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RESUMO
Introdução: A Terapia por Contensão Induzida (TCI) ou Constraint-induced
Movement Therapy é uma intervenção que tem como objetivo a recuperação
do membro superior afetado de pacientes hemiparéticos devido à lesão
encefálica. É aplicada através de um tratamento intensivo durante duas
semanas consecutivas, com seis horas diárias de exercícios e uso de uma
tipóia, durante 90% do dia, no membro superior não-afetado. O ganho motor da
TCI é validado através das escalas funcionais de avaliação do membro
superior (EFAMS) Wolf Motor Function Test (WMFT) e Action Research Arm
Test (ARAT). Objetivo: Realizar uma análise comparativa entre ambas as
EFAMS. Métodos: As EFAMS foram aplicadas em quatro períodos distintos
em 17 pacientes com o diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico,
que realizaram individualmente a TCI durante duas semanas com seis horas
diárias de exercícios e após foi feito uma análise comparativa entre as EFAMS
em relação ao tempo de aplicação, tempo de preparação da mesa,
reprodutibilidade e análise fatorial. Resultados: Diminuição no escore da
EFAMS WMFT e aumento no escore da EFAMS ARAT pós TCI, não houve
variação significativa dos escores entre os períodos pré e pós TCI das EFAMS,
diminuição do tempo de preparação da mesa e aplicação de ambas as EFAMS
pós TCI e a análise fatorial detectou dois e três componentes qualitativos na
EFAMS ARAT e WMFT, respectivamente. Conclusões: Ambas as EFAMS
conseguem mensurar o ganho motor da TCI, com alta reprodutibilidade, sendo
que o tempo de aplicação e preparação da mesa é menor na EFAMS ARAT e
somente a EFAMS WMFT apresenta o componente qualitativo “lateralidade”.

PALAVRAS CHAVES: Acidente vascular cerebral, Reabilitação, Terapia por
Contensão Induzida, Wolf Motor Function Test e Action Research Arm Test.

ABSTRACT

Introduction: The Constraint-induced Movement therapy (CIMT) is an
intervention which main goal is the recuperation of affected upper extremity in
hemiparetic patients with acquired encephalic lesion. Its protocol consists by an
intensive treatment of two consecutive weeks with six hours of exercises and
the wear of arm sling in non affected upper arm during 90% of daily activities.
The motor improvement of CIMT is validity by the functional evaluation scales of
upper extremity (FESUE) Wolf Motor Function Test (WMFT) and Action
Research Arm Test (ARAT). Objective: Realize a comparative analysis
between both scales. Methodology: The FESUE had been applied during four
different times in 17 patients with diagnosis of ischemic stroke, who made
individually the CIMT during two weeks and six hours of exercises and after
made a comparative analysis between the FESUE by time for application, time
for preparation of the table, reproducibility and factorial analysis. Results:
Decreased in score of FESUE WMFT and increased in score of FESUE ARAT
after CIMT, no significant variation in the score between before and after CIMT
of the FESUE, decreased in time to preparation the table and application of
FESUE in both scales and the factorial analysis showed two and three
qualitative

components

in

FESUE

ARAT

and

WMFT,

respectively.

Conclusions: Both FESUE can measure the therapeutics gains of CIMT, with
high reproducibility, but the time for application and preparation of the table are
minor in FESUE ARAT and only the FESUE WMFT shows the qualitative
component “laterality”.

KEY WORDS: Stroke, Rehabilitation, Constraint-induced Movement Therapy,
Wolf Motor Function Test and Action Research Arm Test.

1. INTRODUÇÃO
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) encontra-se entre os principais
problemas de saúde pública na América Latina e no mundo, sendo o AVC
isquêmico o subtipo mais comum 1. O déficit motor é a incapacidade funcional mais
freqüente nos pacientes com AVC e uma grande parte dos pacientes sobreviventes
mantêm certa limitação funcional para utilização do membro superior parético 2.
Uma nova estratégia de tratamento, introduzida recentemente para a
reabilitação motora desses pacientes, é a Constraint-induced Movement Therapy,
ou Terapia por Contensão Induzida (TCI)

3

. O objetivo desta terapêutica é

aperfeiçoar a função motora do membro superior parético, combinando um
programa de treinamento intensivo com a contensão do membro superior nãoafetado, visando evitar a teoria do desuso ou learned non-use, descrita por Dr.
Edward Taub 3.
O resultado recente do ensaio clínico Extremity Constraint-induced
Movement

Therapy

Evaluation

(EXCITE),

primeiro

estudo

multicêntrico

e

randomizado com este tratamento, confirmou o benefício do uso da TCI em
pacientes com AVC na fase crônica. Foi observada uma redução significativa da
incapacidade funcional do membro superior parético, quando comparado ao
tratamento convencional, este benefício se estendeu até um ano após a intervenção
terapêutica e independente de outros fatores como: idade, sexo e déficit funcional
prévio do membro superior parético 4.
A mensuração do ganho motor funcional (MGMF) em pacientes submetidos à
TCI é realizada através de duas Escalas Funcionais de Avaliação do Membro
Superior (EFAMS): Wolf Motor Function Test (WMFT) 5, escala onde se quantifica a
agilidade através da unidade tempo e Action Research Arm Test (ARAT) 6, escala

que quantifica a capacidade funcional, do membro superior parético, através de
uma pontuação contínua. O conhecimento das diferenças existentes entre a
aplicação, o manejo e a análise dos resultados das EFAMS, poderá contribuir para
fundamentação de novos estudos e para a seleção do instrumento adequado para
estimar a resposta terapêutica no paciente com diversos subtipos de AVC
submetidos à TCI.7

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Epidemiologia do Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ocorrem quase seis
milhões de mortes/ano relacionadas ao AVC no mundo, sendo grande parte nos
países em desenvolvimento 8. Além disto, nos países em desenvolvimento, o AVC
é uma das principais causas de morte, tornando-se um problema de saúde pública
9

.

No Brasil, apesar dos poucos estudos epidemiológicos disponíveis, existem

relatos sugerindo que as doenças cerebrovasculares estejam também entre as
maiores causas de mortalidade, particularmente em algumas regiões do país 10.
Cerca de 25% dos pacientes com AVC não sobrevivem e quase a metade
dos sobreviventes ficarão com um membro superior não funcional 11.

2.2 Reabilitação após o AVC
A Medicina Física e Reabilitação atua em três aspectos principais,
deficiência, incapacidade e desvantagem, tendo como objetivo final a melhora na
qualidade de vida e a inclusão do paciente com AVC novamente na sociedade.
O AVC é uma condição clínica tratável que requer o diagnóstico correto e
uma intervenção precoce e orientada, por isso, é importante que o profissional de

reabilitação tenha um profundo conhecimento sobre a doença e sua principal
complicação, a incapacidade funcional, de forma a realizar uma abordagem ampla e
adequada no momento correto. Uma intervenção precoce e intensiva é necessária
para se obter uma maior eficácia da reabilitação em pacientes com AVC

12

. Mais

recentemente, foi observada que a recuperação funcional pode ocorrer mais
tardiamente através de um processo de reorganização cortical 13.
Ao planejar um tratamento, para reabilitar o paciente com AVC, é necessário
rever alguns pontos específicos, tais como: o objetivo de tratamento, o benefício do
tratamento intensivo e a avaliação do ganho motor funcional no início e no término
do período de reabilitação 14.
No entanto, a reabilitação motora de pacientes neurológicos foi considerada
por muito tempo como um problema ortopédico, administrado através do uso de
órteses, de cirurgias e de reeducação muscular. Essa abordagem se mostrou eficaz
no tratamento focal ou individual do prejuízo muscular, contudo a atenção foi
posteriormente direcionada para as bases neurofisiológicas com elaboração de
outras teorias que explicassem a restauração do controle do movimento 15.
A hemiparesia é o déficit neurológico mais freqüente após o AVC

2

e as

terapêuticas de reabilitação têm tido mais sucesso em restaurar a função do
membro inferior do que a função do membro superior 2, no entanto, a função do
membro superior é a que dá maior independência às atividades de vida diária e
também proporciona maior auto-estima para o paciente 16.

2.3 Terapia por Contensão Induzida (TCI)
Uma estratégia de tratamento para promover a melhora clínica da função
motora do membro superior do paciente com AVC é a TCI, ou ainda, terapia do “uso

forçado” 17.
A TCI é uma terapêutica que visa à recuperação sensório-motora do membro
superior parético do paciente com AVC, na qual desencoraja o paciente a utilizar o
membro superior não-afetado, através do uso de uma contensão no membro
superior não-afetado (que pode ser uma tipóia ou luva), estimulando-o a realizar o
uso ativo do membro superior parético 3, sendo que esta terapêutica é uma dos
poucos tratamentos com resultados baseados em evidências, com segurança e
sem efeitos adversos significativos para o paciente 17.

2.3.1 Conceitos básicos para o uso da TCI
A TCI, desenvolvida pelo Dr. Edward Taub, é uma intervenção terapêutica
utilizada inicialmente para o tratamento do membro superior parético em pacientes
com déficit funcional associado a um AVC e baseia-se na combinação de um
programa de treinamento intensivo associado à contensão do membro superior nãoafetado, evitando a teoria do desuso 3 .
O estudo desta técnica teve início em 1940, quando Tower começou a
estudar o efeito de lesões unilaterais do trato piramidal em primatas
colaboradores
afetado

após

19

18

. Taub e

perceberam que os primatas desistiam de usar o membro superior
algumas

tentativas

e

começavam

a

desenvolver

técnicas

compensatórias com o membro superior não-afetado, o qual denominou de teoria
do desuso. Nos estudos experimentais foi realizada uma rizotomia dorsal para um
dos membros superiores, que resultou na desaferentação e perda sensorial do
mesmo, os primatas desaferentados nunca mais utilizavam o membro superior após
a cirurgia, a não ser quando eram forçados a usá-lo, por causa da contensão no
membro superior não-afetado, e caso esta contensão fosse mantida de uma a duas

semanas consecutivas, levava a uma mudança permanente na habilidade do uso
do membro superior desaferentado, revertendo o quadro motor da teoria do
desuso19.
A existência da teoria do desuso em pacientes com seqüelas motoras de
AVC está associada a desordens sensoriais e heminegligência 20, que acarretará ao
paciente uma diminuição da atividade motora do membro superior parético
causando, simultaneamente: (A) tentativas motoras sem sucesso, devido a uma dor
ou incoordenação, levando o paciente a possuir uma habilidade mascarada do
movimento; (B) um comportamento compensatório com o membro superior nãoafetado, ocasionando uma atrofia muscular no membro superior parético por
desuso; e (C) uma contração das zonas de representação cortical 21, porém através
da TCI a teoria do desuso poderá ser revertida 22, ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Esquematização da teoria do desuso
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2.3.2 Ensaios Clínicos em AVC na fase crônica
A TCI baseia-se na superação da teoria do desuso, que surge nos estágios
iniciais após o AVC, período no qual o paciente começa a realizar movimentos
compensatórios com o membro superior não-afetado 23. Atualmente, a TCI é uma
das poucas terapêuticas baseada em evidência utilizada na reabilitação do paciente
com AVC, que poderá levar a um aumento significativo da função do membro
superior parético 24.
O primeiro estudo clínico da TCI foi em 1989, onde foram observados os
efeitos terapêuticos em 25 pacientes que fizeram uso da contensão por duas
semanas consecutivas durante 90% do dia 25.
O ensaio clínico EXCITE é a pesquisa de maior relevância na TCI em AVC,
pois foi um estudo randomizado que explorou o uso da TCI para avaliar a melhora
da função do membro superior parético em pacientes com AVC crônico, com o
intuito principal de determinar se esta técnica melhoraria a capacidade funcional
desses pacientes quando comparada ao tratamento convencional 4. O resultado
deste ensaio clínico confirmou o benefício do uso da TCI, com uma redução
significativa da incapacidade funcional do membro superior parético que foi
mensurado pelas EFAMS: Wolf Motor Function Test e Motor Activity Log 4. O
benefício motor estendeu até um ano após a intervenção terapêutica, independente
de outros fatores como idade, sexo e déficit funcional prévio do membro superior
parético e este estudo teve como benefícios: a padronização da prática das tarefas
adaptadas, comprovação da eficácia da TCI em relação à reabilitação convencional
e compreensão do seu conceito fisiopatológico 26.
Outro estudo comparou a TCI com a fisioterapia convencional, realizando
uma reavaliação dos pacientes dois anos após o término do tratamento e foi

observado: (A) no grupo onde foi aplicada a TCI, houve um aumento do ganho
motor funcional após o término do tratamento e durante o período de reavaliação foi
observado uma manutenção deste ganho durante as atividades de vida diárias,
enquanto, (B) no grupo tratado com a fisioterapia convencional, não foram
observadas mudanças significativas durante as reavaliações 27.
Novas possibilidades de uso desta técnica estão sendo avaliadas, entre elas
destacam-se os protocolos adaptados com redução de 50% do tempo dos
exercícios diários

28

e os protocolos que diminuem o número de horas da prática

supervisionada e aumentam a duração do tratamento para 10 semanas
consecutivas

29

. Nos protocolos com redução de 50% do tempo de exercícios é

observado um aumento no uso das atividades de vida diária, aumento da força
muscular e diminuição da espasticidade do membro superior parético

30,31

, porém

há a necessidade de se comparar estes resultados com o protocolo convencional
para saber a duração dos benefícios da terapia modificada 30,32.
Outra possibilidade é o Automated Constraint-induced Movement Therapy
Extension (AutoCITE) desenvolvido para a realização da TCI em domicílio através
de uma estação de trabalho com a ajuda de um computador que irá prover uma
resposta visual e auditiva correta ao paciente durante a realização das atividades
de práticas adaptadas sem a necessidade da supervisão continua de um terapeuta
33

.
Há outros estudos que utilizam a TCI para a recuperação de pacientes com

traumatismo crânio-encefálico
cerebral

35

34

e para pacientes com o diagnóstico de paralisia

, permitindo estender o benefício desta técnica para outras lesões

neurológicas.

2.3.3 Métodos funcionais para o estudo da TCI
Os efeitos da TCI no encéfalo têm sido estudados por vários métodos entre
eles a ressonância magnética funcional e a estimulação magnética transcraniana 36.
A ressonância magnética funcional é uma excelente ferramenta para avaliar
a reorganização cortical e a recuperação funcional após o AVC

37

, em um estudo foi

observado, pela ressonância magnética funcional e pela estimulação magnética
transcraniana, um aumento da área do córtex contralateral após a TCI 38 e em outro
estudo foi observado que a TCI é capaz de gerar mudanças na substância cinzenta
encefálica e no hipocampo, responsáveis pela área motora e sensitiva 39.
Em outro estudo foi realizada uma análise descritiva de todos os estudos que
envolveram a TCI com métodos não-invasivos para comprovar a reorganização
cortical e foi observado que a TCI é capaz de alterar a arquitetura cerebral, pois a
reorganização cortical ocorre paralelamente com o aumento da função do membro
superior parético na prática clínica diária, porém novos estudos devem ser feitos
para saber se há maior reorganização no hemisfério lesado ou não-lesado 40.
Outro estudo multicêntrico comparou os efeitos da TCI com a reabilitação
convencional, através da estimulação magnética transcraniana, em pacientes no
período sub-agudo (de três até nove meses após o AVC) que foram divididos
aleatoriamente em dois grupos: experimental – que fez a TCI após a primeira
avaliação e o grupo controle – que fez o processo de reabilitação convencional e os
mesmos foram submetidos a análise da estimulação magnética transcraniana em
três momentos distintos (A) um dia anterior ao início da TCI, (B) duas semanas
após o início do tratamento e (C) quatro meses após o término do tratamento, foi
observado, em ambos os grupos, que imediatamente após o tratamento houve
aumento da área motora, porém somente o grupo experimental manteve este

aumento durante a reavaliação 41.

2.3.4 Descrição dos componentes da TCI
Esta terapia tem como característica o treinamento intensivo que é feito
durante seis horas diárias e por duas semanas consecutivas

4

e os principais

critérios de seleção dos pacientes, 20 graus de extensão ativa do punho e 10 graus
de extensão ativa de cada dedo

4,42,43

, geram uma das discussões mais importantes

da literatura que é a aplicabilidade da TCI para pacientes com importante déficit
motor do membro superior.
O treinamento intensivo com o membro superior parético durante a TCI se
faz através das seguintes técnicas: prática de tarefas gerais (PTG) e shaping ou
treino de tarefas adaptadas (TTA), sendo que as mesmas são executadas
repetitivamente pelo paciente 43.
- PTG: técnica que realiza treinamento de atividades funcionais básicas de
forma contínua, como alimentação e escrita.
- TTA: a tarefa é dividida em partes para que o desempenho do paciente seja
progressivamente reavaliado pelo terapeuta. É um trabalho comportamental
e tem como objetivo alcançar um progressivo aumento das dificuldades para
a execução das tarefas, exigindo a superação das aquisições motoras
prévias e a motivação do paciente.
Esta repetição é de suma importância para a reabilitação, pois irá aumentar o
aprendizado motor através da plasticidade neural 44.
Outros

dois

componentes

importantes

da

TCI

são

as

técnicas

comportamentais, utilizadas para aumentar a aderência do paciente ao tratamento,
e o uso da contensão 25. O uso da contensão no membro superior não-afetado pode

ser feito através de uma luva ou tipóia durante 90% das horas acordadas do
paciente e quanto a sua escolha, há discussão sobre o uso da tipóia ou da luva
para a contensão do membro superior não-afetado do paciente, porque com o uso
da tipóia há uma maior contensão do membro superior não-afetado como um todo,
porém o uso da tipóia prejudica as reações de proteção do paciente

25

. Em um

estudo que comparou o uso da tipóia com o uso da luva em 17 pacientes não foram
observadas diferenças após o tratamento

45

e em outro estudo que comparou

somente o uso da luva sem o TTA, foi observado que o uso da contensão serve
para aperfeiçoar o uso do membro superior parético e pode transformar este uso
em tempo adicional da TCI 46.
As técnicas comportamentais são constituídas do uso de: (A) diário de
atividades domiciliares realizado pelo paciente após o término do dia da TCI: onde o
mesmo é instruído a escrever qual horário colocou, retirou a contensão e quais as
atividades que foram realizadas durante este período (ANEXO I), (B) contrato
comportamental, de forma verbal ou escrita, entre o terapeuta e o paciente: onde
serão listadas quais atividades o paciente deverá realizar com o uso da contensão,
atividades que poderão ser realizadas sem a luva e atividades que poderão ser
realizadas com auxílio da outra mão ou de um cuidador (ANEXO II) e (C) repetição
do TTA e da PTG, em domicílio, pelo paciente: onde, ao final do dia de tratamento,
o paciente escolhe uma atividade praticada para ser realizada em seu domicílio 43.

2.3.5 Escalas Funcionais de Avaliação do Membro Superior (EFAMS)
A MGMF nos pacientes submetidos à TCI é realizada através de duas
EFAMS: Wolf Motor Function Test (WMFT) 5 e Action Research Arm Test (ARAT) 6.
O conhecimento das diferenças existentes entre a aplicação e o manejo destas

escalas, para a avaliação da MGMF do membro superior parético, poderá contribuir
para a escolha do instrumento adequado para estimar a resposta terapêutica na
seleção de pacientes com AVC submetidos à TCI 7 .
Avaliações exatas da função motora são importantes para comprovar a
eficácia dos programas de reabilitação, elas também são utilizadas para comparar
os resultados de intervenções entre pacientes em desfechos de ensaios clínicos,
sendo importante lembrar que ambas as escalas citadas anteriormente já foram
utilizadas em importantes ensaios clínicos para avaliar o ganho motor funcional do
paciente com AVC submetido ao protocolo da TCI 4, 47.

2.3.5.1

Wolf Motor Function Test (WMFT)

A versão original da EFAMS WMFT foi desenvolvida por Wolf e
colaboradores para examinar os efeitos da TCI em pacientes com AVC 5. A forma
original do teste consistia em 21 atividades, por recomendação do pesquisador,
muitas das atividades originais foram retiradas, reduzindo a apresentação final para
somente 15 atividades 5.
A EFAMS WMFT possui dois modos de avaliação: (A) Functional Ability
Scale, que qualifica, em escore positivo, a função do membro superior parético e (B)
Seconds, que quantifica, em segundos, a habilidade do movimento do membro
superior parético e através da mobilidade, uma ou várias articulações, são avaliadas
em testes funcionais, sendo este o modo mais utilizado. Os testes são realizados
em ordem de complexidade, com progressão dos movimentos das articulações
distais para proximais e a velocidade do movimento é mensurada, além de requerer
poucas ferramentas e o mínimo de treinamento para sua aplicação 48.
É a EFAMS mais utilizada nos Estados Unidos da América para a MGMF da

TCI, sendo a escala de tempo a mais utilizada, foi aplicada nos pacientes que
participaram da pesquisa EXCITE para relacionar o quadro motor do paciente com
AVC com o tempo de realização da TCI

49

e também para a reavaliação após o

segmento de dois anos 50.
Uma nova modificação da EFAMS WMFT está sendo pesquisada para ser
administrado em pacientes com maior déficit funcional do membro superior parético
51

.
A principal crítica em relação ao modelo convencional da EFAMS WMFT é

em relação às estas variáveis que envolvem o sexo, idade e dominância lateral do
paciente, pois a unidade mensurada por esta EFAMS é o tempo, expresso em
segundos, e a agilidade para se finalizar uma atividade poderá alternar entre os
pacientes devido as variáveis

2.3.5.2

52

.

Action Research Arm Test (ARAT)

Outra EFAMS utilizada para mensurar os efeitos da TCI na função motora do
membro superior parético é a EFAMS ARAT, também utilizada em ensaios clínicos,
principalmente pela sua praticidade durante a aplicação e foi derivada do teste de
função do membro superior Upper Extremity Function Test, inicialmente descrito por
Lyle, em 1981 52.
A EFAMS ARAT consiste em quatro sub-testes que envolvem movimentos
de: (1) pegar, (2) agarrar, (3) coordenação motora fina, do tipo pinça e (4)
coordenação motora grossa e estes sub-testes avaliam 19 movimentos realizados
pelo paciente através de uma escala de pontuação contínua e progressiva que varia
de zero ponto (quando o paciente não realiza o movimento) a três pontos (quando o
paciente realiza o movimento sem compensação) variando o escore final de zero

até 57 pontos 6.
A EFAMS ARAT é um exemplo de instrumento de mensuração da função do
membro superior parético, que avalia o desempenho dos movimentos mais
grosseiros e a habilidade de lidar com objetos de diferentes tamanhos, pesos e
formas

53

. Possui alto grau de confiabilidade para a aplicação em pacientes com

seqüelas motoras de um AVC

53, 54

, sendo mais utilizado na Europa e na Ásia e já

demonstrou ser superior, em relação ao tempo de administração e complexidade de
execução, quando comparada as EFAMS Fugl-Meyer 6 e Box and Block Test 55.
Atualmente a EFAMS ARAT é utilizada para quantificar os efeitos da TCI nos
protocolos modificados

56

, em pacientes durante a fase aguda do AVC

53, 54

e

também em protocolos que associem a TCI com outra terapêutica 57.
A EFAMS ARAT tem como principal crítica, a de não conseguir mensurar a
capacidade do paciente de se auto-avaliar em relação à função exata do membro
superior parético no seu dia-a-dia, pois as atividades testadas não representam as
tarefas de atividades gerais do cotidiano 58.

3. OBJETIVOS

Em pacientes com AVC isquêmico subagudo e crônico, na região da artéria
cerebral média, submetidos ao protocolo de TCI, tem-se como objetivo principal e
objetivos secundários:
Objetivo Principal
1.

Comparar nos períodos pré e pós TCI a avaliação dos escores obtidos
com as EFAMS (WMFT) e (ARAT), em função da melhora motora dos
pacientes estudados.

Objetivos Secundários
a. Comparar o tempo necessário para a preparação dos materiais da mesa
para aplicação das EFAMS (WMFT) e (ARAT) nos períodos pré e pós TCI;
b. Comparar o tempo necessário para administrar as EFAMS (WMFT) e
(ARAT) nos períodos pré e pós TCI;
c. Avaliar a reprodutibilidade das EFAMS (WMFT) e (ARAT) nos períodos pré
e pós TCI;
d. Discriminar, nas EFAMS (WMFT) e (ARAT), os componentes qualitativos
que melhor caracterizam a melhora da MGMF dos pacientes estudados.

4. CASUÍSTICA E MÉTODO

A seleção dos pacientes ocorreu de forma aleatória, sendo encaminhados a
partir do Ambulatório de Neurologia Vascular, da Disciplina de Neurologia,
desenvolvido no Hospital São Paulo e do Ambulatório de Lesões Encefálicas
Adquiridas, da Disciplina de Fisiatria, desenvolvido no Lar Escola São Francisco –
Centro de Reabilitação, com ambos ambulatórios pertencentes a Universidade
Federal de São Paulo.

4.1 Critérios de Inclusão e Exclusão

4.1.1 Critérios de inclusão
• Pacientes com AVC isquêmico, com mais de 14 dias em território da
Artéria Cerebral Média, comprovado por imagem de tomografia computadorizada ou
ressonância magnética do encéfalo.
• Pacientes com hemiparesia persistente, com redução da função motora
em extremidade superior, indicada por um escore de um ou dois, no item motor do
membro superior da escala de AVC do National Institute of Health 59 .
• Amplitude de movimento mínima de 10º de extensão ativa de punho,
extensão/abdução ativa de 10º do polegar e de, pelo menos, dois outros dedos na
região da articulação metacarpofalangeana e interfalangeana.
• Suficiente estabilidade para permanecer em pé, quando o membro
superior não afetado estiver imobilizado, pois os pacientes devem estar aptos a ficar
em pé a partir da posição sentada e manter o equilíbrio, em pé e de forma
independente, por pelo menos, 2 minutos.
• Interesse em participar da pesquisa, disponibilidade de um cuidador para
acompanhar o paciente e ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido.
(ANEXO III)

• Ausência de dor incapacitante que possa interferir com o uso da
extremidade superior parética.
• Ausência de condições clínicas ou neurológicas não controladas, por
exemplo: insuficiência cardíaca congestiva ou epilepsias.
• Ausência de déficits cognitivos de moderados ou graves, que não
comprometam o grau de compreensão da prática da TCI.

4.1.2 Critérios de exclusão
• Participação em estudos com intervenção farmacológica ou física.
• Restrição motora do membro superior parético devido cirurgia, má
consolidação óssea ou uso de órteses.
• Ausência durante o período de tratamento.

4.2 Protocolo das atividades da TCI
Após a seleção do paciente, o mesmo era encaminhado para o Laboratório
de Terapia por Contensão Induzida, localizado no primeiro andar do Lar Escola São
Francisco – centro de reabilitação, onde a prática da TCI ocorreu, individualmente,
seguindo as etapas do protocolo, a seguir:


Dia anterior ao tratamento (A1): era realizada uma entrevista com o paciente,
sendo que era explicado o histórico da TCI, a diferença entre a fisioterapia
convencional com o tratamento intensivo, o uso da contensão e leitura do
termo de consentimento livre e esclarecido; após o aceite do paciente em
participar da pesquisa era feito a aplicação do contrato comportamental e
administração das EFAMS, sendo primeiro aplicado o WMFT e depois o
ARAT.



Primeiro dia de tratamento (A2): era enfatizado com o paciente o contrato
comportamental, aplicação das EFAMS, introdução e demonstração do diário
e início da prática supervisionada que consistiu na TTA e PTG.



Último dia de tratamento (B1): este período representa 14 dias após o início
do tratamento e era realizada a prática supervisionada, administração das
EFAMS e dado uma devolutiva ao paciente em relação a sua MGMF.



Dia após o término do tratamento (B2): era realizada administração das
EFAMS.

4.2.1 Duração do tratamento
Utilizou-se o protocolo de duas semanas consecutivas com seis horas diárias
de exercícios supervisionados pelo mesmo terapeuta (RDA).

4.2.2 Método utilizado para a contensão
Foi utilizada uma tipóia no membro superior não-afetado, onde o paciente foi
instruído a realizar uso da mesma durante 70% do dia, além do horário de
tratamento.
O paciente também foi instruído, através de uma instrução verbal e
enfatizado no termo de consentimento livre e esclarecido, a retirar a tipóia nas
seguintes situações: atividades que poderiam proporcionar um risco de queda,
durante os horários destinados ao banho, alimentação e sono, em atividades
bimanuais e durante o traslado do Lar Escola São Francisco - centro de reabilitação
e domicílio e vice – versa.

4.2.3 Atividades comportamentais da TCI
As atividades comportamentais consistem no uso do diário de atividades pelo
paciente,

exercícios

comportamental da TCI.

a

serem

realizados,

em

domicílio,

e

no

contrato

4.2.3.1 Realização do diário de atividades pelo paciente
O diário teve como função registrar as atividades do paciente no seu
ambiente domiciliar, o mesmo foi instruído a escrever, diariamente, o horário que
não utilizou a contensão e quais atividades orientadas foram realizadas com o uso
da contensão.

4.2.3.2 Exercícios domiciliares da TCI
Ao final do dia de tratamento era instruído ao paciente que o mesmo tentasse
replicar, em seu domicílio, dois exercícios que foram realizados durante o dia de
tratamento e escrever em seu diário o horário com início e término do exercício.

4.2.3.3 Contrato comportamental utilizado na TCI
O contrato comportamental teve como função de lembrar o paciente que o
mesmo deveria tentar utilizar o braço afetado fora do centro de reabilitação em
situações do dia-a-dia e foi introduzido ao paciente, de forma verbal, durante o
período de entrevista e reforçado diariamente no início do dia de tratamento.

4.2.4 Aplicação das EFAMS
As avaliações foram administradas nos pacientes em dois momentos
distintos: um período antes da TCI que consistiu nos dias A1 e A2 e um período
após a TCI que consistiu nos dias B1 e B2, totalizando quatro aplicações em cada
paciente.

4.2.4.1 Descrição da EFAMS WMFT
O material utilizado para a realização da EFAMS WMFT consiste em uma
faixa de papel (tabuleiro) delimitada pelas posições iniciais e finais das tarefas, que
foi colocado sobre uma mesa em frente ao paciente, contendo um bloco de madeira,
um cronômetro e objetos de tamanhos e formas diferentes. Foram avaliadas quinze
atividades onde era cronometrado o tempo de execução da atividade pelo paciente,
que poderia ser de, no máximo, 120 segundos para a execução de cada tarefa.
Estes objetos foram colocados em lugares pré-estabelecidos no tabuleiro e o
paciente sentou-se em uma cadeira posicionada, sobre as marcas delimitadas no
solo, para a realização das tarefas estabelecidas pela EFAMS durante o menor
período de tempo possível, medido em segundos.
Durante a avaliação, o paciente adotou quatro posições distintas:
•

Posição lateral de cadeira: cadeira colocada de lado
aproximadamente 8.5 cm a partir da extremidade da frente
mesa. O lado a ser testado é adjacente à mesa. A parte
frente das pernas traseiras da cadeira estará a 6.5 cm além
extremidade lateral do tabuleiro.

•

Posição frontal da cadeira: cadeira de frente para a mesa e no
centro do tabuleiro em cima da mesa. A parte da frente das
pernas traseiras da cadeira está a aproximadamente a 60 cm da
parte da frente da mesa.

•

Posição frontal-próximo da cadeira: cadeira de frente para a
mesa e centrada no tabuleiro em cima da mesa. A parte da
frente das pernas traseiras da cadeira está a aproximadamente
36 cm da parte da frente da mesa.

•

Posição em pé do paciente: o paciente irá se posicionar em pé e
de frente para o tabuleiro.

a
da
da
da

As tarefas, descritas no quadro 1, foram orientadas ao paciente para serem
realizadas o mais rápido possível. O escore final da EFAMS WMFT foi obtido
através da média da somatória das tarefas realizadas pelo paciente no dia de
aplicação da mesma, sendo expressa em segundos.

Quadro 1: Atividades referentes à EFAMS WMFT.
Posição do paciente em
relação à mesa de
avaliação

Descrição da atividade

1. Antebraço na
mesa
2. Antebraço na
caixa
3. Extensão do
cotovelo
4. Extensão do
cotovelo com peso

Lateral

5. Mão na mesa
6. Mão na caixa
7. Alcançar e retirar

Frontal
Frontal
Frontal

O paciente deve por o antebraço sobre a mesa realizando
abdução de ombro
O paciente deve por o antebraço sobre a caixa realizando
abdução de ombro
O paciente deve alcançar a parte traseira da mesa realizando
extensão de cotovelo
O paciente deve alcançar a parte traseira da mesa empurrando
um saco de areia em contato com a articulação do punho,
realizando extensão de cotovelo
O paciente deve por a mão sobre a mesa
O paciente deve por a mão sobre a caixa
O paciente deve trazer o peso até o inicio da mesa, realizando
uma rotação interna
O paciente deve pegar uma lata de refrigerante, ergue-la e trazê-la
próximo a boca
O paciente deve pegar um lápis realizando um movimento de
garra com 3 dedos
O paciente deve pegar um clipes de papel e ergue-lo realizando o
movimento de pinça
O paciente deve pegar e empilhar os discos na centro da mesa

Lateral
Lateral
Lateral

8. Erguer a lata

Frontal-próximo

9. Erguer o lápis

Frontal

10. Pegar um clipes
de papel
11. Empilhar os
discos
12. Virar os cartões
13. Virar a chave
na fechadura
14. Dobrar a toalha

Frontal

15. Suspender a
cesta de compras

Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Em pé

Usando o movimento de pinça, o sujeito deve virar os cartões
O paciente deve virar a chave totalmente para a esquerda e
depois para a direita
O paciente deve dobrar a toalha ao meio e depois ao meio
novamente
O paciente deve suspender e colocar a cesta de compras em cima
da caixa no lado parético

Figura 2: descrição do material da EFAMS WMFT. Legenda: 1 -Tabuleiro, 2 - Cubo de
madeira com 30 cm, 3 - Lata de refrigerante, 4 - Peso de 500 gramas, 5 – Cartões, 6 - Clipe de
papel, 7 - Peças de jogo de damas, 8 – Lápis e 9 – Cronômetro.

Figura 3: Tabuleiro da EFAMS WMFT. As dimensões do tabuleiro estão expressas em centímetros.

4.2.4.2 Descrição da EFAMS ARAT
O material da EFAMS ARAT consiste em um cubo de madeira com 30
centímetros de aresta, contendo blocos e objetos de tamanhos diferentes, que
foram colocados sobre uma mesa em frente ao paciente. Em quatro atividades
(agarrar, pegar, pinça e movimentos grossos) foram avaliadas as habilidades de
pegar, mover e soltar objetos com diferentes tamanhos, peso e forma.
Estes objetos deveriam ser manipulados e movimentados horizontalmente
(atividade de agarrar) e verticalmente (atividade de pegar e pinça) para lugares prédeterminados na caixa de madeira.
Em cada item das atividades, a qualidade do movimento foi analisada
recebendo valores em uma escala que variou de zero a três pontos: (0) nenhum
movimento foi realizado; (1) houve a intenção do movimento, porém não foi
realizado; (2) movimento realizado com compensação motora e (3) movimento
realizado normalmente.
Durante a avaliação o paciente adotou somente uma posição, a de sentado a
frente da mesa. O escore da escala de avaliação ARAT foi obtido pela somatória
das atividades realizadas pelo paciente no dia de aplicação da EFAMS, podendo
variar de forma contínua de zero até 57 pontos.

Quadro 2: Atividades referentes à EFAMS ARAT.
Agarrar

1)

Pegar

Pinça

Cubo de madeira com 10 cm

2)

Cubo de madeira com 2,5 cm

3)

Cubo de madeira com 5 cm

4)

Cubo de madeira com 7,5 cm

5)

Bola de tênis

6)

Paralelepípedo com 10 x 2,5 x 1 cm

7)

Transferir água de um copo para outro

8)

Tubo de 2 x 25 cm

9)

Tubo de 1 x 16 cm

10)

Prato com 3,5 cm de diâmetro

11)

Feijão com polegar e terceiro dedo

12)

Bola de gude com polegar e dedo índex

13)

Feijão com polegar e segundo dedo

14)

Feijão com polegar e primeiro dedo

15)

Bola de gude com polegar e segundo

16)

Bola de gude com polegar e primeiro

dedo

dedo
Movimentos Grossos

17)

Mão atrás da cabeça

18)

Mão em cima da cabeça

19)

Mão na boca

Figura 4: descrição do material da EFAMS ARAT. Legenda: 1 - Cubos de madeira, 2 - Garrafa
plástica com água, 3 - Copos plásticos, 4 - Um prato raso e um prato fundo, 5 – Feijão, 6 Bolinha de gude, 7 - Bola de tênis e 8 – Lápis.

4.2.5 Prática das Tarefas Gerais (PTG)
Representam as atividades referentes ao cotidiano do paciente, o seu tempo
de realização não foi mensurado e foram selecionadas as atividades referentes à

alimentação (ingestão de líquidos ou sólidos) e a escrita (aplicada somente em
pacientes cujo membro superior dominante é o afetado).

Figura 5: atividade de escrita

Figura 6: atividade alimentação

4.2.6 Treino das Tarefas Adaptadas (TTA)
Todas as atividades realizadas da TTA possuem as seguintes características:
(A) foram repetidas pelo paciente 10 vezes, (B) foi cronometrado o tempo de
execução da tarefa, (C) houve um enfoque no movimento a ser realizado e (D)
houve um grau de progressão contínuo da dificuldade dos exercícios.
Há 60 exercícios destinados à realização da TTA, porém para a pesquisa
optamos pela realização de 19 atividades, que foram utilizadas em pesquisas

anteriores por Diniz 60 e Menezes 61 e supervisionadas pelo Dr. Edward Taub.
As atividades a seguir foram traduzidas para o Português com a colaboração
do Prof. Dr. Edward Taub.

1. Retirar o feijão com colher de um recipiente
Descrição da atividade: são utilizados feijões, dois pratos fundos e uma colher. O paciente é
instruído a passar os feijões de um prato para o outro. Caso haja a necessidade é possível por
uma espuma ao redor do cabo da colher.
Progressão:
•

Remova a espuma da colher

•

Faça com que o paciente coloque os feijões em recipientes com aberturas pequenas

•

Use feijões com diferentes tamanhos

•

Modifique a posição inicial dos pratos

Movimentos enfatizados:
•

Preensão cilíndrica

•

Prono/supinação do antebraço

Figura 7: retirar o feijão com a colher de um recipiente

2. Realizar a prono – supinação
Descrição da atividade: é utilizado um prato raso, um garfo e uma massa de modelar. Faça
bolas com a massa de modelar, o paciente é instruído a pegar as bolas com o garfo e dá-las
para o terapeuta que irá tirá-las do garfo.
Progressão:
•

Inicie com uma espuma em volta do garfo e depois a tire

•

Aumente o número de bolas

•

Modifique a posição inicial do prato

Movimentos enfatizados:
•

Preensão em gancho

Figura 8: realizar a prono-supinação

3. Empilhar os cones
Descrição da atividade: são utilizados cones plásticos. Os cones são postos na frente do
paciente e outro cone é posto no lado afetado do paciente, o mesmo é instruído a pegar os
cones da linha média e empilhá-los sobre o cone que está no lado afetado.
Progressão:
•

O cone do lado afetado pode ser movido para mais longe para aumentar a extensão do
cotovelo.

•

O cone do lado afetado pode ser colocado em um local mais alto para aumentar a
flexão de ombro

Movimentos enfatizados:
•

Preensão cilíndrica

•

Preensão em gancho

•

Extensão de cotovelo

•

Flexão de ombro

Figura 9: empilhar os cones

4. Colocar os blocos em cima da caixa
Descrição da atividade: são utilizados blocos de madeira ou de plástico e uma caixa. O
paciente é instruído a colocar os blocos em cima da caixa.
Progressão:
•

A caixa pode ser movida mais distante para estimular a extensão do cotovelo.

•

É possível a utilização de blocos grandes ou pequenos.

Movimentos enfatizados:
•

Pinça

•

Extensão de punho

•

Extensão de cotovelo

•

Flexão de ombro

Figura 10: colocar os blocos em cima da caixa

5. Pegar as bolas de pingue-pongue
Descrição da atividade: são utilizadas bolas de pingue-pongue e uma caixa. As bolas são
postas sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-las (uma de cada
vez) e colocá-las na caixa. Se o paciente apresentar dificuldade em pegar as bolas porque elas
rolam muito, é permitido colocá-las sobre uma toalha.
Progressão:
•

Retire a toalha

•

Diminua a abertura da caixa

•

Aumente o número de bolas

•

Mova a caixa para mais distante do paciente

•

Coloque a caixa em cima de uma superfície alta

•

Use bolas maiores e mais pesadas

•

Peça ao paciente para pegar as bolas utilizando diferentes tipos de pinça

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em ponta de dedos

•

Extensão do cotovelo

•

Flexão de ombro

•

Adução e abdução horizontal do ombro

Figura 11: pegar as bolas de pingue-pongue

6. Colocar os prendedores no varal
Descrição da atividade: é utilizada uma corda com prendedores de roupa. Amarre a corda em
uma extremidade da sala e a outra ponta em outra extremidade e coloque os prendedores no
varal. O paciente é instruído a retirar os prendedores.
Progressão:
•

Aumente a altura do varal

•

Afaste o varal do paciente

•

Coloque os prendedores do lado mais afetado do paciente

Movimentos enfatizados:
•

Extensão de cotovelo

•

Flexão e extensão de punho

•

Flexão de ombro

•

Adução e abdução horizontal de ombro

Figura 12: colocar os prendedores no varal

7. Mover a garrafa de água
Descrição da atividade: é utilizada uma garrafa de água ou uma lata de refrigerante cheia. A
lata é posta sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-la com uma
garra cilíndrica e movê-la a outra extremidade, mantendo o antebraço na posição neutra.
Progressão:
•

Varie o tamanho da garrafa

•

Varie a quantidade de líquido dentro da garrafa

•

Retire a tampa da garrafa

•

Mude as posições iniciais e finais da garrafa

Movimentos enfatizados:
•

Preensão cilíndrica

•

Supinação do antebraço

•

Extensão de punho

•

Dependendo da posição: extensão de cotovelo, flexão de ombro e adução e abdução
horizontal de ombro.

Figura 13: mover a garrafa de água

8. Soltar e pegar a bola de tênis
Descrição da atividade: o paciente é instruído a jogar e pegar a bola de tênis usando somente
a mão parética.
Progressão:
•

Usar bolas maiores

•

Realizar a atividade em pé ou caminhando

Movimentos enfatizados:
•

Flexão e extensão da mão

•

Prono/supinação do antebraço

Figura 14: soltar e pegar a bola de tênis

9. Encaixar os pinos na vertical
Descrição da atividade: é utilizado o jogo de “resta um” ou de encaixe. O jogo de “resta um” ou
de encaixe é fixado na parede e o paciente é instruído a encaixar as peças.
Progressão:
•

O jogo pode ser posto mais distante

•

O jogo pode ser posto mais na vertical

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em ponta de dedos

•

Extensão de punho

•

Extensão de cotovelo

•

Flexão de ombro

Figura 15: encaixar os pinos na vertical

10. Fazer cortes na massa de modelar
Descrição da atividade: é utilizada uma massa de modelar, um prato raso e uma faca. Com a
massa de modelar faça um formato de hambúrguer. O paciente é instruído a pegar a faca e
fazer cortes na massa.

Progressão:
•

Inicie com uma esponja em volta do cabo da faca e depois a tire

•

Faça uma massa com modelo mais espesso

Movimentos enfatizados:
•

Preensão cilíndrica

•

Pronação de antebraço

•

Flexão e extensão de cotovelo

•

Flexão e extensão de ombro

Figura 16: fazer cortes na massa de modelar

11. Realizar torre de blocos
Descrição da atividade: são utilizados blocos de madeira. O paciente é instruído a construir
uma torre colocando dois blocos na vertical e um na horizontal.
Progressão:
•

Aumente a distância inicial

•

Aumente o número de blocos

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em tríade

•

Extensão de punho

•

Extensão de cotovelo

•

Flexão de ombro

Figura 17: realizar torre de blocos

12. Retirar as fichas no feijão
Descrição da atividade: são utilizadas fichas ou moedas e uma tigela com feijões. O paciente é
instruído a retirar as fichas da tigela com feijões e colocá-las em um prato.
Progressão:
•

Use tigelas com aberturas pequenas

•

Mova a tigela ou a caixa para longe do paciente

•

Coloque a caixa ou a tigela em uma superfície elevada

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em tríade

•

Pinça em ponta de dedos

•

Extensão de punho

•

Dependendo do local da caixa: extensão de cotovelo, flexão de ombro, abdução e
adução do ombro

Figura 18: retirar as fichas no feijão

13. Manipular os clipes de papel
Descrição da atividade: são utilizados clipes de papel e um cartão. Os clipes de papel são
postos sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-los e colocá-los no
cartão. O terapeuta deverá segurar o cartão. Também é possível solicitar para o paciente
retirar os clipes.
Progressão:
•

Pode-se iniciar a atividade com os clipes em cima da mesa

•

Inicie com os clipes perpendiculares a mesa, depois deixe-os sobre a mesa

•

Diminua o tamanho dos clipes

•

Distancie o cartão do paciente

•

Coloque o cartão em cima de uma caixa

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em tríade

•

Flexão e extensão de punho

•

Dependendo do local: flexão, adução e abdução de ombro

Figura 19: manipular os clipes de papel

14. Virar os dominós
Descrição da atividade: é utilizado um jogo de dominó. As peças são colocadas na mesa em
frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegar e virar as peças realizando a
prono/supinação do antebraço. Para que o movimento ocorra perfeitamente, é permitido que o
paciente descanse o antebraço na mesa durante a execução da tarefa.
Progressão:
•

Colocar as peças mais distantes

•

Usar peças maiores ou menores

•

Colocar as peças dentro de uma caixa

Movimentos enfatizados:
•

Pinça lateral

•

Extensão de punho

•

Prono/supinação do antebraço

•

Flexão de ombro (caso a tarefa seja realizada dentro da caixa)

Figura 20: virar os dominós

15. Apertar o teclado
Descrição da atividade: coloque um teclado de computador, ou uma calculadora sobre a mesa.
O paciente é instruído a apertar uma tecla repetitivamente com um dedo de cada vez com o
punho em extensão.
Progressão:
•

Mova o teclado mais distante do paciente

•

Faça com que o paciente alterne os dedos

•

Aumente o número de movimentos

•

Faça com o que paciente mantenha-se concentrado em um ritmo de movimentos

Movimentos enfatizados:
•

Flexão e extensão de dedos

Figura 21: apertar o teclado

16. Passar a linha através do quadro de costura
Descrição da atividade: é utilizada uma prancha de madeira perfurada (que pode ser obtida em
loja de material educativo). O paciente é instruído a passar a linha pelos buracos do quadro.
Progressão:
•

Distancie o quadro do paciente

•

Coloque o quadro em cima de uma caixa

•

Aumente o número de furos no quadro

Movimentos enfatizados:
•

Pinça em ponta de dedos

•

Extensão de cotovelo

•

Prono/supinação do antebraço

•

Flexão de ombro

Figura 22: passar a linha através do quadro de costura

17. Pegar as bolinhas de gude
Descrição da atividade: são utilizadas bolinhas de gude, um prato raso e uma caneca. As
bolinhas de gude são postas em uma caneca e o prato é posto em frente ao paciente. O
mesmo é instruído a pegar as bolinhas (uma de cada vez) e colocá-las no prato.
Progressão:
•

Colocar a caneca e o prato distantes do paciente

•

Usar bolas maiores ou menores

•

Alterar o uso de diferentes tipos de pinças

Movimentos enfatizados:
•

Coordenação fina dos dedos

•

Extensão do punho

Figura 23: pegar as bolinhas de gude

18. Rosquear a porca e parafuso
Descrição da atividade: são utilizados parafusos com porcas. O paciente é instruído a rosquear
e a desrrosquear a porca do parafuso.
Progressão:
•

Mova o parafuso com a porca para mais distante do paciente

•

Varie o tamanho dos parafusos com as porcas

•

Movimentos enfatizados:

•

Preensão cilíndrica

•

Prono/supinação do antebraço

Figura 24: rosquear a porca e parafuso

19. Amassar a massa de modelar
Descrição da atividade: é utilizada a massa de modelar e um papel sulfite. Desenhe um círculo
em um papel sulfite e com a massa de modelar, faça uma bola e coloque-a no centro do
círculo. O paciente é instruído a amassar a bola com a palma da mão ou com os dedos, de
modo que a mesma ocupe o espaço previamente desenhado.
Progressão:
•

Modifique o tamanho do círculo

•

Use uma massa de modelar mais dura

•

Distancie o desenho do paciente

•

Diminua a quantidade de massa de modelar e mantenha o desenho original

Movimentos enfatizados:
•

Extensão de dedos

•

Extensão de cotovelo

Figura 25: amassar a massa de modelar

4.3 Análise estatística
Foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 12 para a análise estatística.
Para a análise da comparação entre as variáveis nos períodos pré e pós TCI,
análise do tempo de preparação da mesa para aplicação do protocolo da TCI e
análise do tempo de aplicação de cada EFAMS, foi realizada uma variação média
dos escores entre os períodos A1/A2 e B1/B2, com ambas as escalas, que foram
avaliadas através do teste de Wilcoxon.
A reprodutibilidade das EFAMS foi analisada através da comparação dos
escores de cada paciente entre os períodos pré e pós TCI, para cada escala.
Na análise fatorial as atividades das EFAMS (WMFT) e (ARAT) durante os
períodos A1, A2, B1 e B2, que melhor explicam a variação de ganho motor entre os
períodos pré e pós TCI, foram analisadas de forma seqüencial e seguidas do
procedimento de normalização VARIMAX. Nesse procedimento, inicialmente foram
identificados os componentes qualitativos que reúnem as atividades de cada escala
quantificando as dimensões semelhantes da atividade motora e a seguir, foram
identificadas as atividades com a mesma função motora que se associam com pelo
menos 80% da variação na amostra, para finalmente correlacionar os componentes
qualitativos com as atividades das EFAMS.

5. RESULTADOS

5.1 Descrição dos pacientes
O tempo total deste estudo foi de 21 meses, sendo que o primeiro paciente
foi atendido no mês de fevereiro de 2005 e o último paciente foi atendido em
outubro de 2006.
O total de 32 pacientes foram encaminhados para este estudo e somente 17
pacientes preencheram os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Os fatores de
exclusão foram movimentação ativa de punhos e dedos abaixo dos 10 graus
necessários para a realização da TCI, participação em outros estudos e desistência
do protocolo da TCI, encontrados em dez, três e dois pacientes respectivamente.
Dos 17 pacientes selecionados, predominou o sexo masculino (59%) e a
idade variou de 39 a 77 anos, com média de 58 anos. O intervalo de tempo entre o
ictus e a realização do tratamento oscilou entre dois meses e 12 anos, com média
de três anos e cinco meses; 88% dos pacientes eram destros e 70% dos pacientes
da amostra tiveram o seu lado dominante afetado.
O quadro 3 apresenta as variáveis distribuição demográfica, intervalo de
tempo de ictus, dominância lateral e lado afetado dos participantes do estudo.
Quadro 3:Distribuição demográfica, intervalo de tempo de ictus, dominância lateral e
lado afetado dos pacientes estudados.
Paciente

Gênero

Idade (anos)

Intervalo

de

tempo

Lado dominante

Lado afetado

(meses)
1

M

40

48

E

D

2

F

77

19

A

D

3

M

59

6

D

D

4

F

70

144

D

E

5

M

40

12

D

D

6

M

67

52

D

D

7

M

65

60

D

D

8

M

65

24

D

D

9

F

42

5

E

E

10

F

60

60

D

E

11

M

46

36

D

D

12

F

42

84

D

D

13

M

43

12

D

D

14

F

60

72

D

E

15

M

57

36

D

D

16

M

49

11

D

D

17

F

39

2

D

E

Legenda – M: masculino, F: feminino, D: direito; E: esquerdo; A: ambidestra.

5.2 Comparação entre as variáveis nos períodos pré e pós TCI

Ambas as EFAMS conseguem mensurar o ganho funcional pós TCI, sendo
que na comparação entre os períodos pré e pós TCI a EFAMS WMFT apresentou
uma redução do seu escore de 17 segundos e a EFAMS ARAT apresentou um
aumento de 15,24 pontos no seu escore.
Os dados não-paramétricos dos escores obtidos nos períodos A1 e A2 (pré
TCI) com a EFAMS WMFT foi 27,07 segundos, reduzindo para 10,07 segundos nos
períodos B1 e B2 (pós TCI) (Teste de Wilcoxon, p < 0,0001). Para a EFAMS ARAT,
os dados foram 29,70 pontos e 44,94 pontos, respectivamente nos períodos pré e
pós TCI (Teste de Wilcoxon, p = 0,001). O Anexo IV lista os escores nos dois
períodos, nas duas escalas de avaliação, para todos os pacientes estudados.

5.2.1 Tempo de preparação da mesa para aplicação do protocolo da TCI
O tempo de preparação da mesa para aplicação do protocolo da TCI foi
menor na EFAMS ARAT do que na EFAMS WMFT, sendo a diferença de 3,91
minutos e de 3,5 minutos nos períodos pré e pós TCI, respectivamente.
O tempo médio para a preparação da mesa para a aplicação da EFAMS
WMFT no período pré TCI foi de 9,46 minutos (variação de 8 a 11,5 minutos) e para
a EFAMS ARAT foi de 5,85 minutos (variação de 5 a 6,5 minutos) (Teste de
Wilcoxon; p < 0,0001); no período pós TCI os tempos foram de 8,2 minutos
(variação de 7 a 9 minutos) e de 4,7 minutos (variação de 4,5 a 5,5 minutos),
respectivamente para as EFAMS (WMFT) e (ARAT) (Teste de Wilcoxon; p <
0,0001).

5.2.2 Tempo de aplicação das EFAMS (WMFT) e (ARAT)
A EFAMS ARAT requer menor tempo para a aplicação do que a EFAMS
WMFT, sendo a diferença entre ambas de 28,94 minutos no período pré TCI e de
20,67 minutos no período pós TCI.
O tempo médio para aplicação da EFAMS WMFT no período pré TCI foi de
38,69 minutos (variação de 27 a 58 minutos) e de 9,75 minutos (variação de 8 a 15
minutos) para a EFAMS ARAT (Teste de Wilcoxon; p < 0,0001); o período pós TCI,
os tempos foram de 28,64 minutos (variação de 19 a 45 minutos) e de 7,97 minutos
(variação de 5 a 11 minutos), respectivamente para as EFAMS (WMFT) e (ARAT)
(Teste de Wilcoxon; p < 0,0001).
5.2.3 Reprodutibilidade das EFAMS (WMFT) e (ARAT)

Ambas as EFAMS são possíveis de serem reproduzidas, sendo que a
variação do tempo entre os quatro períodos de aplicação da EFAMS WMFT não foi
significativo.
O escore da EFAMS WMFT no período A1 foi de 27,13 segundos e no
período A2 foi de 27,02 segundos, com variação máxima de 1,15 segundos,
enquanto no período B1 foi de 10,18 segundos e no período B2 foi de 9,97
segundos, com variação máxima de 0,70 segundos. Com a escala ARAT, tanto nos
períodos pré quanto pós TCI, a variação foi zero.

5.2.4 Análise Fatorial das EFAMS (WMFT) e (ARAT)
Primeiramente extraíram-se os componentes qualitativos de cada EFAMS,
para depois correlacionar com as atividades das EFAMS.

5.2.4.1 Análise fatorial da EFAMS WMFT
Na EFAMS WMFT foi observada a presença de 15 componentes
qualitativos (Tabela 1) e a soma dos três primeiros componentes qualitativos
explicam 84,6% da variação dos mesmos entre a amostra.
Tabela 1: Porcentagem da variação na amostra e porcentagem da acumulação na
amostra, por componente, na EFAMS WMFT
Componentes

% variação

% acumulativa

1

62,141

62,141

2

14,771

76,912

3

7,701

84,612

4

4,059

88,671

5

3,535

92,206

6

2,485

94,690

7

1,837

96,528

8

1,487

98,015

9

0,867

98,881

10

0,482

99,364

11

0,337

99,701

12

0,210

99,911

13

0,076

99,987

14

0,010

99,997

15

0,003

100,000

A correlação, entre os componentes qualitativos e as atividades da
EFAMS WMFT, foi listada na Tabela 2.
Tabela 2: Correlação estatística entre os três principais componentes qualitativos e as
atividades da EFAMS WMFT

Atividades

C1

C2

C3

1

0,077

0,116

0,935

2

0,112

0,976

0,038

3

0,909

0,130

0,139

4

0,782

0,310

0,189

5

0,540

0,509

0,452

6

0,191

0,964

0,049

7

0,267

0,858

0,340

8

0,755

0,349

0,015

9

0,683

0,454

0,084

10

0,872

0,347

0,044

11

0,669

0,255

0,517

12

0,773

0,277

0,475

13

0,720

0,435

0,264

14

0,944

0,153

0,087

15

0,494

0,810

0,220

O componente qualitativo um (C1) agrupa fundamentalmente as
atividades que envolvem movimentos de coordenação motora fina (atividades
3, 10 e 14), onde os movimentos das articulações de punho e dedos são mais
enfatizados durantes as atividades. O componente qualitativo dois (C2) agrupa
atividades de coordenação motora grossa (atividades 2, 6, 7 e 15), onde os
movimentos da articulação de ombro são mais enfatizados nas atividades, e o
componente qualitativo três (C3) se relaciona com movimentos de lateralidade
(atividade 1), por ser somente uma atividade onde a atividade é realizada com
o paciente na lateral.
Na comparação entre os períodos pré e pós TCI, os componentes
qualitativos C1 e C3 tiveram variação estatisticamente significante (p = 0,039 e

0,02, respectivamente), enquanto o componente qualitativo C2 não foi
significante (p = 0,344).

5.2.4.2 Análise fatorial da EFAMS ARAT
Na EFAMS ARAT foi observada a presença de 19 componentes
qualitativos (Tabela 3) e a soma dos dois primeiros componentes qualitativos
explicam 89,7% da variação na amostra.
Tabela 3: Porcentagem da variação na amostra e porcentagem da acumulação na amostra,
por componente, com a EFAMS ARAT

Componentes

% variação

% acumulativa

1

82,619

82,619

2

7,042

89,662

3

3,607

93,268

4

2,497

95,765

5

0,896

96,661

6

0,788

97,449

7

0,645

98,093

8

0,596

98,689

9

0,403

99,093

10

0,313

99,406

11

0,188

99,594

12

0,127

99,721

13

0,117

99,838

14

0,086

99,924

15

0,039

99,964

16

0,024

99,988

17

0,007

99,950

18

0,005

100,000

19

6,72 E-016

100,000

Legenda – E: elevado.

A correlação, entre os componentes qualitativos e as atividades da
EFAMS ARAT, foi listada na Tabela 4.

Tabela 4: Correlação estatística entre os dois principais componentes qualitativos e as
atividades avaliadas da EFAMS ARAT

Atividades

C1

C2

1

0,702

0,593

2

0,539

0,803

3

0,554

0,794

4

0,560

0,770

5

0,545

0,792

6

0,539

0,797

7

0,343

0,867

8

0,359

0,881

9

0,335

0,888

10

0,376

0,885

11

0,854

0,453

12

0,498

0,836

13

0,875

0,407

14

0,901

0,265

15

0,839

0,494

16

0,861

0,435

17

0,620

0,566

18

0,562

0,680

19

0,385

0,871

O C1 agrupa atividades de coordenação motora fina (atividades 11, 13,
14, 15 e 16) e o C2 agrupa fundamentalmente as atividades que envolvem
movimentos de coordenação motora grossa (atividades 2, 7, 8, 9, 10, 12 e 19),
sendo que a classificação dos componentes seguiu o mesmo critério dos
componentes qualitativos da EFAMS WMFT.
Na comparação entre os períodos pré e pós TCI, ambos componentes
C1 e C2 tiveram variação estatisticamente significante (p = 0,039 e 0,001,
respectivamente).

5.3 Observações do diário de atividades do paciente
Foi observada, no diário de atividades do paciente, a descrição dos
efeitos terapêuticos e dos efeitos adversos da TCI pelos pacientes. Os efeitos
terapêuticos relatados foram a diminuição da espasticidade, aprimoramento da
função manual, melhora da marcha, fala e auto-estima e os efeitos adversos
relatados foram a sonolência e a fadiga muscular ao final do dia de tratamento.

6. DISCUSSÃO
A TCI é uma nova terapêutica que vem para somar no processo de
reabilitação de pacientes com subtipos de AVC e ao contrário das outras
terapêuticas utilizadas no processo de reabilitação de pacientes neurológicos,
tem como enfoque principal a superação da teoria do desuso através do uso
forçado do membro superior parético combinado a exercícios repetitivos.
A superação da teoria do desuso indica que o paciente é capaz de
utilizar o membro superior parético em atividades funcionais do cotidiano, pois
a TCI promove um fortalecimento do engrama corporal do paciente que terá
como efeito a aquisição e melhora da habilidade motora 62.
Uma das principais características da TCI é o seu protocolo intensivo de
tratamento que permite: (A) ao terapeuta, estudar cuidadosamente o déficit
motor do paciente e ajudá-lo a criar estratégias motoras para a realização do
movimento e (B) ao paciente, aprender a lidar com o seu déficit motor,
conseguindo realizar uma continuação do tratamento fora do ambiente
terapêutico.
Além do protocolo intensivo de tratamento outra característica singular
da TCI são os exercícios padronizados que permitem que a mesma seja
replicada, de modo correto e estruturado em vários países.
O principal questionamento quando está se pesquisando uma nova
terapêutica é: “como avaliar os ganhos motores que esta nova terapêutica traz
ao paciente?” Dentro de um serviço de reabilitação são poucas as escalas que
possuímos para avaliar com exatidão o ganho motor funcional do paciente, pois
muitas de nossas escalas utilizadas são subjetivas, não foram padronizadas
em relação à metodologia de aplicação e cada terapeuta analisa os resultados
através de seu contato prévio com o instrumento ou com o paciente e pelo fato
da TCI ser uma terapêutica recente, houve a necessidade da criação de uma
escala de avaliação (WMFT) para conseguir mensurar os ganhos motores
funcionais nos pacientes.
A escolha correta de uma EFAMS é importante para conseguirmos
mensurarmos a eficácia de uma terapêutica quando comparada a outra e
também, para avaliarmos a evolução de nosso paciente com a terapêutica

utilizada, portanto, a EFAMS pode ser vista como uma ferramenta do processo
de reabilitação, pois a mesma fornece ao terapeuta uma resposta exata da
habilidade motora do paciente e diagnostica as falhas realizadas durante o
processo de reabilitação.
As EFAMS (WMFT) e (ARAT) são ferramentas que podem auxiliar a
seqüenciar novos objetivos e avaliar processo de reabilitação, pois ambas são
escalas padronizadas, estruturadas e independentemente do examinador que
irá realizar a sua aplicação, o seu escore final será sempre o mesmo no
paciente avaliado, deste modo a compreensão de suas características de
aplicação são fundamentais para a análise de seus escores e para a indicação
ao paciente.
Uma característica peculiar sobre a MGMF que as EFAMS (WMFT) e
(ARAT) nos fornecem é sobre o valor de seus escores, sendo esta a
característica mais importante, pois o escore da EFAMS WMFT é expresso em
segundos e o escore da EFAMS ARAT é expresso através de uma pontuação
contínua e progressiva.
A unidade tempo é variável de indivíduo para indivíduo (devido à idade,
grau de espasticidade, dominância lateral e vivência dos movimentos corporais
do paciente), portanto será difícil a caracterização e classificação entre os
pacientes, mas através de uma pontuação contínua é possível agrupar os
pacientes em relação ao desempenho motor do seu membro superior parético
pré e pós TCI e através do escore da EFAMS ARAT é possível classificar os
pacientes em relação à funcionalidade de seu membro superior parético,
permitindo a visualização do benefício do desempenho motor em relação à TCI
e também a classificação dos pacientes para estudos futuros.
As EFAMS (WMFT) e (ARAT) conseguem mensurar o ganho motor
funcional que a TCI proporciona ao membro superior parético do paciente com
AVC, sendo que a EFAMS WMFT (diminuição do tempo do escore) indica que
os pacientes ficaram mais velozes para a execução dos movimentos testados e
a EFAMS ARAT (aumento da pontuação do escore) indica que os pacientes
adquiriram e/ou aprimoraram novas habilidades motores do membro superior
parético.
Comparando as médias dos escores entre os períodos pré e pós TCI
observamos que houve uma diminuição para a EFAMS WMFT e um aumento

para a EFAMS ARAT. Este dado também é encontrado em outros estudos 49, 63,
64 65, 66

onde se pressupõe que a TCI, devido ao treinamento intensivo, prática

repetitiva, uso da contensão no membro superior não-afetado e a presença das
atividades comportamentais irão promover uma reorganização cortical usodependente do membro superior parético tendo como conseqüência a
superação da teoria do desuso.
Houve uma diminuição do tempo de preparação da mesa para aplicação
do protocolo em ambas as EFAMS, quando comparado o tempo pré e pós TCI,
esta diminuição de tempo pode explicado devido ao processo de aprendizado
do terapeuta com as escalas utilizadas, porém o tempo gasto para a EFAMS
ARAT é menor do que na EFAMS WMFT, porque há a ausência de um
tabuleiro e por ter menor quantidade de materiais.
Em relação ao tempo de aplicação entre as EFAMS (WMFT) e (ARAT)
percebemos que a EFAMS ARAT possui menor tempo de aplicação, sendo que
a mesma possui quatro atividades a mais para serem testadas do que a
EFAMS WMFT.
O que torna a EFAMS ARAT mais rápida do que a EFAMS WMFT é a
ausência do tabuleiro (que confunde visualmente o paciente), o paciente deve
adotar somente uma posição durante a aplicação do teste (na EFAMS WMFT o
paciente deve adotar quatro posições) e, principalmente, os testes da EFAMS
ARAT estão organizados em forma de complexidade, isto é, a primeira
atividade de cada item é o que possui maior grau de dificuldade e a segunda
atividade de cada item é o que possui menor grau de dificuldade, pois caso o
paciente obtenha escore máximo na primeira atividade do item ou não obtenha
um escore na segunda atividade do item, não há a necessidade de se
continuar aplicando o teste.
Desta forma, sugerimos a aplicação da EFAMS ARAT em estudos com
grande população, pois o seu tempo de aplicação será curto e não será
necessário agendar com o paciente um novo dia para a aplicação do teste.
Com base nos escores pré e pós TCI das EFAMS (WMFT) e (ARAT),
para o estudo da reprodutibilidade, com o mesmo examinador, percebemos
que houve uma variação de milésimos de segundos para a EFAMS WMFT e
para a EFAMS ARAT não houve uma variação entre os períodos pré e pós TCI,
como explicado anteriormente, o tempo é uma unidade variável de indivíduo

para indivíduo e uma variação expressa em milésimos de segundos é um
tempo extremamente curto que não interfere no escore final da EFAMS e
representa um ato motor extremamente veloz do paciente. Portanto, ambas as
EFAMS apresentam alto coeficiente de reprodutibilidade, sendo aconselháveis
para a indicação da MGMF do membro superior parético.
A análise fatorial detectou a presença de três e dois componentes
qualitativos

nas

EFAMS

(WMFT)

e

(ARAT),

respectivamente.

Estes

componentes representam um conjunto de atividades onde determinada
atividade motora foi realizada com maior ênfase pelos pacientes da pesquisa.
Na

EFAMS

WMFT

os

componentes

qualitativos

encontrados

correspondem à lateralidade, coordenação motora grossa (testes que
envolvem os movimentos da articulação de ombro) e coordenação motora fina
(testes que envolvem os movimentos das articulações de cotovelo, punho e
dedos) e na EFAMS ARAT os componentes qualitativos encontrados
correspondem à coordenação motora grossa e coordenação motora fina.
O componente referente à lateralidade está presente somente na
EFAMS WMFT e compreende uma única atividade, cujo movimento testado é a
abdução da articulação do ombro, porém o quê o diferencia em relação ao
componente coordenação motora grossa é a posição lateral da cadeira para a
realização do teste, presente somente nesta EFAMS.
Através da análise dos componentes qualitativos, é possível observar
que ambas as EFAMS conseguem mensurar o ganho da coordenação motora
fina através da presença do C1, porém somente a EFAMS ARAT foi capaz de
detectar alterações significativas no C2.
A presença do C1 em ambas as EFAMS é devido ao critério de inclusão
que faz com que a amostra da pesquisa já possua uma movimentação
voluntária da região de punho e dedos, assim a TCI (através do TTA) foi capaz
de aprimorar os movimentos distais já existentes, caracterizando uma melhora
nos testes que compõem o componente da coordenação motora fina e a
ausência de uma porcentagem significativa do C2 na EFAMS WMFT pode ser
devido ao tamanho pequeno da amostra estudada.
Na literatura não há nenhum estudo que discrimine e caracterize a
presença destes componentes qualitativos, sugerindo para estudos futuros que
envolvam a utilização das EFAMS (WMFT) e (ARAT), não seja necessária a

aplicação de toda a EFAMS, pois somente a aplicação dos testes que melhor
expressam os componentes qualitativos encontrados será capaz de mensurar
a melhora do paciente e deste modo iremos reduzir o tempo de aplicação das
EFAMS, tornando-as mais acessíveis à comunidade científica.
Também não há na literatura um artigo que faça uma comparação entre
as EFAMS (WMFT) e (ARAT) em relação ao tempo de preparação da mesa
para o protocolo da TCI e em relação ao tempo de aplicação das mesmas,
porém encontramos artigos que comparam estas EFAMS com a EFAMS “FuglMeyer Assessment Scale” 6, 7. Segundo Wolf e colaboradores 7 e van der Lee e
colaboradores 6, ambas as EFAMS possuem maior eficácia em relação à
EFAMS comparada e conseguem quantificar com exatidão o ganho motor
funcional que a TCI proporciona ao paciente.
É importante lembrarmos que os efeitos terapêuticos e os efeitos
adversos da TCI, descritos pelos pacientes, no diário de atividade são
observações subjetivas dos mesmos, não foram mensurados ou analisados
pelo terapeuta responsável e estão presentes no item “resultados” para ilustrar
o ganho motor funcional pós TCI e demonstrar o aceite do diário entre os
pacientes. Sugerimos que novos estudos analisem, através de avaliações
específicas e objetivas, os dados encontrados e que seja introduzida uma
escala de avaliação de dor, para mensurarmos a dor do membro superior
parético do paciente ao final do dia de tratamento e a correlacionarmos com a
carga horária de tratamento e a intensidade dos exercícios.
O estudo da TCI no Brasil é muito recente, são poucos os centros de
reabilitação que oferecerem essa terapêutica, pois a relação custo-efetividade
para a instituição é pouco estudada e há a necessidade de divulgação da
terapia, porque a mesma apresenta resultados satisfatórios em um curto
período de tempo que diminuiria o tempo de reabilitação do paciente com AVC.
Em relação à parte de pesquisa clínica, há poucos artigos publicados
em nosso meio, sendo dois artigos referentes à revisão da literatura 66, 67 e dois
artigos relatando os efeitos terapêuticos da TCI em pacientes com AVC durante
a fase crônica
de mestrado

68, 69

60, 61

. Em nossa linha de pesquisa foram realizadas duas teses

, ainda não publicadas, sobre o tema e um relato de caso

sobre criança com paralisia cerebral hemiparética

70

, Diniz

60

fez uma revisão

da literatura e aplicou a TCI em 10 pacientes durante a fase crônica do AVC e
Menezes 61 estudou a TCI em uma população com AVC durante a fase aguda.
O aumento da habilidade funcional do paciente pós TCI também foi
relatado por Sterr e Saunders

44

que afirmam a eficácia da TCI em relação à

fisioterapia convencional e sugerem que os ganhos motores funcionais ocorram
devido a um aprendizado comportamental e a processos neurobiológicos
devido aos componentes da TCI. Concordamos com os estudos

71, 72, 73

que

sugerem que a TCI é uma nova terapêutica para pacientes com subtipos de
AVC, pois a mesma é capaz de reforçar o engrama corporal do paciente,
através de seu treinamento intensivo e da prática supervisionada, que serão
observadas pela aquisição e aprimoramento de novas atividades motoras.
Houve grande adesão ao protocolo da TCI pelos pacientes, sendo que
somente dois não terminaram o protocolo devido a cansaço físico,
diferenciando-se do estudo realizado por Page

74

em que, através de um

questionário sobre a TCI que foi aplicado em 280 pacientes e em 80
terapeutas, foi observado que 68% dos pacientes não estão interessados neste
tratamento devido ao grande número de horas de tratamento e pelo o uso de
uma contensão no membro superior não-afetado e os terapeutas indicaram a
necessidade de um cuidado intensivo em relação ao uso da contensão e a falta
de recursos para a aplicação de um treinamento intensivo.
É necessário salientar que o uso da contensão utilizada na TCI não teve
como objetivo mudar a dominância lateral do paciente ou fazer com que o
mesmo adquira uma série de comportamentos motores compensatórios, a
mesma serve como lembrete para que o paciente deva tentar utilizar, ao
máximo, o seu membro superior parético fora das atividades do laboratório. O
uso domiciliar da luva, a realização do diário de tarefas pelo paciente e os
exercícios domiciliares a serem realizados fora da instituição servem como um
fator de reforço para que o paciente continue utilizando o membro superior
parético em seu domicilio dando continuidade ao protocolo da TCI e todos os
componentes da TCI foram bem aceitos pelos pacientes.
É importante conhecermos os prós e contras da TCI para que, no futuro,
possamos saber quais são as vantagens e desvantagens em relação à
reabilitação convencional, pois a mesma é possível de ser utilizada como um

tratamento adjunto a reabilitação convencional, porque há um ganho motor
funcional expressivo em um curto período de tempo.
Sugerimos e incentivamos que os profissionais façam pesquisas
envolvendo a TCI, tais como: (A) protocolos com redução do número de horas
de exercícios supervisionados; (B) estudo de pacientes com diagnósticos
neurológicos diferentes do AVC (exemplo: paralisia cerebral e traumatismo
craniano); (C) associação da TCI com outra terapêutica ou com algum
medicamento; (D) estudos que mensurem a ganho da sensibilidade ou da
amplitude de movimento; (E) estudos que comparem a dominância lateral com
o lado afetado pelo AVC, e (F) aplicação da TCI para o membro inferior.
Também sugerimos que novas pesquisas com as EFAMS (WMFT) e
(ARAT) sejam realizadas: (A) comparação entre os componentes encontrados
em ambas as EFAMS; (B) aplicação destas EFAMS em uma população de
pacientes com subtipos de AVC com um N amostral maior; (C) aplicação
destas EFAMS em pacientes hemiparéticos com quadro motor mais grave; (D)
estudos que comparem a inter-reprodutibilidade das EFAMS, e (E) estudos
comparativos das EFAMS (WMFT) e (ARAT) com outras EFAMS.

7. CONCLUSÕES
Concluímos que ambas as EFAMS conseguem quantificar o ganho
motor funcional pós TCI, e:
a. A EFAMS ARAT tem menor tempo para a preparação da mesa;
b. A EFAMS ARAT tem menor tempo de aplicação;
c. Ambas as EFAMS são possíveis de serem reproduzidas, e
d. A EFAMS WMFT consegue demonstrar o componente qualitativo
referente à coordenação motora fina e à lateralidade e a EFAMS ARAT
consegue demonstrar o componente qualitativo referente à coordenação
motora fina e à coordenação motora grossa para este grupo de
pacientes estudados.
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ANEXO I

Anexo I – Diário de atividades domiciliares do paciente
submetido à TCI

DATA: _____________

Tempo

Atividade
Final da TCI

Dormir

ANEXO II

Anexo II - Contrato Comportamental utilizado na TCI

Geral
Eu, _____________________________________________, concordo em usar a
luva no meu braço bom. Eu também aceito usar o meu braço afetado o máximo que
possível quando eu estiver fora da clínica. O objetivo da luva é o de prevenir que eu
utilize o meu braço bom. Eu concordo em não remover a luva do meu braço afetado na
realização das tarefas tanto dentro da clínica como na minha residência. Eu não irei usar
o meu braço afetado em situações que ponham risco a minha saúde, segurança será
sempre a minha primeira escolha.

Uso do Braço Afetado
Eu concordo em tentar utilizar somente o meu braço afetado em todas as
atividades que são seguras e possíveis de serem realizadas tanto dentro da minha casa,
como fora da mesma. Eu irei tentar usar o meu braço afetado em todas as atividades
com exceção: 1) na qual minha segurança possa ser afetada, 2) quando a realização da
atividade é necessária a utilização das duas mãos ou 3) quando eu estiver manipulando
água. Quando necessário e possível um cuidador pode ajudar com a atividade servindo
como uma “segunda mão”.

Uso da Luva
Eu concordo em usar a luva no meu braço bom quando eu estiver fora da clínica
o máximo que possível. Eu irei tentar usar a luva durante 90% do dia. O objetivo de
estar utilizando no braço bom é para prevenir e lembrar que durante o tempo de
tratamento devo tentar realizar as atividades com o meu braço afetado. Eu irei começar
a usar a luva quando eu acordar por volta ___________ horas.

Atividades nas quais irei usar SOMENTE o braço afetado
Eu concordei com o meu terapeuta, _____________________________, que irei
fazer um esforço para usar o meu braço afetado o máximo que possível nas atividades
listadas a seguir. Eu também concordo em utilizar a luva no meu braço bom para estas
atividades.

Atividades usando somente

Tentativas

Assistência do cuidador

o braço afetado

Atividades usando os 2 braços
Meu terapeuta, ______________________________, e eu concordamos que irei
usar ambos os braços nas seguintes tarefas, pois 1) pode não ser seguro caso realize
somente com o braço afetado ou 2) é impossível de realizar somente com um braço.

Atividades usando ambos
os braços

Tentativas

Assistência do cuidador

Atividades usando o braço bom
Meu terapeuta, ______________________________, e eu concordamos que
poderei utilizar o meu braço bom nas seguintes atividades. Estas atividades incluem
período de sono, higiene pessoal e atividades envolvendo água.

Tempo para retirar a luva

Atividades

Tempo para colocar a luva

_____________________

______________________

Assinatura do paciente

Assinatura do terapeuta

_______________________
Testemunha

______________________
Assinatura do cuidador

ANEXO III

Anexo III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Análise comparativa entre as escalas funcionais do membro superior
WMFT e ARAT utilizadas na avaliação da Terapia por Contensão Induzida
em pacientes com AVC isquêmico

¾

O objetivo deste estudo é poder realizar uma análise critica entre as escalas funcionais
de membro superior que são utilizadas juntamente com a terapia por contensão
induzida e através desta analise poder criar uma avaliação padrão, a qual será utilizada
no serviço de terapia por contensão induzida no Lar Escola São Francisco.

¾

A Terapia por Contensão Induzida é uma técnica que envolve 3 aspectos principais: (1)
o uso forçado do braço afetado, restringindo o braço não afetado, (2) treinamento das
tarefas adaptadas com o braço afetado e (3) o aumento da prática de ambos os
elementos. O período de aplicação desta técnica será de 2 semanas consecutivas e
ininterruptas, com o inicio do atendimento às 7:00 horas e termino às 13 horas.

¾

Durante a permanência do protocolo, o paciente será incentivado a utilizar o seu braço
parético para a realização dos exercícios fisioterapêuticos e as avaliações serão
realizadas no início do tratamento e no término do mesmo.

¾

Durante a avaliação paciente não estará com o braço imobilizado.

¾

O uso da restrição no membro superior não parético, será de 2 semanas, onde o
paciente não fará uso da tipóia durante o horário de atendimento fisioterapêutico,
tentando permanecer com a imobilização durante 50% do dia, será informado ao
paciente para retirar a contenção em situações que exigam a atividade bimanual,
atividades que possam representar algum perigo a saúde (ex: caminhar, que pode
gerar quedas) e no horário de dormir.

¾ Os exercícios fisioterapêuticos consistem em um total de 21 atividades que
serão realizados, em média, 10 vezes por sessão. Estas atividades são:

1. Retirar o feijão com colher de um recipiente: são utilizados feijões, dois pratos fundos e uma colher. O
paciente é instruído a passar os feijões de um prato para o outro. Caso haja a necessidade é possível por
uma espuma ao redor do cabo da colher.
2. Realizar a prono – supinação: é utilizado um prato raso, um garfo e uma massa de modelar. Faça bolas
com a massa de modelar, o paciente é instruído a pegar as bolas com o garfo e dá-las para o terapeuta que
irá tirá-las do garfo.

3. Empilhar os cones: são utilizados cones plásticos. Os cones são postos na frente do paciente e outro
cone é posto no lado afetado do paciente, o mesmo é instruído a pegar os cones da linha média e empilhálos sobre o cone que está no lado afetado.
4. Colocar os blocos em cima da caixa: são utilizados blocos de madeira ou de plástico e uma caixa. O
paciente é instruído a colocar os blocos em cima da caixa.
5. Pegar as bolas de pingue-pongue: são utilizadas bolas de pingue-pongue e uma caixa. As bolas são
postas sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-las (uma de cada vez) e colocálas na caixa. Se o paciente apresentar dificuldade em pegar as bolas porque elas rolam muito, é permitido
colocá-las sobre uma toalha.
6. Colocar os prendedores no varal: é utilizada uma corda com prendedores de roupa. Amarre a corda em
uma extremidade da sala e a outra ponta em outra extremidade e coloque os prendedores no varal. O
paciente é instruído a retirar os prendedores.
7. Mover a garrafa de água: é utilizada uma garrafa de água ou uma lata de refrigerante cheia. A lata é
posta sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-la com uma garra cilíndrica e
movê-la a outra extremidade, mantendo o antebraço na posição neutra.
8. Soltar e pegar a bola de tênis: o paciente é instruído a jogar e pegar a bola de tênis usando somente a
mão parética.
9. Encaixar os pinos na vertical: é utilizado o jogo de “resta um” ou de encaixe. O jogo de “resta um” ou de
encaixe é fixado na parede e o paciente é instruído a encaixar as peças.
10. Fazer cortes na massa de modelar: é utilizada uma massa de modelar, um prato raso e uma faca.
Com a massa de modelar faça um formato de hambúrguer. O paciente é instruído a pegar a faca e fazer
cortes na massa.
11. Realizar torre de blocos: são utilizados blocos de madeira. O paciente é instruído a construir uma torre
colocando dois blocos na vertical e um na horizontal.
12. Retirar as fichas no feijão: são utilizadas fichas ou moedas e uma tigela com feijões. O paciente é
instruído a retirar as fichas da tigela com feijões e colocá-las em um prato.
13. Manipular os clipes de papel: são utilizados clipes de papel e um cartão. Os clipes de papel são postos
sobre a mesa em frente ao paciente e o mesmo é instruído a pegá-los e colocá-los no cartão. O terapeuta
deverá segurar o cartão. Também é possível solicitar para o paciente retirar os clipes.
14. Virar os dominós: é utilizado um jogo de dominó. As peças são colocadas na mesa em frente ao
paciente e o mesmo é instruído a pegar e virar as peças realizando a prono/supinação do antebraço. Para
que o movimento ocorra perfeitamente, é permitido que o paciente descanse o antebraço na mesa durante a
execução da tarefa.
15. Apertar o teclado: coloque um teclado de computador, ou uma calculadora sobre a mesa. O paciente é
instruído a apertar uma tecla repetitivamente com um dedo de cada vez com o punho em extensão.
16. Passar a linha através do quadro de costura: é utilizada uma prancha de madeira perfurada (que
pode ser obtida em loja de material educativo). O paciente é instruído a passar a linha pelos buracos do
quadro.
17. Pegar as bolinhas de gude: são utilizadas bolinhas de gude, um prato raso e uma caneca. As bolinhas
de gude são postas em uma caneca e o prato é posto em frente ao paciente. O mesmo é instruído a pegar
as bolinhas (uma de cada vez) e colocá-las no prato.
18. Rosquear a porca e parafuso: são utilizados parafusos com porcas. O paciente é instruído a rosquear
e a desrrosquear a porca do parafuso.
19. Amassar a massa de modelar: é utilizada a massa de modelar e um papel sulfite. Desenhe um círculo
em um papel sulfite e com a massa de modelar, faça uma bola e coloque-a no centro do círculo. O paciente
é instruído a amassar a bola com a palma da mão ou com os dedos, de modo que a mesma ocupe o espaço
previamente desenhado.
20. Alimentação: Para esta atividade o paciente utiliza um alimento sólido e bebida, esta atividade deve ser
realizada na hora do almoço do indivíduo exclusivamente com o braço parético.

21.Escrita em papel: Para esta atividade deve ser usado uma caneta e papel sulfite branco. O paciente é
orientado a escrever no papel. Esta atividade não é solicitada para pacientes com hemiparesia no lado não
dominante.

¾

O desconforto esperado será a sensação de fadiga do membro parético durante os
primeiros dias de tratamento.

¾

O beneficio que esta pesquisa irá proporcionar ao paciente é: realizar um
tratamento fisioterapêutico intensivo e gratuito, durante as 2 semanas de aplicação do
protocolo.

¾

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o
Dr. Rodrigo Deamo Assis. que pode ser encontrado no endereço: Rua dos Açores,
310, Telefone(s) 55493322. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua
Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail:
cepunifesp@epm.br

¾

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição.

¾

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não
sendo divulgado a identificação de nenhum paciente.

¾

É de direito do paciente, ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento
dos pesquisadores.

¾

As despesas pessoais para o participante serão somente as relacionadas com a
condução do mesmo até a instituição e da instituição para o seu domicilio. Também
não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.

¾

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a
tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.

¾

É de compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo ”Análise comparativa entre as escalas funcionais de
membro superior WMFT e ARA utilizadas na avaliação da Terapia por Contensão Induzida em
pacientes com AVC isquêmico”.
Eu discuti com o Dr.Rodrigo Deamo Assis, sobre a minha decisão em participar nesse estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/

ANEXO IV

Anexo IV – Média das avaliações dos pacientes referente aos
escores das EFAMS (WMFT) e (ARAT) pré e pós TCI

Paciente 1

WMFT
ARAT

A1
75,97
0

A2
74,98
0

B1
38,58
26

B2
39,02
26

A1
14,36
33

A2
13,30
33

B1
4,00
54

B2
4,01
54

A1
3,42
57

A2
4,00
57

B1
2,38
57

B2
2,22
57

A1
22.92
44

A2
21,77
44

B1
9,56
47

B2
9,27
47

A1
6,71
24

A2
6,79
24

B1
4,45
50

B2
4,15
50

Paciente 2

WMFT
ARAT

Paciente 3

WMFT
ARAT

Paciente 4

WMFT
ARAT

Paciente 5

WMFT
ARAT

Paciente 6

WMFT
ARAT

A1
5,35
49

A2
5,16
49

B1
2,62
57

B2
2,18
57

A1
42,04
27

A2
42,11
27

B1
8,12
41

B2
8,05
41

A1
6,41
25

A2
6,45
25

B1
3,52
48

B2
3,10
48

A1
4,63
57

A2
4,58
57

B1
2,58
57

B2
2,50
57

A1
60,59
0

A2
61,25
0

B1
9,31
26

B2
9,41
26

A1
76,21
0

A2
76,45
0

B1
34,31
27

B2
34,20
27

Paciente 7

WMFT
ARAT

Paciente 8

WMFT
ARAT

Paciente 9

WMFT
ARAT

Paciente 10

WMFT
ARAT

Paciente 11

WMFT
ARAT

Paciente 12

WMFT
ARAT

A1
3,65
34

A2
3,55
34

B1
2,2
52

B2
2,18
52

A1
84,23
11

A2
84,75
11

B1
32,21
28

B2
32,13
28

A1
9,56
32

A2
9,40
32

B1
3,82
47

B2
3,21
47

A1
34,86
16

A2
34,27
16

B1
9,38
35

B2
8,96
35

A1
4,68
39

A2
5,02
39

B1
3,37
55

B2
2,85
55

A1
5,70
57

A2
5,55
57

B1
2,78
57

B2
2,08
57

Paciente 13

WMFT
ARAT

Paciente 14

WMFT
ARAT

Paciente 15

WMFT
ARAT

Paciente 16

WMFT
ARAT

Paciente 17

WMFT
ARAT
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