baseada na aplicação de 

resistência para facilitar a contração muscular visando aumentar a capacidade de amplitude 

de movimento e melhorar a capacidade do paciente em responder ativamente a aplicação da 

técnica.  Esta pesquisa teve cunho bibliográfico com uma revisão dos textos que discorreram 

sobre o assunto. O interesse pela pesquisa foi fruto da necessidade de desenvolver um melhor 

trabalho com o paciente com sequelas que prejudicam a sua qualidade de vida. 

Palavras- Chave: Acidente Vascular Cerebral; Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva; 

Tratamento Fisioterapêutico. 

 

1. Introdução 

Anatomicamente pode-se dividir o Sistema Nervoso Central (SNC) em duas grandes partes: 

encéfalo (conjunto formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico) que se encontra na 

caixa craniana; e medula espinhal que se encontra no interior da coluna vertebral. 

A função principal do Sistema Nervoso Central é processar as informações que chegam até 

ele através da divisão sensorial do Sistema Nervoso Periférico, de maneira que ocorram 

respostas motoras apropriadas. Esse processo requer a ‘seleção’ das informações relevantes e 

sabe-se hoje que mais de 9% de todas as informações sensoriais são descartadas pelo cérebro 

como irrelevantes. Depois de a informação sensorial ser selecionada, ela é conduzida para 

regiões apropriadas do Sistema Nervoso Central (circuitos neurais) que terão o papel de 

‘processar’ essa informação e gerar a resposta desejada (quando necessário). Essa canalização 

da informação é chamada de função integradora do SNC (VALLE, 2010). 

A área motora está localizada no lobo frontal, sendo responsável pelos movimentos corporais: 

a área do hemisfério esquerdo controla a zona direita do corpo e a área direita controla o 

corpo esquerdo, pois qualquer lesão na área motora provoca paralisia aguda inicial da parte 
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correspondente no lado oposto do corpo. A área psicomotora é responsável pela coordenação 

dos movimentos, assegurando a sua eficácia, uma lesão nessa área pode provocar apraxia, 

onde o paciente não consegue vestir-se, utilizar objetos ou coordenar os movimentos 

necessários para escrever, por exemplo (VITÓRIA, 2010). 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) consiste em uma manifestação, muitas vezes súbita, em 

que ocorre a interrupção do suprimento sanguíneo cerebral que pode provocar lesão celular e 

alterações nas funções neurológicas. Dentre as causas do acidente vascular cerebral 

encontram-se a hipertensão arterial, hiperlipidemia, diabetes, malformação dos vasos 

sanguíneos, tumores cerebrais, traumas e outras condições (MARQUES, 2011). 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ocorrer 

quando há interrupção do fluxo sanguíneo devido à falta de O2 no cérebro. A partir de 05 

minutos de isquemia pode ocorrer morte neuronal no tecido nervoso, o que gera perdas das 

funções da região afetada. Esse tipo é denominado de Acidente Vascular Cerebral isquêmico. 

Outro tipo de Acidente Vascular Cerebral é o hemorrágico, que ocorre geralmente pela 

ruptura de um vaso sanguíneo com extravasamento de sangue no tecido nervoso. As 

principais causas desse tipo de Acidente Vascular Cerebral são, dentre outras, a hipertensão 

arterial, angiopatia amiloide e a ruptura de um aneurisma cerebral (ARTHUR, 2010). 

Fisioterapia é uma ciência da saúde que tem como objetivo trabalhar a prevenção e tratar os 

distúrbios de ordem cinéticos funcionais do corpo humano envolvendo órgãos e sistemas, 

desde alterações de ordem genética, traumas e, até mesmo, doenças adquiridas. A Fisioterapia 

é importante para a reabilitação de pacientes com AVE, podendo prevenir, quando bem 

aplicada, as disfunções do ombro hemiplégico/parético. O tratamento para o paciente 

hemiplégico/parético inclui como opção desde que bem indicado, a utilização de 

cinesioterapia, a estimulação elétrica funcional, o posicionamento adequado, o manuseio 

correto, a bandagem, o ultra-som, a crioterapia, o calor superficial, a aplicação de técnicas 

como o conceito Neuroevolutivo – Bobath, e também, o conceito de Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) dentre outros (KLOTZ, 2006). 

O método Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) foi iniciado pelo médico e 

neurofisiologista Dr. Herman Kabat na década de 40, que idealizou a utilização dos princípios 

de Sherrington, neurofisiologista, para tratamento de deficientes especialmente com sequelas 

de poliomielite, levando em conta essa filosofia a técnica baseia-se na ideia de que todo o ser 

humano, incluindo aqueles portadores de deficiência, tem um potencial existente não 

explorado. Esse trabalho começou com a fisioterapeuta Margareth Knott, e juntos 

desenvolveram o método estabelecendo alguns princípios como: resistência máxima, 

irradiação da força muscular forte proximal para a fraca distal, movimentos em espiral e 

diagonal, inibição e inervação recíproca (MOTA et al., 2005).  

De acordo com Adler (2007), o objetivo do método Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 

ou método Kabat, como também é conhecido levando o nome do criador Dr. Herman Kabat, é 

promover ganho da funcionalidade por meio da facilitação, do fortalecimento e do 

relaxamento de grupos musculares, utilizando para isto, contrações concêntricas, excêntricas e 

estáticas, somando-se à aplicação gradual de resistência e procedimentos facilitatórios, 

visando atingir as necessidades adequadas a cada indivíduo. 

Esse estudo visa mostrar o método Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, os benefícios 

do método como tratamento fisioterapêutico e o que ele pode vir a proporcionar aos 

indivíduos que possuem o diagnóstico clínico de Acidente Vascular cerebral. Tendo como 

objetivo geral identificar os benefícios da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva na 

reabilitação do acidente vascular cerebral. E teve como objetivos específicos identificar os 

tratamentos fisioterapêuticos mais comuns para o acidente vascular cerebral, esclarecer sobre 

a técnica do método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, e evidenciar os benefícios 

que a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva pode proporcionar na reabilitação do 
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acidente vascular cerebral. E com isso fazer com que o método de Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva seja utilizado como mais uma alternativa eficaz de tratamento fisioterapêutico 

nas disfunções causadas pelo acidente vascular. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Sistema Nervoso Central 

O sistema nervoso divide-se em somático e autônomo. O sistema nervoso somático 

compreende o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). O sistema 

nervoso autônomo consta de dois sistemas de inervação: simpático e parassimpático, ambos 

controlam e adaptam as funções vitais do organismo (JESEL, 2007). 

O Sistema Nervoso Central é composto anatomicamente pelo encéfalo ou cérebro, contido 

dentro do crânio, e pela medula espinal, contida dentro da coluna vertebral (REED, 2004), o 

cérebro é a porção mais rostral e mais larga do encéfalo, o mesmo está dividido em dois 

hemisférios cerebrais, os quais estão separados pela fissura sagital. O hemisfério cerebral 

direito é responsável por receber sensações e controlar movimentos do lado esquerdo do 

corpo, assim como o hemisfério cerebral esquerdo recebe as sensações e controla os 

movimentos do lado direito do corpo. Já a medula espinhal está envolvida pelos ossos da 

coluna vertebral e é o maior condutor de informação da pele, das articulações e dos músculos 

ao encéfalo, e deste para apele, articulações e músculos. A medula espinhal se comunica com 

o corpo através dos nervos espinhais, que formam parte do Sistema Nervoso Periférico 

(BEAR et al., 2000; MACHADO, 2000; MARTIN, 1998). 

Embora haja vários tipos de doenças ligadas ao Sistema Nervoso Central, destacam-se 

algumas que são comuns, como a Esclerose Múltipla, Epilepsia, Alzheimer, traumas, tumores, 

doenças vasculares e doença de Parkinson (SILVA, 2011). 

Correspondente as doenças vasculares O’Sullivan (2010) descreve que o Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) é a terceira principal causa de morte e a causa mais comum  de deficiências 

entre adultos nos Estados Unidos, sua incidência sexual é cerca de 1,25 vezes maior entre 

homens que entre mulheres, relata também que a incidência de Acidente Vascular Cerebral 

aumenta drasticamente com a idade, sendo multiplicada na década após os 65 anos de idade. 

 

2.2 Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

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. Estas lesões cerebrais são provocadas por um 

infarto, devido à isquemia ou hemorragia, de que resulta o comprometimento da função 

cerebral (CANCELA, 2008). 

A incidência do Acidente Vascular Cerebral, no Brasil, combinadas por idade, variam entre 

137 e 168 por 100.000 habitantes, sendo que em São Paulo, observou-se grande variação na 

incidência do Acidente Vascular Cerebral de acordo com as diferentes condições 

socioeconômicas. Os níveis de mortalidade por 100 mil habitantes por ano variaram de 60 a 

105, sendo maiores em Salvador e São Paulo, e menor na região Sul (MACHADO, 2011). 

Existem dois tipos principais de AVC’s: isquêmico e hemorrágico. O Acidente Vascular 

Cerebral isquêmico é causado por um coágulo sanguíneo que impede o fornecimento de 

sangue, aproximadamente 80% dos acidentes vasculares cerebrais devem-se à oclusão, seja de 

ateroma na arteira ou êmbolos secundário que são transportados pelos vasos. O Acidente 
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Vascular Cerebral hemorrágico geralmente é causado por consequência da hipertensão 

arterial, onde as paredes arteriais ficam enfraquecidas e por isso, desenvolvem pequenas 

herniações ou microaneurismas, que podem romper-se, via de regra os hematomas ocorrem 

nas regiões mais profundas do cérebro (DURWARD et al., 2000). 

Os comprometimentos e limitações funcionais associados ao Acidente Vascular Cerebral 

compreendem déficits sensoriais com redução da sensibilidade nos membros superiores e 

inferior contralaterais, déficits proprioceptivos, perda da sensibilidade ao toque superficial e à 

temperatura, dormência, síndrome da dor talâmica, déficits motores como flacidez e 

hiporreflexia, espasticidade, hiperreflexia na fase crônica, sinergias, padrões de reflexos 

primitivos, paresia, incoordenação, perda de equilíbrio, apraxia, déficits na marcha, déficits de 

comunicação, déficits de percepção, déficits cognitivos, déficits de afetividade e déficits nas 

funções intestinal e vesical (DREEBEN, 2010).  

A patologia possui grande risco de deixar suas vítimas com incapacidades, de caráter 

temporário ou permanente, o que predispõe aos sobreviventes um padrão de vida sedentário 

com limitações que implicam em necessidades variadas de grau de dependência, 

principalmente para o desenvolvimento das atividades básicas da vida diária (SHELTON, 

2001). 

No Projeto Diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia, Gagliard (2001) relata que a 

investigação para diagnóstico na fase aguda do Acidente Vascular Cerebral ocorre por meio 

de exame de imagem de uma tomografia computadorizada (TC) do crânio, que deve ser 

realizada o mais rapidamente possível, e repetida entre 24 - 48 horas nos casos em que não 

sejam evidenciadas alterações no exame inicial. A angiografia cerebral também é usada nos 

quadros hemorrágicos ou hemorragias subaracnoideas evidenciados na tomografia 

computadorizada e o exame do liquido cefalorraquidiano (LCR) está indicado nos casos de 

suspeita de processos inflamatórios como vasculites. 

Para Cacho, Melo e Oliveira (2004) os esforços para minimizar o impacto e para aumentar a 

recuperação funcional após Acidente Vascular Encefálico têm sido um ponto importante para 

a fisioterapia.  

Convém salientar que programas de reabilitação têm contribuído significativamente para 

diminuir os danos causados pela doença; porém, para que o êxito seja alcançado, é 

fundamental que se inicie, o mais cedo possível, medidas de reabilitação como forma de 

garantir uma recuperação eficaz. A reabilitação deve ser iniciada assim que o quadro clínico 

estabilizar (HICKEY,1997). 

A reabilitação destes pacientes visa minimizar o impacto causado pelas alterações da função 

sensoriais e motoras deixadas pelo Acidente Vascular Cerebral no sentido de promover 

independência funcional e melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Desta forma, observa-se 

a importância de mensurar os resultados provocados na recuperação física bem como os 

fatores que interferem no programa de tratamento, desses indivíduos, a fim de direcionar a 

conduta adequada que propicie aos pacientes uma melhoria na assistência prestada (TELES, 

2012). 

As equipes deverão ser interdisciplinares para que o tratamento desenvolva ao mesmo tempo 

as áreas motoras, cognitivas, emocionais, sociais e familiares. Variações à parte, a literatura 

recomenda uma equipe mínima composta pelo médico fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, psicólogo, enfermeiro, o nutricionista e o fonoaudiólogo. Outros profissionais 

como o pedagogo ou os educadores físicos também podem contribuir (BARATO et al., 2009; 

EVANS, 1995).  

 

2.3 Tratamentos Fisioterapêuticos 

O processo de conduta fisioterapêutica objetiva maximizar a capacidade funcional e evitar 

complicações secundárias, possibilitando ao paciente reassumir todos os aspectos da vida em 
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seu próprio meio. Trabalhando como um cientista clínico do movimento, o fisioterapeuta é 

capaz de identificar e avaliar as estratégias fisioterápicas apropriadas. Esse processo inclui 

lidar com os fatores sociais e psicológicos que afetam o paciente com AVC (DURWARD et 

al,, 2000). 

O processo de reabilitação pode ser longo, dependendo das características do próprio 

Acidente Vascular Cerebral, da região afetada, da rapidez de atuação para minimizar os riscos 

e do apoio que o doente tiver. A fisioterapia permite ao doente de Acidente Vascular Cerebral 

readquirir o uso dos membros afetados, desenvolver mecanismos compensatórios para reduzir 

o impacto dos déficits residuais e estabelecer programas de e exercícios para ajudar a manter 

essas novas capacidades aprendidas (LENNON, 1996). 

Para a elaboração do programa fisioterápico deve-se inicialmente realizar uma avaliação fi-

sioterápica completa. Reavaliações periódicas devem ser feitas, para que se possam verificar 

os efeitos do tratamento ministrado, bem como a evolução neuromotora do paciente 

(FONTES, 2003). 

De uma forma geral, o fisioterapeuta coloca ênfase na prática de movimentos isolados, 

alternando repetidamente de um tipo de movimento para outro, e ensaiando movimentos 

complexos que requerem uma grande capacidade de coordenação e equilíbrio, como descer ou 

subir escadas e mover se entre obstáculos. Doentes incapazes de manter o ortostatismo, 

podem ainda assim realizar estes movimentos repetitivos em sessões de hidroterapia ou 

utilizando estruturas de suporte (PUTMAN, 2006), uma tendência recente na fisioterapia 

baseia se na eficácia da realização de atividades direcionadas a um objetivo, como um 

determinado jogo, para promover a coordenação. Outras estratégias utilizadas pelos 

fisioterapeutas incluem a terapia motora induzida pela restrição do uso do membro saudável, 

biofeedback, treino electromecânico da marcha e a estimulação elétrica funcional, que 

estimulam o cérebro à reorganização e recuperação das funções (VAN PEPPEN, 2004). 

Segundo Fontes em 2003, os recursos fisioterapêuticos atuais, possuem como base estudos 

científicos e, o aprimoramento dos mesmos tem sido observado na última década. Podemos 

citar como seus principais recursos:  

-Cinesioterapia (exercícios físicos terapêuticos) que podem ser realizados através de movi-

mentação passiva, ativa assistida, ativa e ativa resistida. As formas ativas ocorrem através de 

contração muscular isométrica, isotônica concêntrica e excêntrica. Quando realizada com 

auxílio de aparelhos mecânicos denomina-se mecanoterapia.  

-Hidroterapia (exercícios terapêuticos aquáticos) que podem utilizar terapias focadas para 

fortalecimento, alongamento, melhora do equilíbrio, melhora da confiança, melhora na 

interação com outras pessoas no caso das terapias em grupo.   

-Equoterapia (exercícios terapêuticos com auxílio de equinos).  

-Massoterapia (técnicas terapêuticas de mobilização dos tecidos superficiais e profundos) 

ajudam na melhora das tensões musculares, relaxamento e alongamento. 

-Termoterapia (terapia através de agentes térmicos e eletromagnéticos).  

-Eletroterapia (terapia através de agentes eletrofísicos e eletromagnéticos) por meio de 

estimulação miofascial. 

-Técnicas alternativas (exercícios terapêuticos não-convencionais)19. 

 

2.4 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 

A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é um conceito de tratamento, onde sua 

filosofia baseia-se na ideia de que todo ser humano, incluindo aqueles portadores de 

deficiências, tem um potencial existente não explorado (Kabat, 1950). Este conceito foi 

desenvolvido pelo Dr. Herman Kabat, M.D., Pd., e pela Srta. Margareth Knott., B.S. no 

Instituto Kabat-Kaiser, entre 1946 e 1951. A Técnica e o método de tratamento utilizado 
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visam a obter a máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida em cada esforço 

voluntário com o maior número possível de repetições desta atividade para facilitar a resposta. 

A fisioterapeuta precisa de perícia na execução das técnicas e um total entendimento do 

método de tratamento para obter os melhores resultados do paciente (ROSA, 2002). 

Tendo como base esta filosofia, torna-se indispensável os princípios de um enfoque 

terapêutico positivo, que reforça e utiliza o que o paciente pode fazer, em nível físico e 

psicológico, uma abordagem global, onde cada tratamento é direcionado para o ser humano 

como um todo e não para um problema específico ou um segmento corporal e tem como 

objetivo primário de todo o tratamento a facilitação para que o paciente possa alcançar seu 

mais alto nível funcional (ADLER et al., 2007). 

O conceito Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva possui procedimentos básicos, como 

resistência, irradiação e reforço, contato manual, contato verbal, visão, tração e aproximação, 

estiramento, sincronização de movimentos e padrões. As técnicas específicas e os padrões de 

facilitação têm como finalidade gerar o movimento funcional por meio da facilitação, 

inibição, fortalecimento e de relaxamento de grupos musculares. Essas técnicas se valem de 

contrações musculares concêntricas, excêntricas e estáticas, podendo ou não ser usada com a 

aplicação de uma resistência de forma gradual e com procedimentos que facilitem a execução 

do movimento, ajustando-se aos limites e as necessidades de cada paciente. Os padrões de 

facilitação utilizados na Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva são os escapulares e 

pélvicos, os de membros superiores e de membro inferior (Figura 01) que combinam os 

planos sagital, frontal e transversal (PERES, 2006; GALÚCIO, 2012). 

Nos padrões de membro superior possui duas diagonais com sua respectiva volta, são elas: 

flexão-abdução-rotação externa / extensão-adução-rotação interna / flexão-adução-rotação 

externa / extensão-abdução-rotação interna. E os padrões de membro inferior possuem duas 

diagonais com sua respectiva volta, são elas: flexão-abdução-rotação interna / extensão-adução-

rotação externa / flexão-adução-rotação externa / extensão-abdução-rotação interna (ADLER et 

al., 2007). 

 

 

 
Fonte: http://de.geocities.com/kinderphysiotherapie/pnf.htm 

FIGURA 01- Diagonais de membros superiores e de membros inferiores. 

 

2.5 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva no AVC 
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Aprendizado motor é o processo pelo qual o sistema nervoso modifica suas respostas motoras. 

Sendo um processo implícito, tem como principais características o desenvolvimento lento, 

baseado em um grande número de repetições, cujos resultados só podem ser verificados 

através da modificação no desempenho. Os modelos atuais de aprendizado motor consideram 

a realimentação sensorial fundamental para o processo à medida que permite, com base nas 

informações sensoriais resultantes da repetição anterior, o aperfeiçoamento da próxima 

tentativa. A FNP têm utilizado a realimentação sensorial como uma importante ferramenta 

para melhorar o desempenho motor de pacientes com disfunções neurológicas (PELLEGRINI, 

2000). 

A FNP é uma excelente técnica para treino de força muscular, pois é baseada na aplicação de 

resistência para facilitar a contração muscular. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva é 

funcional para pacientes com as lesões do neurônio motor superior acompanhada de 

espasticidade, mas também pode ser utilizado para iniciar contração muscular em casos de 

lesão periférica e fraqueza muscular de qualquer etiologia (STENDIG-LINDBERG, 2004).      

Um dos princípios da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva é a aplicação de técnicas no 

lado íntegro para atingir o membro contralateral comprometido, que é chamado de tratamento 

indireto. Através de movimentos bilaterais é possível apoiar e proteger o lado debilitado, isso 

porque quando se estimula o lado íntegro, os neurônios reagem ao mesmo tempo transmitindo 

impulsos para o lado oposto através de conexões, ocorrendo uma irradiação dos estímulos e 

fazendo com que os neurônios de outro lado sejam facilitados, iniciando-se assim, o esboço 

de contrações do lado hemiplégico (MAGDALON, 2004). 

No estudo de Pereira (2009), ele afirma que os exercícios de Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva visam aumentar a capacidade de amplitude de movimento e melhorar a 

capacidade da pessoa em responder de forma positiva ao esforço, assim as vantagens que 

decorrem da prática desses exercícios é a melhora nos déficits motores do indivíduo, de modo 

que ele possa conseguir enfrentar os desafios da vida diária. 

Também estão inclusos nesta terapia estímulos de percepção, que tem o objetivo de recuperar 

a amplitude de movimento, fortalecimento do membro afetado e há melhora na coordenação 

para a execução dos treinos funcionais. Utilizar juntamente com estímulos visuais e comandos 

verbais podem ser úteis para conseguir o feedback do paciente durante a terapia (ARTHUR et 

al., 2011). 

 A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva também inclui aprendizado motor e retenção 

funcional de atividades recém-aprendidas por meio da repetição de uma demanda específica; 

a utilização do desenvolvimento do comportamento motor que permite aos pacientes criar e 

recriar estratégias de movimentos funcionais eficientes e a análise biomecânica e 

comportamental do controle motor. Todas as atividades dentro das intervenções com FNP são 

orientadas para um objetivo funcional e são relativas ao ambiente no qual o objetivo a ser 

alcançado está inserido (SCHÄRFER, 2009). 

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 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva acaba facilitando os órgãos 

tendinosos de Golgi a inibir os músculos nos quais eles se situam, usando o principio da 

inibição recíproca (GÜLTEKIN et al., 2006). 

Algumas estratégias usadas para melhorar o controle postural e a mobilidade funcional do 

paciente com Acidente Vascular Cerebral são diretamente voltadas para a simetria do tronco, 

onde as atividades sugeridas como rolar, sentar, ponte, transferências de sentar para levantar 

se enquadram nas tarefas específicas trabalhadas dentro da FNP (O’SULLIVAN, 2010). 
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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 

(ZANELLA, 2009). 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 Resultados e Discussão 

O estudo de Galúcio (2012) descreveu os benefícios da Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva em pacientes com sequelas sensório-motora por Acidente Vascular Encefálico 

e evidenciou que, seja utilizando a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva como recurso 

fisioterapêutico em pacientes com incapacidades motoras, visto que os achados referenciais 

indicam que o uso adequado da técnica propicia independência motora aos pacientes 

submetidos a este tratamento. 

Magdalon (2004) em sua revisão bibliográfica sobre o efeito da adição da Estimulação 

Elétrica Neuromuscular (NMES) ao treinamento do padrão de Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva (FNP) em membro superior de pacientes hemiparéticos pós-AVC, pode 

analisar que a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva promoveu recuperação parcial nos 

pacientes hemiplégicos crônicos, sugerindo que ocorreu uma diminuição de sinergias, e 

melhora do controle motor do membro superior, e esse resultado manteve-se mesmo após 07 

ou 08 semanas do término das sessões de tratamento, sugerindo uma retenção do tratamento. 

Também pode observar que o protocolo de combinação das duas técnicas (FNP + NMES) não 

se mostrou superior ao uso isolado de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva.  

Marques (2011), já havia descrito também sobre a junção da eletroestimulação e a FNP no 

tratamento do Acidente Vascular Cerebral, em sua amostra aleatória intencional (não-

probabilística), selecionou-se, por meio da lista de espera de pacientes da Clínica de 

Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, 02 indivíduos, do sexo masculino 

com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico, com idade superior a 50 anos, que 

residem na grande Florianópolis. O tratamento fisioterapêutico consistiu em 03 sessões 

semanais, com intervalo de 01 dia entre elas e duração de 40 minutos, sendo realizado um 

total de 20 atendimentos. Sendo assim, após a análise dos dados pôde-se observar que houve 

melhora da capacidade funcional do membro superior parético em ambos os pacientes, apesar 

das diferenças funcionais entre os mesmos. As duas técnicas (Kabat e EEF; somente EEF) se 

mostraram eficientes para o ganho de capacidade funcional, diminuição do tônus muscular do 

membro superior parético e melhora na habilidade de realizar as atividades de vida diária. Isso 

nos remete a uma nova alternativa de tratamento nesses pacientes, visto que os ganhos 

motores mantiveram-se após 30 dias do término do tratamento. 

Ainda sobre a reabilitação do membro superior do hemiparético após Acidente Vascular 

Cerebral, Pereira (2009) realizou um estudo onde participaram 30 indivíduos, independentes 

de raça ou sexo, com idade entre 45 a 75 anos, selecionados aleatoriamente divididos em dois 

grupos controle e experimental, com 15 participantes cada, que realizaram 24 sessões, sendo 

que a atividade com exercício específico era realizada 02 vezes por semana com duração em 

torno de 30 minutos. Em seus resultados, puderam concluir que o método FNP adéqua-se 
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perfeitamente ao tratamento de pacientes com sequelas de AVC e em comparação ao método 

tradicional evidenciaram diferença significativa entre os grupos controle e grupo experimental. 

Acrescentam ainda, que este resultado tenha sido encontrado devido ao fato de que a 

cinesioterapia tradicional envolve movimentos realizados de forma analítica e os movimentos 

da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva são realizados de forma espiral e diagonal o que 

torna mais funcional o movimento do segmento, tornando este método mais eficaz do que a 

abordagem tradicional. 

O estudo de Gelain (2009) teve natureza do tipo aplicada, qualitativa, sendo o objetivo de 

pesquisa descritivo e por fim ainda é caracterizada em relação aos procedimentos como de 

levantamento. Foram incluídos neste estudo pacientes de ambos os sexos, independente de 

raça e com idade a partir dos 35 anos, desde que apresentem diagnóstico clínico de Acidente 

Vascular Encefálico e que apresentem hemiparesia, com grau de espasticidade entre leve e 

moderado e com interesse no tratamento. A determinação da amostra que participou do estudo 

foi definida a partir de uma população de 20 pacientes. Nos resultados obtidos em relação se 

haveria interferências da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva nas atividades de vida 

diária do paciente com Acidente Vascular Encefálico, observou-se que devido a melhora da 

amplitude de movimento e a diminuição da dor, houve uma grande melhora em relação às 

atividades de vida diária, sendo relatadas ao pesquisador pelos pacientes e pelos resultados 

obtidos nos índices avaliados, sendo as melhoras nos 04 pacientes avaliados. Foi relatado 

pelos pacientes melhoras em tarefas de vida diárias, como vestir-se, fazer a higiene pessoal, 

estender roupas no varal, lavar a louça, levantar objetos pesados, e também promoveu uma 

melhora na disposição para o dia a dia.  

 

5 Conclusão 

A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva tem sido utilizada em programas de reabilitação, 

principalmente, no tratamento de pacientes com disfunções do Sistema Nervoso Central, 

como por exemplo, no Acidente Vascular Cerebral. Pode-se perceber no apanhado literário 

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 

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 
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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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