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RESUMO 

Introdução: Analisar pesquisas científicas que investigam a eficiência da Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (PNF), na marcha de pacientes hemiparéticos vítimas 

de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Método: Foram utilizados estudos 

científicos realizados nos últimos onze anos, nos idiomas português e inglês, 

coletados nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Lilacs, Medline, 

Dedalus, Scielo, PUBmed. Foram incluídos no banco de dados oito artigos, aos 

quais quatro foram excluídos, devido não relacionar marcha hemiparética como 

sequela pós AVE, restando quatro artigos. Resultados: Os resultados obtidos no 

presente estudo demonstram que a PNF por si só ou associada a outros métodos, 

proporciona resultados significantes na reabilitação fisioterapêutica nos seguintes 

quesitos: preservação postural de tronco, estabilidade postural, simetria 

postural,melhora do equilíbrio e diminuição do risco de quedas e amplitude articular, 

estando todos envolvidos na marcha de indivíduos hemiparéticos vítimas de AVE. 

Conclusão: Em onze anos de pesquisa, observa-se a escassez de estudos 

realizados sobre o tema. Sugere-se, que novos estudos sejam realizados sobre o 

tema, afim de alcançar maior suporte para o método PNF. 

Palavras chaves:  Hemiparesia, Acidente Vascular Cerebral e Marcha. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Analyze scientific researches that investigate the efficiency of 

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) in the course of hemiparetic patients 

victims of stroke. Method: We used scientific studies carried out in the last eleven 

years, in the Portuguese and English languages, collected in the databases of the 

Virtual Health Library (VHL), Lilacs, Medline, Dedalus, Scielo, PUBmed. Eight articles 

were included in the database, four of which were excluded, due to the fact that no 

hemiparetic gait was observed as a sequel after stroke, with four articles left. 

Results: The results obtained in the present study demonstrate that PNF alone or 

associated to other methods, provides significant results in physiotherapy 

rehabilitation in the following subjects: postural preservation of the trunk, postural 

stability, postural symmetry, improvement of balance and reduction of risk of Falls 

and joint amplitude, all of them being involved in the gait of hemiparetic individuals 



 

 

 

 

victims of stroke. Conclusion: In eleven years of research, there is also a shortage 

of studies on the subject. It is suggested that further studies be performed on the 

subject in order to achieve greater support for the PNF method. 
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INTRODUÇÃO 

Por se tratar de uma patologia de relevância global dentro da saúde pública, o 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) classifica-se como causa frequente de morbi-

mortalidade em esfera mundial(1). As bases literárias revelam que a incidência do 

AVE eleva-se com a idade, dobrando após os 55 anos(2-3). Acometendo mais 

frequentemente indivíduos de 60 a 74 anos(4), com propensão do sexo 

masculino(5).No Brasil o AVE é registrado como predominante causa não traumática 

de incapacidade física e cognitiva, levando a uma inatividade precoce(6). Sendo que 

40% desses pacientes apresentam envolvimento funcional moderado e 15% a 30% 

estabelecem inaptidão severa. Muitos pacientes se recuperam de algumas perdas 

motoras pós AVE, embora o nível dessa reintegração seja variável(6-7-8). 

O produto de um AVE, resulta da etiologia, da gravidade e da sua 

localização(9), sendo que a hemiparesia é a principal sequela da doença(10-11). Nesse 

caso, ocorre predisposição em conservar uma assimetria postural, com descarga de 

peso maior sobre o hemicorpo preservado, prejudicando a manutenção do controle 

postural, dificultando o equilíbrio e estabilidade na realização de movimentos de 

tronco e membros e na execução das atividades de vida diária constantes(11).  

Aproximadamente 50% a 70% das vítimas de AVE restabelecem a 

independência funcional e depois de seis meses, em torno de 50% desses, 

apresentam hemiparesia/hemiplegia, com prejuízo da marcha(12-13). Entretanto as 

alterações funcionais consequentes do AVE divergem de um indivíduo para outro(13). 

O impulso primário no treino da marcha está no paciente, a harmonização por 

meio da pelve, na fase de apoio, e a resposta da pelve durante a fase de balanceio 

auxiliam os movimentos dos músculos do esqueleto axial e apendicular(14). 

As diretrizes básicas para facilitação neuromuscular proporcionam ao 

fisioterapeuta, os procedimentos necessários para auxiliar seus pacientes a alcançar 

uma função motora proveitosa(15). 

A PNF é uma estratégia fisioterapêutica que vem sendo utilizada para 

melhorar a performance física não apenas em atletas,mas também em portadores 

de disfunções orgânicas diversas(16). 

Trata-se de um método simples, no qual a principal filosofia está em 

desenvolver um potencial não explorado de cada sujeito, tendo um aspecto 
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terapêutico otimista. Esse método foi elaborado na década de 1950, apontando 

técnicas específicas que têm por objetivo a aquisição de flexibilidade, coordenação 

motora, fortalecimento muscular e estabilidade de tronco e membros, tendo 

resultados positivos em um programa de reabilitação neurológica, envolvendo 

inclusive indivíduos hemiparéticos, além de possibilitar estratégias mais eficientes de 

movimentos funcionais(17-18-19). 

A capacidade dos neurônios em alterar suas funções, seu perfil químico e sua 

estrutura torna-se fundamental para a facilitação e recuperação da lesão ocorrida no 

sistema nervoso central. Engloba os seguintes mecanismos: habituação; 

aprendizado e memória, visando a recuperação completa após lesão(20). Nesse 

contexto a PNF também inclui aprendizado motor e manutenção funcional dos 

movimentos praticados por meio da repetição de um movimento específico, 

proporcionando ao paciente gerar e reinventar estratégias para alcançar movimentos 

funcionais efetivos, sendo que todas as atividades dentro das dinâmicas com PNF 

são direcionadas para um objetivo funcional e estão agregadas ao ambiente(21). 

Assim sendo, este estudo tem por objetivo analisar pesquisas cientificas que 

investigam a eficiência da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF), na 

marcha de pacientes hemiparéticos vítimas de Acidente Vascular Encefálico (AVE). 

METODOLOGIA 

 Para compor este estudo, contemplou-se método rigoroso, a fim de levantar 

maior número de dados atualizados e fidedignos sobre a temática, dispondo-se da 

pesquisa bibliográfica de artigos científicos publicados entre os anos de 2005 a 

2016, coletados nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Lilacs, 

Medline, Dedalus, Scielo, PUBmed e também em livros relacionados a 

neurociências, tanto em português, como em inglês, apresentando como descritores: 

Hemiparesia, Acidente Vascular Cerebral e Marcha. Foram utilizados artigos de 

pesquisa com seres humanos, que relacionavam marcha hemiparética como 

sequela pós AVE e tratamento através da PNF, ou que continham apontamentos 

importantes referentes ao tema proposto. 

 Um total de oito artigos foram catalogados e anexados ao banco de dados, 

levando em consideração o título dos mesmos e após uma leitura crítica e 

sistemática foram excluídos quatro artigos, devido não relacionar marcha 
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hemiparética com o sequela pós AVE, restando quatro artigos, restando outros 

quatro artigos que foram utilizados na pesquisa em questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que a PNF isolada ou 

associada a outros métodos, proporciona respostas significantes na reabilitação 

fisioterapêutica quando analisada a preservação postural de tronco,estabilidade 

postural, simetria postural,o equilíbrio em relação ao risco de queda e amplitude 

articular. Sendo um mecanismo capaz de influenciar e proporcionar o aprendizado 

neuromuscular através da plasticidade neural. A fisioterapia convencional conserva 

sua importância, pois os grupos submetidos à associação a outros tratamentos 

também atingiram resultados consideráveis na reabilitação. 

 As técnicas de PNF são recomendadas integralmente nas fases da 

terapêutica do paciente tais como:a fase inicial de reestruturação dos tecidos, 

quando são pertinentes as técnicas isométricas, até o final da reabilitação, quando 

podem ser realizados movimentos diagonais em alta velocidade contra resistência 

máxima(22), proporcionando a isometria com abrangência individual e global, 

enfatizando tanto os aspectos físicos, quanto emocionais. O método atua em 

padrões diagonais, espirais, pélvica e escapular(10). Podendo ser usado tanto para 

membros superiores quanto inferiores em ambos hemicorpos(7). 

Kim et al.,  avaliaram as implicações de um tratamento utilizando a PNF na 

preservação postural de tronco, equilíbrio e marcha que foram  diretamente 

aplicados no alcance funcional de 40 sujeitos hemiparéticos crônicos, vítimas de 

AVE. Esses sujeitos foram divididos em dois grupos aleatórios e alcançaram os 

seguintes resultados: Influência positiva da PNF no grupo experimental, que 

apresentou desenvolvimento relevante na estabilidade de tronco e na incitação 

muscular de quadríceps, isquiotibiais e sóleo do lado afetado, influenciando o 

equilíbrio e a marcha desses em relação ao grupo controle, que executaram um 

programa geral de exercícios com uso de caneleira e alcançaram os mesmos 

resultados, porém do lado não afetado(21). 

 Para Ribeiro et al., a PNF                                                  

do mecanismo neuromuscular, que consiste na utilização da técnica de incitamento 
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proprioceptivo para facilitar (ativar) ou inibir (relaxar) grupos musculares distintos. 

Sendo assim, confrontaram duas técnicas diferentes na reabilitação de simetria 

postural e marcha em pessoas com hemiparesia consequente de AVE: a PNF e o 

treino em esteira com descarga parcial de peso. As duas técnicas favoreceram 

considerável melhora principalmente na assimetria. A velocidade, comprimento do 

passo e de apoio, não mostraram nenhuma mudança após o treinamento. Foram 

observadas diferenças entre os grupos apenas para a flexão dorsal máxima de 

tornozelo sobre a fase de balanço, na qual os sujeitos submetidos ao tratamento 

com PNF obtiveram melhor desempenho(14). 

 Lacerda e pesquisadores, realizaram estudo prospectivo, com o objetivo de 

avaliar o efeito da PNF na estabilidade postural e no risco de quedas em sujeitos 

com hemiparesia a esquerda pós AVE, aplicando a Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB), pré e pós intervenção para avaliar o efeito terapêutico. Foram avaliados doze 

sujeitos do sexo masculino, aos quais se aplicou um protocolo composto por cinco 

exercícios utilizando o método PNF em dez atendimentos. Houve melhora relevante 

da estabilidade postural e no risco de quedas, em sujeitos com hemiparesia 

esquerda pós AVE(23). Neste estudo não foram avaliados sujeitos com hemiparesia a 

direita e não houve grupo controle o que torna o estudo limitado. Entretanto,a 

recuperação do controle do tronco é caracterizada como importante condição para a 

estabilidade postural, marcha e habilidade das atividades da vida diária na 

hemiparesia(24-25). 

Rodrigues et al., compararam os efeitos do método Kabat/PNF com a 

Estimulação Elétrica Funcional (FES), associando-os a capacidade funcional de 

hemiparéticos, nos quais a amplitude articular de tornozelo, que constitui a marcha e 

funcionalidades foram avaliados no início e final do tratamento. O primeiro paciente 

foi tratado apenas com PNF, o segundo com associação de PNF e FES e o terceiro 

apenas com FES. Todos realizaram treino de marcha em um protocolo de 25 

sessões de 50 minutos, obtendo melhora da performance em algum dos pontos 

analisados, entretanto o paciente que teve resultado satisfatório em todos os itens, 

associou os métodos PNF e FES,sendo mais eficiente nos pacientes com AVE(26). 
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CONCLUSÃO 

 Em onze anos de pesquisa, observou-se  a escassez de estudos realizados 

sobre o tema proposto. Sugere-se, que novos estudos sejam realizados sobre o 

tema, afim de alcançar maior suporte para o método, pois com aumento da 

utilização da PNF, auxiliando a reabilitação pós AVE, torna-se importante a sua 

comprovação através das pesquisas que tenha como foco esta patologia. 
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