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Resumo 

 

Objetivo: Este estudo piloto procurou revisar a metodologia e discutir a aplicação 

da Terapia por Contensão Induzida (TCI) nos pacientes com acidente vascular cerebral 

isquêmico (AVCI) crônico, em um centro de reabilitação brasileiro. Método: Uma ampla 

revisão da literatura médica foi realizada para adaptar esta técnica em nosso meio. 

Foram selecionados 10 pacientes que se submeteram a 6 horas de tratamento por 

duas semanas consecutivas. Entre os critérios de seleção destacam-se AVCI em 

território da artéria cerebral média. Nestes 14 dias os pacientes foram submetidos a 

atividades motoras repetitivas utilizando o membro superior parético, enquanto o 

membro não parético era mantido com um dispositivo de contenção. Resultados: 
Houve melhora significativa no déficit motor do membro superior parético e 

concomitante melhora na resposta ao Teste de Função Motora de Wolf. Conclusão: 
Esta nova técnica de reabilitação específica para pacientes com déficit motor moderado 

em membro superior parético é viável em nosso país. Nosso estudo sugere que a 

dominância e tempo de lesão têm um efeito modificador sobre o tratamento em 

pacientes com lesão isquêmica crônica no território da artéria cerebral média. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida e concomitante redução da mortalidade vascular estão associados ao 

elevado aumento da prevalência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) no mundo. O impacto do AVC está 

diretamente relacionado com o risco de incapacidade funcional. Os estudos epidemiológicos sobre AVC são 

escassos na América do Sul, contudo, recentes estatísticas brasileiras indicam ser ele a causa mais freqüente de óbito 

nas faixas etárias mais elevadas da população. Dados de 2004 da Organização Mundial de Saúde confirmam estes 

achados e indicam que o Brasil apresentou cerca de 129.000 mortes/ano associadas ao AVC (Mackay, Mensah, 

2004). Devemos ressaltar que existem também diferenças regionais dentro do próprio país, decorrentes, 

principalmente, das diversidades sócio-econômicas e étnicas (Lessa, 1999).  

 

Para que ocorra uma redução da mortalidade e das possíveis seqüelas nesta população, o AVC agudo deve 

ser considerado como uma emergência médica e ser tratado em centros hospitalares especializados. As unidades 

especializadas no tratamento de pacientes com AVC favorecem a eficiência do trabalho multi-profissional e 

procuram reduzir as possíveis complicações, diminuindo a mortalidade hospitalar (Nunez, Mora, 2004). 

 

Aproximadamente 80% dos pacientes sobrevivem à fase aguda do AVC e formam um amplo grupo que 

necessita de medidas preventivas e de reabilitação neurológica. Infelizmente, nem todos são envolvidos em 
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programas de reabilitação motora, sensorial e cognitiva, o que compromete diretamente a qualidade de vida destes 

pacientes (Page et al, 2004). 

 

1.1  Comprometimento motor no AVC 

 

O déficit motor pode ocorrer em uma grande parte dos pacientes que sobrevivem à fase aguda do AVC. 

Cerca de 30 a 60% destes pacientes não são capazes de utilizar o membro superior envolvido, o que compromete 

particularmente as atividades da vida diária (Van der Lee et al, 1999). A recuperação do membro superior 

geralmente é mais lenta, quando comparada com a do membro inferior. Este quadro clínico geralmente está presente 

nos pacientes com infarto do território da artéria cerebral média. Além do déficit motor, pode haver associação de 

síndromes corticais com afasia ou negligência, dependendo do hemisfério acometido, além dos distúrbios sensitivos 

(Machado,  1998).  O território da artéria cerebral média, envolvido mais freqüentemente nas embolias cardíacas ou 

nas embolias arteriais associadas à obstrução carotídea ipsilateral e, portanto, estas síndromes clínicas são mais 

comumente tratadas pelos terapeutas nos centros de reabilitação (Ottenbacher, 1980; Carr, Shephard, 1998). 

 

1.2  Reabilitação do paciente com AVC 

 

A visão tradicional da reabilitação compreende a redução do impacto das seqüelas neurológicas na vida 

destes pacientes. Na fase aguda do AVC, durante a internação hospitalar, a reabilitação tem o papel básico de 

suporte das funções respiratórias e prevenção de complicações secundárias, como a aspiração, capacidade de tossir e 

deglutir (Carter, Edwards, 1996). Além disto, são necessários cuidados específicos no posicionamento do paciente e 

a avaliação combinada da lesão neurológica e a sua evolução (Ada, Canning, 1990; Lynch, Grisogono, 1991). Após 

a estabilização do quadro clínico, o paciente participa ativamente do processo de reabilitação na tentativa de 

minimizar a incapacidade funcional.  

 

Vários fatores podem comprometer a resposta favorável da reabilitação no paciente com AVC. Os recursos 

financeiros são extremamente importantes nesta fase da doença, principalmente se houver uma importante 

incapacidade do paciente. As terapias convencionais geralmente são administradas em poucos períodos semanais 

por um longo tempo, não sendo surpreendente que estudos controlados para avaliar estas terapias não tenham 

produzido claros benefícios (Duncan, 1997).  

 

As intervenções que tentam diminuir o impacto do déficit motor são prioritárias (Page et al, 2004), havendo 

necessidade de reduzir o tempo planejado do tratamento e aumentar a sua eficiência. Desta maneira, técnicas que 

valorizam a prática repetitiva de tarefas no contexto de atividades funcionais, aplicadas em um curto período de 

tempo, têm obtido atenção da literatura médica recentemente (Wolf et al, 2002). 

 

1.2.1 Técnicas motoras na reabilitação do paciente com AVC 
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Há mais de 50 anos a reabilitação motora do paciente neurológico era considerada um problema ortopédico, 

realizada através de aparelhos ortopédicos e cirurgias (Gordon, 1897). A meta da readaptação muscular era prevenir 

padrões compensatórios de movimentos através do uso de exercícios ativos (Horak, 1991). Esta abordagem não era 

efetiva no manejo de padrões anormais de movimento, freqüentemente presentes nos pacientes neurológicos. Desta 

forma, a atenção foi dirigida para as teorias que fundamentavam as explicações sobre a restauração do controle do 

movimento com bases neurofisiológicas (Wolf et al, 2002).  

 

Atualmente, são utilizadas mais frequentemente 3 abordagens terapêuticas para a melhora da função motora 

após o AVC (Morris, Taub, 2001). A compensação se refere à modificação das atividades de vida diária, utilizando 

o lado do corpo menos afetado e, quando muito, o lado afetado como auxiliar para uma determinada função. Esta é 

uma abordagem quando não se espera recuperação funcional adicional. A substituição é outra técnica que modifica a 

forma de realização das tarefas com as extremidades afetadas. Nos últimos anos, uma terceira técnica adota uma 

abordagem que enfatiza o movimento do lado mais afetado do corpo tentando recuperar a função realizada antes do 

AVC. 

 

As técnicas em uso para a reabilitação do membro superior parético seguem princípios neurofacilitatórios 

(Gordon, 1987; Horak, 1991; Kwakkel et al 1999). As abordagens foram desenvolvidas de acordo com modelos de 

controle motor reflexo e hierárquico. Estes modelos enfatizam que a informação sensorial é pré-requisito para um 

movimento motor normal. A busca de uma informação aferente específica pode ser amplificada com outros 

tratamentos, por exemplo: biofeedback, estimulação elétrica, estimulação transcutânea neuromuscular e ultra-som. 

Por outro lado, quando se utilizam técnicas funcionais repetitivas, a teoria mais aceita do controle motor é a teoria 

de Sistemas, que se baseia na integração dos sistemas para a realização de um movimento normal e organizado 

(Horak, 1991; Shumway-Cook, Woollacot, 1995) 

 

1.3  Introdução à Terapia por Contensão Induzida 

 

A Terapia por Contensão induzida (TCI) é uma nova intervenção terapêutica utilizada principalmente nos 

Estados Unidos da América para o tratamento do membro superior parético em pacientes com seqüelas motoras 

após AVC (Miltner et al, 1999). Os pacientes são submetidos a atividades motoras repetitivas por 6 horas diárias 

durante 10 dias úteis utilizando o membro superior parético, enquanto o membro não parético é mantido com um 

dispositivo de contensão por 90% do período de vigília. Além disto, os pacientes são desencorajados a usar o 

membro superior normal, tentando maximizar a utilização do membro parético (Page et al, 2004; Dromerick et al, 

2000; Van der Lee 2003). 

 

1.3.1  A ciência básica e a Terapia por Contensão Induzida 

 

Este é um dos poucos tratamentos utilizados na reabilitação neurológica atual que se baseia em pesquisa 

básica. As bases históricas da Terapia por Contensão induzida têm mais de sete décadas. Nos estudos experimentais 
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iniciais, após lesões unilaterais dos tratos piramidais, macacos deixavam de utilizar o membro parético (Tower, 

1940). No entanto, isto podia ser revertido, caso fosse utilizada uma contensão no membro normal (Knapp et al, 

1963). Posteriormente, em estudos utilizando macacos desaferentados por rizotomia dorsal, foi demonstrado que 

eles desistiam de utilizar o membro afetado após múltiplas tentativas. Desta forma, para realizar tarefas funcionais 

básicas, estes macacos aprenderam a utilizar com o membro dianteiro normal técnicas compensatórias, um 

fenômeno chamado de teoria do desuso (Taub, 1980). 

 

A teoria do desuso é baseada no fato de que a lesão neurológica aguda pode conduzir a uma depressão da 

função motora e perceptual que é considerada maior em grau do que o próprio déficit motor (Knapp et al 1963; Taub 

et al, 1975).  Esta depressão na responsividade dos neurônios motores resulta em uma reduzida habilidade para 

mover o membro dianteiro desaferentado. Este desuso pode ser superado quando técnicas apropriadas são aplicadas, 

como dispositivos de contensão (luvas, tipóias) no membro normal em associação com treinamento do membro 

afetado.  

 

1.3.2 Aplicação da Terapia por Contensão Induzida em humanos 

 

Após as observações desta técnica em primatas, surgiu na década de 80 a primeira aplicação do uso forçado 

em humanos, realizada apenas com uma contensão do membro superior esquerdo de um paciente com hemiparesia 

direita decorrente de um AVC.Foi observado um aumento acentuado da freqüência do uso funcional do membro 

superior parético (Ostendorf, Wolf 1981). 

 

Estas observações foram estendidas a outros pacientes com AVC crônico e traumatismo crânio-encefálico 

com déficit motor predominante no membro superior . Foi então utilizada uma contensão do membro superior 

normal durante as horas de vigília por um período de 2 semanas, com melhora funcional que persistiu após um ano 

da intervenção (Wolf et al 1989). Esta técnica foi expandida, adicionando-se 6 horas diárias de sessões práticas no 

membro superior parético por 10 a 14 dias (Taub et al 1993). 

 

Novas tentativas para ampliar este protocolo introduziram as seguintes modificações: 1. uso de tipóia ou luva 

para conter o membro superior normal e tarefas práticas gerais supervisionadas com o membro superior afetado; 2. 

grupo controle – sem utilização de dispositivo de contensão; 3. treinamento intensivo por 6 horas consecutivas ao 

dia por 10 dias, com prática de tarefas adaptadas.  Estas tarefas fazem parte de um treinamento comportamental 

específico. Durante a sua execução os pacientes são acompanhados de perto pelo fisioterapeuta recebendo 

orientações para o seu aperfeiçoamento (Taub et al 1996; Taub, Wolf 1997; Taub et al 1998). 

 

Existem variações nas respostas, dependendo da utilização ou não da contensão. Os pacientes que realizam as 

tarefas adaptadas sem associar a contensão, parecem não transferir os ganhos obtidos para a vida real (Taub, Wolf, 

1997). 
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No final da década de 90, um importante estudo controlado, utilizando a terapia por contensão induzida, 

comparou os resultados com o tratamento neuro-evolutivo bimanual (Van der Lee et al 1999) Ambos os grupos 

receberam 6 horas de tratamento diário durante 10 dias úteis. A terapia por contensão induzida foi realizada com 

prática das tarefas adaptadas e gerais, além da contensão do membro superior não acometido. Foi observada 

diferença estatística em favor da TCI somente nos pacientes com distúrbios sensitivos e negligência. 

 

Atualmente um grande estudo está envolvendo oito universidades americanas com a perspectiva de submeter  

247 pacientes a Terapia por Contensão Induzida para determinar a eficácia desta terapêutica na promoção de uma 

melhora da função motora em pacientes com AVC subagudo (3-9 meses pós AVC), avaliar se ocorre persistência 

dos possíveis ganhos obtidos e comparar os resultados e diferenças dos efeitos da terapia em pacientes agudos e 

crônicos. (Winstein et al, 2003) 

 

1.3.3 Mapeamento cerebral para avaliar a Terapia por Contensão Induzida 

 

A estimulação magnética transcraniana é utilizada para mapear a área cortical motora relacionada ao 

movimento muscular. Foi demonstrado, através desta técnica, um benefício da TCI.  Os resultados clínicos obtidos 

com a estimulação magnética transcraniana estiveram relacionados com um aumento correspondente da área motora 

funcional (Liepert et al 2000). Os benefícios também foram demonstrados por meio da ressonância magnética 

funcional, com visualização da ativação das áreas ao redor da lesão isquêmica, bem como ativação contralateral do 

córtex motor associativo e ativação ipsilateral do córtex motor primário (Levy et al 2001). Estes e outros autores 

sugerem que a mudança na ativação das regiões sensoriomotoras, demonstrada pela ressonância magnética 

funcional, está associada com o sucesso da reabilitação motora (Johansen-Berg et al 2002). 

 

Em um estudo comparativo que utilizou a TCI comparado com controle, demonstrou-se que o tamanho do 

mapa do córtex motor cerebral aumentou no hemisfério cerebral afetado somente nos pacientes que receberam a TCI 

(Wittenberg et al 2003).  

 

Em resumo, a TCI produz, em curto prazo, mudanças na organização funcional da área motora cerebral após 

lesão primária. O padrão e a área de reorganização são, contudo, paciente-dependente. A plasticidade da área motora 

pode ser considerada como uma base neurofisiológica para a melhora funcional do membro superior afetado durante 

a TCI (Kim et al 2004)). 

 

1.3.4 Protocolos modificados da Terapia por Contensão Induzida 

 

Um dos pontos críticos relacionados com a TCI é o tempo de treinamento do membro superior afetado. Uma 

redução do tempo destas atividades pode também ser eficaz na melhora funcional (Page et al 2001). 
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Um estudo randomizado que avaliou e comparou os efeitos da TCI durante 3 e 6 horas, observou que, 

embora o tratamento com 3 horas tenha promovido uma melhora significativa na função do membro superior 

afetado, esta foi menor do que quando realizado tratamento com duração de 6 horas em 14 dias consecutivos (Sterr 

et al 2002). Outras modificações do protocolo envolveram alterações da duração da contensão dos pacientes, bem 

como mudança na carga horária de terapia que passou a ser administrada em dias alternados, este estudo sugeriu que 

este protocolo pode ser também eficiente para melhorar a função do membro afetado (Page et al 2004)  

 

1.3.5 Importância da Terapia por Contensão Induzida na reabilitação do AVC 

 

Os recentes estudos utilizando esta técnica têm contribuído para esclarecer as possíveis teorias de 

recuperação neurológica, possibilitando estender o período de recuperação dos pacientes com AVC para estágios 

crônicos (Wolf et al, 1989; Taub et al, 1993; Miltner et al 1999, Van der Lee et al 1999; Wolf et al, 2002), muito 

além dos primeiros 12 meses (Parker et al, 1986, Jorgensen et al 1995). Há uma estimativa de que pelo menos 50% 

da população de pacientes com AVC possam obter melhora funcional utilizando esta técnica (Miltner et al, 1999). 

 

1.4  Escalas que avaliam a função do membro superior 

 

O Registro de Atividade Motora ou Motor Activity Log (MAL) inclui cerca de 30 atividades da vida diária e é 

realizado através de uma entrevista (Taub, Morris, 2001)). Desta forma é possível avaliar quantitativamente a 

utilização do membro afetado, bem como a qualidade do movimento. Pode se quantificar a utilização do membro 

afetado e a qualidade do movimento em uma pontuação de 0 a 5, onde 0 corresponde à ausência do uso do membro 

superior afetado e 5 à atividade preservada. Este teste pode ser utilizado para avaliar as atividades básicas nas várias 

fases do tratamento com a TCI. 

 

O teste de função motora de Wolf (TFMW) é um método que avalia o desempenho do membro superior, 

quantificando a habilidade do movimento por meio de 17 tarefas funcionais (Wolf et al 2001). O tempo para a 

realização destas tarefas é cronometrado. Algumas poucas tarefas incluem a avaliação de força. As tarefas são 

organizadas em ordem de complexidade, progredindo da região proximal para a distal do membro superior. 

 

O Perfil das Atividades de Reabilitação consiste de uma avaliação da incapacidade com 21 itens e 5 domínios 

(Van der Lee et al, 1999).  

 

A avaliação da extremidade superior pela Escala de Fugl-Meyer  pode ser aplicada para medir a habilidade 

do movimento do membro superior (Fugl Meyer et al, 1975). Avalia movimentos voluntários, atividades reflexas, e 

coordenação do movimento em 33 tarefas com um escore máximo de 66 pontos. 

 

O Teste de Pesquisa de Ação do Braço (Action Research Arm) consiste de uma avaliação funcional da 

extremidade superior, derivada da escala Fugl-Meyer, incluindo 19 tarefas que avaliam o uso do membro superior 
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para realizar movimentos com objetos de diferentes tamanhos e formas, no plano horizontal e vertical (De Weerdt, 

Harrisson, 1986; Wagenaar et al, 1990. O escore máximo deste teste atinge 57 pontos. 

 

1.5  Escalas para avaliação neurológica global 

 

O índice de Barthel avalia a independência do paciente em 10 itens de AVDs, desde alimentação até controle 

esfincteriano (Mahoney, Barthel, 1965). A escala de AVC do National Institute of Heath (NIHSS) avalia e pontua o 

déficit neurológico, incluindo as seguintes funções: nível de consciência, resposta verbal, olhar conjugado, campos 

visuais, força motora dos membros superiores e inferiores, ataxia, sensibilidade, linguagem, disartria extinção e 

desatenção (Brott et al, 1989). Já a Escala modificada de Rankin avalia a incapacidade funcional do paciente após o 

AVC (Bonita, Beaglehole, 1988) 

 

1.6   Objetivos: 

 

Primários: 

1. Revisão da literatura e definir o protocolo da TCI a ser utilizado em pacientes de um centro de reabilitação 

brasileiro. 

2. Discutir um protocolo clínico, que possa ser reproduzido, para avaliar esta terapia.  

3. Aplicar o protocolo-piloto em 10 pacientes consecutivos com AVC isquêmico no território da artéria cerebral 

média após 14 dias. 

 

Secundários: 

 

1. Identificar possíveis fatores que possam influenciar a resposta clínica desta terapêutica em futuros estudos 

controlados. 

2. Avaliar as possíveis dificuldades para a aplicação desta terapia no Brasil. 
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2. MÉTODOS 

 

2.1 Adaptação do protocolo 

 

A versão adaptada do protocolo TCI para aplicação no Brasil foi criado a partir de uma revisão 

sistemática da literatura que iniciou com uma busca realizada nas bases de dados Medline / ISI / Scielo / 

Cochrane pelo período de 1966 à 2003 com as palavras chaves (MeSH) stroke, cerebrovascular 

disorders, rehabilitation, therapy, physical therapy, physiotherapy, occupational therapy, exercise 

therapy, constraint therapy”. Nada sobre o método foi encontrado na base de dados Lilacs em uso 

destas palavras chaves. 

 

Referências apresentadas em publicações relevantes foram pesquisadas e resumos apresentados 

em conferências foram procurados. Os autores dos trabalhos foram contactados quando era preciso mais 

informações sobre suas pesquisas. 

 

Os trabalhos selecionados para incluir a nossa revisão sistemática foram os trabalhos de revisão, 

estudos de caso, série de casos e estudos controlados envolvendo o protocolo TCI ou algum de seus 

componentes estudados isoladamente.  

 

O protocolo da TCI utilizado no projeto americano EXCITE (Extremity 

Constraint-Induced Therapy Evaluation) foi cedido gentilmente pelo Dr Eduard 

Taub. 

 

O manual do método de avaliação a resposta terapêutica TFMW usado 

na pesquisa e um vídeo explicativo de sua aplicação foi gentilmente cedido 

pelo Dr Steven Wolf chefe do Departamento de Reabilitação da Emory 

University e pudemos contar com a colaboração de toda sua equipe durante 

todo o processo de adaptação do protocolo. 
 

2.2. Protocolo de treinamento da Terapia por Contensão Induzida 

 

O tratamento consiste de 2 elementos: (1) contensão do movimento do membro superior 
menos afetado através de uma tipóia por cerca de 90% do período diário em que o paciente se 
encontrava acordado por um período de 14 dias, sendo duas semanas consecutivas e (2) 
treinamento do membro superior parético através de repetição de tarefas por 6 horas diárias em 
centro de reabilitação utilizando os métodos de treinamento: Prática de tarefas gerais e Prática de 
tarefas adaptadas nos 10 dias úteis durante este período. 
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A contensão é realizada com uma tipóia com um tecido em rede para permitir fácil entrada de 
ar e dispositivo de ajuste. Os pacientes e seus cuidadores devem ser ensinados a colocar e retirar a 
tipóia, cerca de quinze minutos são o suficiente para que os pacientes e cuidadores aprendam a 
colocar e retirar o dispositivo sem dificuldades. Para uso da tipóia fora do Centro de Reabilitação um 
acordo entre fisioterapeuta, cuidador e paciente deve ser estabelecido no qual o cuidador deverá se 
comprometer a descrever detalhadamente em um caderno os horários de colocação, retirada e 
recolocação da tipóia. Quando ocorrer a retirada da tipóia o paciente e cuidador devem se 
comprometer a registrar o motivo no caderno, é permitido ao paciente retirar a tipóia durante 
atividades em que o dispositivo possa ser molhado (ex. banho), atividades em que o equilíbrio possa 
ser comprometido (ex. ficar em pé em um ônibus), durante o sono e na realização de atividades que 
podem comprometer a segurança (ex. manusear objetos de cozinha em alta temperatura). Deve ser 
solicitado também que o paciente e cuidador registrem no mesmo caderno as atividades que ele 
realizou fazendo uso da tipóia durante o dia (ex. alimentar-se, vestir-se).  

 

Duas abordagens devem ser incluídas no treinamento supervisionado em centro de reabilitação a prática de 

tarefas adaptadas e prática de tarefas gerais. 

 

 

 

2.2.1 Prática de tarefas adaptadas (Shaping) 

 

Administrada em muitos estudos envolvendo TCI se trata de um condicionamento uso operante, no qual um 

objetivo comportamental (neste caso o movimento) é abordado em pequenos passos e com um aumento progressivo 

da dificuldade, além disso, o sujeito deve ser recompensado com uma aprovação entusiasmada para cada melhora no 

desempenho da tarefa e nunca é punido por falhar, assim é provido uma resposta e um reforço verbal para qualquer 

incremento no desempenho. O procedimento de tarefas adaptadas envolve também auxiliar o paciente em uma 

determinada tarefa, na qual ele seja incapaz de completar e adaptar as atividades para cada indivíduo buscando um 

melhor desempenho e potencializando suas capacidades motoras. 

 

As tarefas foram escolhidas de forma que elas possam ser facilmente quebradas em 
subatividades e adaptadas ao desempenho do paciente, este desempenho é conhecido pelo 
terapeuta e paciente a cada repetição através de dados tempo-dependentes, onde as repetições são 
realizadas dentro de um tempo pré-determinado com o objetivo de aumentar o número de repetições 
por tempo ou são solicitadas repetições cronometradas sucessivamente com o objetivo de  superar o 
tempo anterior. As atividades determinadas para este método devem ser propostas durante a primeira 
e a segunda semana de tratamento diariamente. 

 

Uma bateria de 18 tarefas descritas no manual de aplicação de tarefas adaptadas cedido pela 
University of Alabama at Birmingham foram selecionadas para o protocolo, pois trabalhando com um 
número reduzido de atividades conseguimos mais facilmente padronizar a aplicação do protocolo, as 
atividades foram escolhidas por envolverem atividades motoras de articulações proximais e distais e 
apresentarem um caráter progressivo em sua complexidade.  

 

Para cada tarefa deve ser solicitada pelo menos 20 repetições é importante ressaltar que todas 
as tarefas devem ser orientadas de forma que sejam realizadas com o membro superior hemiparético 
e devem acompanhar os padrões de progressão potencial e variáveis do potencial de feedback 
descritos no quadro 1. 
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No quadro 1 mostramos exemplos das tarefas selecionadas conforme o método da prática de tarefas 

adaptadas. 

 

Quadro 1. TAREFAS PRÁTICAS ADAPTADAS E PROGRESSÕES NA APLICAÇÃO. 

 

Tarefas Descrição da 
Atividade: 

Progressão 
Potencial da 
pratica de tarefas 
adaptadas 

Variação do 
potencial de 
Feedback 

Movimentos 
enfatizados 

Colocar Argola 

 

Argolas de 
plástico e 
barra ou dente 
plástico são 
usadas para 
esta tarefa. O 
sujeito coloca 
o anel plástico 
ao redor do 
dente ou barra 
que é mantida 
em pé pelo 
terapeuta ou 
colocada em 
cima da mesa. 

 

Número de 
argolas colocadas 
na barra/dente em 
um determinado 
período de tempo; 
Tempo requerido 
para colocar uma 
quantidade de 
argolas na 
barra/dente. 

 

Número de 
argolas 
colocadas na 
barra/dente 
em um 
determinado 
período de 
tempo; 
Tempo 
requerido 
para colocar 
uma 
quantidade 
de argolas na 
barra/dente. 

 

Pegada em 
pinça; 
Extensão de 
punho; 
Extensão de 
cotovelo; 
Flexão de 
ombro. 

 

Cubos na 
Caixa 

 

Uma caixa e 
vários blocos 
são usados 
para esta 
tarefa. O 
sujeito move 
pequenos 
cubos de 
madeira da 
mesa para 
cima da caixa. 

 

A caixa pode ser 
movida para longe 
para encorajar a 
extensão de 
cotovelo. Uma 
caixa mais alta 
pode ser usada 
para desafiar a 
flexão de ombro. 
Cubos maiores ou 
menores podem 
ser usados para 
mudar a extensão 
de punho e 
controle da mão. 

 

Número de 
cubos 
colocados na 
caixa em um 
certo período 
de tempo. 
Tempo 
requerido 
para colocar 
um 
determinado 
número de 
cubos na 
caixa. 

 

Pinça de dois 
dedos; 
Extensão de 
punho; 
Extensão de 
cotovelo; 
Flexão de 
ombro. 

 

 

 

Iniciando sempre das atividades que envolvem movimentos mais grosseiros (ex. pegar peças 
de madeira quadradas de 3cm x 3cm usando pinças primitivas) e finalizando com as atividades que 
envolvem movimentos mais finos (ex. pegar bolas de gude usando pinça polegar-indicador). 

 

As atividades que compõe a prática de tarefas adaptadas são: 

 

1. Colher e Feijão (Anexo 3) : O material utilizado para esta atividade era dois 

pratos plásticos um raso e outro fundo, uma colher simples e feijões. O paciente deve ser 
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instruído para transferir feijões de um prato fundo colocado à frente da linha média de seu 

corpo para um prato raso colocado de frente para o lado afetado. Deve ser solicitado para o 

paciente que ele transferira os feijões em até 30 segundos. 

 

2. Empilhando Cubos (Anexo 4): O material utilizado para esta atividade é um 

jogo de cubos de empilhar coloridos infantis de tamanho grande. Os cubos devem ser 

colocados à frente da linha média do paciente e ele deve ser instruído a empilhar à frente de 

seu lado mais afetado o máximo de cubos possíveis em até 30 segundos. 

 

3. Bolinhas de Gude e Caneco (Anexo 5): Para esta atividade são necessárias 

bolinhas de gude e um caneco plástico simples. O paciente deve ser instruído a transferir as 

bolinhas de gude de um prato situado à frente de sua linha média para um caneco à frente do 

seu lado mais afetado usando a pinça de 2 dedos (polegar/indicador). Deve ser solicitado que 

ele transfira o máximo de bolinhas em um tempo de até 30 segundos. 

 

4. Jogo (Resta 1)(Anexo 6): Para esta atividade foi utilizado um jogo de resta 1. 

O paciente deve ser instruído a encaixar as peças situadas à frente do seu lado hemiparético 

no tabuleiro de resta 1 situado à frente de sua linha média. Deve ser solicitado que ele encaixe 

o máximo de pedras possíveis em um tempo de até 30 segundos. 

 

 

5. Virar Dominós (Anexo 7): Para esta atividade deve ser utilizado um jogo de 

dominós com peças médias. O paciente deve ser instruído a virar o máximo de dominós 

possíveis em até 30 segundos, os dominós são colocados à frente do centro do corpo do 

paciente. 

 

6. Bolas de Pingue-pongue e Caneco (Anexo 8): Para esta atividade são 

usadas bolas de pingue-pongue e um caneco plástico simples. O paciente deve ser instruído a 

pegar as bolas de pingue-pongue colocadas à frente da linha média de seu corpo e transferi-

las para um caneco situado à frente de seu membro superior parético. O paciente deveria 

colocar o máximo possível de bolas de pingue-pongue em um tempo de até 30 segundos. 

 

7. Mover Cones (Anexo 9): Para esta atividade são utilizados cones. Os 

pacientes são orientados a transferir os cones situados à frente de seu membro superior 

menos afetado para a frente de seu lado hemiparético. Deve ser solicitado que o paciente 

transfira  pelo menos 3 cones em 1,5 minutos. 

 

8. Fichas e Feijões (Anexo 10): Para esta atividade são usadas fichas de 

pôquer, feijões e dois pratos plásticos um fundo e outro raso. Os pacientes são instruídos a 

transferir somente as fichas do prato fundo para o prato raso. O prato fundo deve estar situado 
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ao centro do corpo do paciente e nele conter fichas e feijões e o prato raso deve estar vazio à 

frente de seu lado hemiparético. É solicitado ao paciente que ele transferira o maior número de 

fichas de pôquer em até 30 segundos. 

 

9. Rosquear Parafusos (Anexo 11): Para esta atividade deve ser utilizado 

complexos porca parafuso plásticos tamanho médio obtido em jogos infantis. Ao paciente deve 

ser fornecido um complexo de porca e parafuso de tamanho médio e material plástico, e então 

ser cronometrado o tempo que o paciente leva para rosquear a porca ao parafuso o tempo 

levado para completar esta atividade deve ser registrado e comparado ao tempo obtido em 

novas repetições da atividade. 

 

10.  Cortando massa de Modelar (Anexo 12): Para esta atividade é utilizada 

massas de modelar e uma faca simples. Devem ser feitos rolinhos de massa de modelar e 

solicitado ao paciente que corte pedaços de massa, o paciente deve cortar o maior número de 

pedaços de massa de modelar em até 30 segundos. 

 

11.  Quadro de atar (Anexo 13): Para esta atividade deve ser utilizado um quadro 

de atar adquirido em loja de jogos educativos. Os pacientes são orientados à passar um 

cadarço pelos furos de uma tábua fina de madeira, os furos formam uma gravura, o paciente 

precisa passar o cadarço por todos os furos, é cronometrado quanto tempo o paciente demora 

para terminar um quadro os resultados devem ser registrados e comparados ao tempo obtido 

em novas repetições da atividade. 

 

12.  Transferir água de um copo para um caneco (Anexo 14): Para esta atividade 

deve ser utilizada água, um copo plástico e um caneco plástico simples. O paciente é orientado 

a transferir todo o conteúdo de água de um caneco para um copo e do copo para o caneco. O 

tempo que o paciente leva para concluir à atividade é cronometrado e registrado para 

comparação com novas repetições. 

 

13.  Clips de papel e Caneco (Anexo 15): Para esta atividade deve ser utilizado 

clips de papel de duas polegadas e um caneco plástico simples. O paciente é orientado a 

pegar os clips de papel situado à frente do centro de seu corpo individualmente  e colocá-los 

em um caneco situado à frente de seu lado hemiparético. 

 

14.  Pregador e corda (Anexo 16): Para esta atividade é utilizado pregadores 

simples e uma corda de espessura fina. O paciente é orientado à prender o máximo possível 

de pregadores em uma corda situada à sua frente, os pregadores estão dispostos à frente de 

seu lado hemiparético, ele deve prender o máximo de pregadores em até 1 minuto. 
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15.  Massa de Modelar no Garfo (Anexo 17): Para esta atividade deve ser 

utilizada massa de modelar, um garfo simples e um prato raso. O paciente é orientado à 

espetar a massa de modelar com um garfo usando a pronação do antebraço e desprezá-la  

usando supinação de antebraço em um prato raso colocado à frente de seu lado hemiparético. 

(O terapeuta remove o pedaço de massa de modelar preso ao garfo após a supinação acima 

do prato raso). 

 

16.  Cubos na Caixa (Anexo 18): Para esta atividade são usados blocos de 

empilhar adquiridos em loja de jogos educativos. Uma caixa e vários blocos são usados para 

esta tarefa. O sujeito deve mover os pequenos cubos da mesa para uma caixa que é colocada 

à frente do seu lado hemiparético é solicitado para o mesmo transfira dez cubos na caixa e o 

tempo é cronometrado e registrado para comparações com as próximas repetições. 

 

17.  Colocar Argola (Anexo 19): Para esta atividade é utilizado um complexo de 

triângulos de madeira com um orifício no meio  e um dente de madeira para encaixe adquirido 

em lojas de brinquedos infantis educacionais. O sujeito é orientado a colocar os triângulos 

dispostos do seu lado hemiparético ao redor da barra de madeira que está situada à sua frente. 

É solicitado ao paciente que ele coloque o máximo de triângulos possíveis na barra pelo 

período de tempo de 1 minuto. 

 

18. Arcos de movimento (Anexo 20): É utilizado para esta atividade um jogo 

educacional Montessoriano onde existem arcos e peças de madeira, o paciente deve deslizar 

até o fim do arco o máximo de peças de madeira possíveis em até 30 segundos. 

 

2.2.2  Prática de tarefas gerais 

 

O segundo método de treinamento que integrou o protocolo foi a prática de tarefas gerais, este 
método se refere a prática de tarefas funcionais com o membro superior parético de forma livre. As 
atividades determinadas para este método devem ser propostas durante a primeira e a segunda 
semana de tratamento diariamente de acordo com o desempenho de cada indivíduo. 

 

As atividades determinadas para a prática de tarefas gerais foram: 

 

1. Escrita em papel (Anexo 21): Para esta atividade deve ser usado lápis nº 2 e papel sulfite 

branco. O paciente era orientado a escrever  no papel. Esta atividade não era solicitada para 

pacientes com hemiparesia do lado não- dominante.  
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2. Calculadora (Anexo 22): Para esta atividade deve ser utilizada uma calculadora de 

operações simples, tamanho grande. O paciente deve ser orientado a efetuar cálculos pré-

determinados em uso da calculadora e fornecer o resultado ao terapeuta para checagem.  

 

3. Alimentação (Anexo 23): Para esta atividade o paciente utiliza um alimento sólido e 

bebida, esta atividade deve ser realizada na hora do almoço estipulada para o indivíduo 

durante o período de tratamento e exclusivamente com o membro superior parético sob 

supervisão do profissional de reabilitação que poderá prover auxilio para que a atividade 

promova o máximo de treinamento para o membro superior parético do paciente. 

 

2.3 Pacientes: 

 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório de neurologia do Hospital São Paulo e no Centro de 

Reabilitação Lar Escola São Francisco, ambos da Universidade Federal de São Paulo.  

 

Os pacientes foram selecionados seguindo os critérios de inclusão e exclusão. 

 

 

 

2.3.1 Critérios de inclusão: 

 

• AVC isquêmico  com mais que 14 dias em território da ACM comprovado por imagem. 

 

• Hemiparesia persistente levando a uma função motora reduzida da extremidade superior 

indicada por um escore de 1 ou 2 no item motor do membro superior da escala de AVC do NIH. 

 

• Escore da escala de Rankin prévia ao episódio do AVC menor ou igual há 1. 

 

• Um mínimo 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. Este 

movimento deveria ser realizado pelo menos 3 vezes em um 1 minuto. 

 

• Suficiente estabilidade para andar quando o membro superior menos afetado estiver 

imobilizado. Este critério determina que os pacientes devem ser aptos a transferir-se para e do banheiro 

independentemente e de forma segura, ficar em pé da posição sentado e manter equilíbrio em pé 
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independentemente por pelo menos 2 minutos com ou sem o suporte de sua extremidade superior 

menos afetada. 

 

• Interesse em participar da pesquisa, disponibilidade de um cuidador e assinado o termo de 

consentimento livre esclarecido. 

 

2.3.2. Critérios de exclusão: 

 

• Afasia grave, indicada por um escore de 2 ou 3 no item de linguagem da escala de AVC do 

NIH. 

 

• Dor incapacitante que possa interferir com o uso da extremidade superior parética. 

• Condições médicas sérias não controladas.ex:Insuficiência cardíaca  grave. 

 

• Participação em estudos com intervenção farmacológica ou física ou tendo recebido drogas 

anti-espásticas na musculatura do membro superior afetado (toxina botulínica, fenol) até um ano antes 

da intervenção. 

 

• Recebendo qualquer outro programa de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional. 

 

2.4 Aplicação do protocolo no Lar Escola São Francisco: 

 

Os pacientes selecionados para o estudo antes de iniciar o tratamento, foram submetidos a 
uma consulta de rotina no período pré-tratamento com a equipe de fisiatria do Centro de Reabilitação 
Lar Escola São Francisco, que tinha como objetivo promover o acompanhamento da equipe médica 
durante todo o tratamento garantindo assim sua integridade física diante de qualquer intercorrência 
que o  paciente viesse à  sofrer durante o período de tratamento dentro da instituição. 

 

Pacientes foram tratados individualmente no Centro de Reabilitação Lar Escola São Francisco 
pelo terapeuta L.D. 

 

O treinamento foi administrado na Sala de Baropodometria da Disciplina de Fisiatria do Centro 
de Reabilitação Lar Escola São Francisco, que foi adaptada de forma que o espaço físico fosse 
melhor distribuído, uma mesa e duas cadeiras foram colocadas para o atendimento e dois armários 
para guardar o material, os pacientes foram atendidos de forma individual em um ambiente privado de 
estímulos externos, de forma que o paciente pudesse concentrar-se ao máximo durante o período de 
treinamento. 

 

Os pacientes foram acompanhados durante duas semanas consecutivas, iniciando sempre 
pelas terças-feiras, pois assim o ultimo dia de tratamento seria em uma segunda-feira e a avaliação 
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pós-tratamento neste mesmo dia, evitando que o paciente se dirigisse ao Centro de Reabilitação para 
apenas uma sessão de avaliação. 

 

Eram realizadas cerca de 8 tarefas práticas adaptadas diariamente no Centro de Reabilitação, 
a escolha das tarefas aplicadas em cada dia de tratamento foi realizada de acordo com as 
potencialidades motoras de cada indivíduo e sua evolução durante o tratamento. 

 

2.5 Método de avaliação à resposta terapêutica 

 

Foi utilizado o TFMW para avaliação da resposta terapêutica no membro superior parético e no 
normal, o teste é composto por 17 atividades, sendo 15 tempo dependentes, nas quais o tempo para 
realização da atividade é cronometrado com u tempo máximo permitido de 120 segundos, 1 atividade 
avalia a força de flexão de ombro que é medida em Kg e 1 atividade avalia a força de preensão na 
mão através do uso de um dinamômetro e é medida em Kg/força. 

 

O teste foi aplicado pela fisioterapeuta L.D e realizado uma hora antes da aplicação da técnica 
no primeiro dia de tratamento e uma hora após o décimo dia útil de tratamento, iniciando sempre o 
teste pelo membro superior parético e terminando com o membro superior normal, o teste demorava 
em média 60 minutos para sua total aplicação. 

 

O manual do teste foi cedido por pesquisadores do Departamento de Neuroreabilitação da 
Emory University junto a uma fita de vídeo demonstrando sua aplicação. 

 

2.6 Medida de acompanhamento neurológico 

 

Foi utilizada a Escala de AVC do NIH como uma medida de seleção (ver critério de inclusão) e 
medida de acompanhamento da evolução neurológica da gravidade do AVC. A avaliação do paciente 
pela escala de AVC do NIH foi realizada de 1 à 4 dias do início do tratamento e 1 dia após o fim do 
tratamento no ambulatório de Neurologia Vascular do Hospital São Paulo por um médico neurologista 
certificado no método. 

 

2.7 Ética 

 

A análise e aprovação deste projeto de pesquisa e do seu consentimento livre esclarecido sob 
o número 0641/03 ocorreu na data de 25 de julho de 2003 pelo comitê de ética em pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo. 

 

Todos os pacientes selecionados para o estudo assinaram previamente a sua participação na 
pesquisa um consentimento livre esclarecido, ou seja, um documento afirmando estar ciente de que 
participaria de uma pesquisa clínica e que sua integridade seria resguardada. 
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Além disso, todos os pacientes envolvidos no estudo concordaram com a publicação de 
qualquer material áudio visual obtido durante seu tratamento, porém os resultados manter-se-iam 
anônimos. 

 

2.8 Metodologia Estatística 

 

2.8.1 Perfil das variáveis 

 

Foram selecionados 10 pacientes, sendo avaliado 17 atividades físicas incorporadas ao 
protocolo de mensuração funcional TFMW, sendo que 15 destas possuíam uma escala de 
mensuração de tempo em segundos (s), uma em Kg (quilograma) e outra em Kg/F (quilograma/ 
força). Também foi realizada a análise da medida de acompanhamento neurológico (escala de AVC 
do NIH) que avalia o paciente de 0 a 42 pontos. Todas estas atividades e pontuações foram tratadas 
como variáveis para análise. 

 

Para se analisar o efeito do tratamento com a escala TFMW, foram realizadas quatro 
avaliações do desempenho motor do membro superior do paciente sendo a primeira avaliação os 
resultados das atividades no pré-tratamento do membro superior afetado, a segunda avaliação 
corresponde ao pós-tratamento do lado afetado, a terceira e quarta avaliação formou o grupo de 
variáveis de controle obtidas a partir  das medidas de resultados das atividades no pré-tratamento e 
no pós-tratamento do membro superior normal. 

 

Para análise destas variáveis foi utilizado o software estatístico Stata 7.0, sendo anteriormente 
convertido do Software Excel para Stata 7.0 através do StatTransfer (conversor de banco de dados), 
atendendo aos parâmetros de tabulação. 

 

2.8.2 Criação dos indicadores estatísticos 

 

A performance dos indivíduos no TFMW foi então relacionada com hemisfério da lesão 
(Dominante e Não-Dominante) e tempo de lesão (t<=24 meses, t>24meses) e foram criados dois 
indicadores que foram tratados como o tempo médio de todas as 15 atividades (15 atividades na qual 
o desempenho do individuo era fornecido  em tempo). 

 

O primeiro sendo o tempo médio do grupo de indivíduos no pré-tratamento no desempenho 
das 15 atividades do lado afetado e o segundo o tempo médio do grupo de indivíduos no pós-
tratamento no desempenho das 15 atividades do lado afetado e então foi traçada uma relação para 
cada variável resposta (Dominante, Não- Dominante, t<=24 meses e t>24meses), sendo estas 
classificados como atividades tempo-dependente. Nestes indicadores, para análise da amostra 
manteve-se o cálculo das medianas.  
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2.8.3 Testes e Argumentos 

 

Ao se tratar de uma amostra de apenas 10 indivíduos houve a necessidade de utilizar a 
mediana (Md) como medida de tendência central e os quartis como medidas de dispersão para uma 
análise exploratória. Vale ressaltar que a média não seria uma boa medida de tendência central, por 
haver valores discrepantes nesta amostra e por ser uma amostra reduzida. 

 

Para a análise do p-valor foi utilizado o teste de rank de sinais de Willcoxon (um teste não-
paramétrico) para o pré-tratamento e o pós-tratamento, sendo avaliadas as devidas hipóteses nulas e 
alternativas. Tal teste foi utilizado devido ao reduzido tamanho da amostra, além das variáveis 
resposta se encontrarem assimétricas, confirmando uma distribuição irregular e com isso, justificando 
o uso do teste em questão (Pett, 1997). 

 

2.8.4 Definição das Hipóteses 

 

• Hipótese nula (H0) – A mediana do pré-tratamento (lado afetado e normal) não muda no pós-

tratamento (i.e., Mdpré-tratamento = Mdpós-tratamento); 

 

• Hipótese alternativa (H1)* – A mediana do pós-tratamento reduziu em relação ao pré-tratamento 

(i.e., Mdpré-tratamento > Mdpós-tratamento); 

 

* Sendo que nas atividades onde se trata de peso (kg) e força (kg/f) foram avaliados de 
maneira inversa (i.e. Mdpré-tratamento < Mdpós-tratamento); 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Características dos Pacientes Selecionados 

 

Foram avaliados 48 pacientes no Ambulatório de Neurologia do Hospital São Paulo, dos quais foram 

excluídos 38 destes, por motivos variados dentre os quais 4 pacientes apresentavam AVC hemorrágico, 15 pacientes 

não apresentavam AVC em território de artéria cerebral média, 6 pacientes apresentavam escore  zero no item do 

Membro Superior da escala de AVC do NIH, 9 pacientes apresentavam escore > 3 no item motor do membro 

superior da escala de AVC do NIH, 4  pacientes receberam medicação anti-espástica na musculatura do Membro 

Superior parético há menos de um ano. Os 10 pacientes restantes foram selecionados para inclusão no estudo, pois 

atendiam aos critérios de inclusão. 

 

Destes dez pacientes selecionados para o estudo, o tempo médio de AVC foi 24 meses (min.=15; máx.=30), a 

média do escore da escala de Rankin prévia ao AVC dos pacientes selecionados foi 0,3 (mín.=0,0;máx.=1,0), a 

maioria dos pacientes eram do sexo masculino (60% homens), metade dos pacientes apresentavam escolaridade 

inferior ao 2º grau, sendo que somente 30% chegou a cursar o ensino superior. Com relação ao hemisfério 

dominante 70% não apresentavam lesão neste hemisfério. 

 

3.2  Capacidade de Realização das Atividades do TFMW 

 

Somente 30% dos pacientes mostraram habilidade para realizar todas as atividades do TFMW, quando 

testado o membro superior parético no período pré-tratamento, 50% dos pacientes em estudo, no pré-tratamento, 

realizaram de 14 a 16 tarefas da avaliação dentro do período de 120 segundos (período máximo pré-determinado 

pela escala TFMW) e 20% dos pacientes não chegaram nem a realizar 20% das 17 atividades solicitadas pela escala 

de avaliação funcional, conforme figura 1. 

 

Todos os pacientes que realizaram as 17 tarefas do TFMW no pré-tratamento (30%) melhoraram suas 

habilidades em cada tarefa proposta. Dos 50% que não realizavam todas as tarefas no pré-tratamento, todos foram 

capazes de realizar todas as atividades no pós-tratamento. Os 20% restantes recuperaram após o tratamento a 

habilidade para executar mais de 50% (de 14 a 16 tarefas concluídas) das 17 atividades solicitadas. 

 

Figura 1 – Quantidade de atividades  Figura 2- Quantidade de atividades  

realizadas     pelos    pacientes    no  realizadas     pelos    pacientes    no 

pré – tratamento  no lado afetado.   Pós-tratamento no lado afetado. 
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Legenda:        Legenda: 

 realizam menos de 14 tarefas     realizam 14 a 16 tarefas 

 realizam 14 a 16 tarefas      realizam 17 tarefas 

 realizam 17 tarefas 

 

3.3 Evolução dos pacientes por atividades do protocolo do TFMW 

 

Todos os dez pacientes submetidos a avaliação pelo protocolo TFMW no membro superior parético antes e 

após a TCI mostraram redução significativa nas variáveis medidas em tempo (p<0,05), como também mostraram 

aumento significativo nas variáveis que avaliam força de flexão de ombro (atividade 7) e força de preensão 

(atividade 14) onde os pacientes evidenciaram um aumento do pré para o pós-tratamento de 15kg/f para 34kg/f 

respectivamente (p<0,05). 

 

TABELA I – COMPARAÇÃO DO TFMW ANTES E APÓS TCI POR TIPOS DE ATIVIDADES, 

MEMBRO SUPERIOR AFETADO E NORMAL 

 

Lado Atividades Mediana 
(Pré-
TCI)* 

Mediana 
(Pós-TCI)* 

%** P-valor*** 

(01) Antebraço na mesa 2,21 1,21 45,24% 0,0050 
(02) Antebraço na caixa 3,17 1,44 54,57% 0,0051 
(03) Extensão de cotovelo 3,50 1,56 55,42% 0,0051 
(04) Extensão de cotovelo com 
resistência 

4,58 1,58 65,50% 0,0051 

(05) Mão na mesa 3,29 1,62 50,75% 0,0051 
(06) Mão na caixa 4,24 1,35 68,16% 0,0051 
(07) Peso na caixa**** 1,75 2,75 57,14% 0,0044 
(08) Alcançar e recuperar 4,30 1,47 65,81% 0,0051 
(09) Levantar uma lata 6,24 2,87 54% 0,0051 
(10) Levantar uma caneta 4,76 2,96 37,81% 0,0059 
(11) Levantar um clipe de papel 62,13 2,61 95,79% 0,0059 A
FE

TA
D

O
 

(12) Empilhar peças de jogo de 
damas 

11,15 5,68 49,05% 0,0051 

20%

30%

50%

80%

20%
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(13) Virar cartões de papelão 35,74 10,53 70,53% 0,0051 
(14) Força de preensão**** 15,00 34,50 130% 0,0051 
(15) Virar chave na fechadura 14,22 5,79 59,28% 0,0059 
(16) Dobrar toalha 12,55 5,93 52,74% 0,0051 
(17) Levantar uma cesta 63,68 5,03 92,10% 0,0059 
(01) Antebraço na mesa 1,11 1,17 5,40% 0,0058 
(02) Antebraço na caixa 1,12 1,15 2,67% 0,0050 
(03) Extensão de cotovelo 0,91 0,95 4,39% 0,0050 
(04) Extensão de cotovelo com 
resistência 

1,12 1,14 1,78% 0,0076 

(05) Mão na mesa 0,73 0,79 8,2% 0,0050 
(06) Mão na caixa 0,98 1,01 3,06% 0,0057 
(07) Peso na caixa**** 5,00 5,00 0% 0,0470 
(08) Alcançar e recuperar 1,02 1,07 4,9% 0,0058 
(09) Levantar uma lata 1,60 1,63 1,87% 0,0049 
(10) Levantar uma caneta 1,22 1,25 2,45% 0,0059 
(11) Levantar um clipe de papel 1,34 1,38 2,98% 0,0080 
(12) Empilhar peças de jogo de 
damas 

2,62 2,63 0,38% 0,0046 

(13) Virar cartões de papelão 4,72 4,78 1,27% 0,0050 
(14) Força de preensão**** 74,60 73,83 1,03% 0,0076 
(15) Virar chave na fechadura 2,83 2,88 1,76% 0,0058 
(16) Dobrar toalha 6,54 6,59 0,76% 0,0050 

N
O

R
M

A
L 

(17) Levantar uma cesta 3,24 3,27 0,92% 0,0049 
 

Legenda: 
* Pré-tratamento e pós-tratamento da TCI, em segundos.  
** Porcentagem de modificação dos valores medianos do pré para o pós-tratamento. 
*** p-valor<0,05 avaliado a partir do teste de sinais de Willlcoxon e N=10 elementos 
**** (07) em kg e (14) em Kg/f 

 

É conveniente salientar que nas atividades onde os pacientes eram instruídos a elevar um clip de papel 

(atividade 11), virar cartões de papelão (atividade 13) e levantar uma cesta (atividade 17) os números pré-tratamento 

foram relativamente altos 62,13s – 35,74s e 63,68s respectivamente, estes números se devem a incapacidade inicial 

para realização destas atividades em um número importante de pacientes (4 à 5 pacientes), sendo então atribuído o 

valor de 120+segundos, elevando os valores das medianas do grupo de pacientes estudados ( Tabela 1). 

 

Na análise do membro superior normal verificamos uma estabilidade dos valores do tempo mediano do pré 

para o pós-tratamento (α = 0,05) com discreto aumento nos tempos de execução das tarefas e redução da força de 

preensão do pré para o pós-tratamento 74,60s – 73,83s (p<0,05) respectivamente, que não apresentaram 

significância clinica. 

 

3.4 Relação das variáveis de resposta em relação ao hemisfério da lesão. 

 

Na análise realizada com o agrupamento das 15 atividades tempo dependentes (indicador tempo dependente) 

comparando pré e pós-tratamento relacionadas ao hemisfério da lesão foi notada uma queda acentuada no valor 

mediano no lado dominante e não-dominante porém a queda apresentou-se significante no grupo com lesão no 

hemisfério não-dominante p<0,05. 
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O grupo de pacientes com lesão em hemisfério dominante evidenciou no pré-tratamento força de preensão de 

23,33 Kg/F e os pacientes com lesão no hemisfério não-dominante evidenciaram no pré-tratamento força de 

preensão de 9,66 Kg/f , convém ressaltar que no pós-tratamento os pacientes com lesão em hemisfério não- 

dominante não atingiram a marca inicial dos pacientes com lesão no hemisfério dominante. 

 

 

 

 

TABELA II – COMPARAÇÃO DO ESCORE DE ATIVIDADES DO TFMW ANTES E APÓS TCI POR 

HEMISFÉRIO DE LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO. 

 

Mediana Mediana Hemisfério Atividades / Perfil N 
(Pré-TCI)* (Pós-TCI)* 

%** P-valor*** 

Atividades tempo-dependente     4          28,95            4,08     
85,91% 

        0,067 

(07) Peso na caixa**** 4 1,75 3 71,42% 0,058 

D
om

in
an

te
 

(14) Força de preensão**** 4 23,33 41,67 78,61% 0,067 
Atividades tempo-dependente      

6 
         29,27            4,21    85,62%         0,027 

(07) Peso na caixa**** 6 1,75 2,5 42,85% 0,025 

N
ão

 
D

om
in

an
te

 

(14) Força de preensão**** 6 9,66 20,3 110,14% 0,027 
 
Legenda: 
* Pré-tratamento e pós-tratamento da TCI, em segundos. 
** Porcentagem de modificação do pré para o pós-tratamento. 
*** p-valor<0,05 avaliado a partir do teste de sinais de Willlcoxon. 
**** (07) em kg e (14) em Kg/f 
 

3.5 Relação das variáveis de resposta em relação com tempo da lesão. 

 

Quando realizada a análise com o agrupamento das 15 atividades tempo dependentes (indicador tempo 

dependente) comparando pré e pós-tratamento dos grupos com tempo de lesão menor ou igual à 24 meses e com 

tempo de lesão maior que 24 meses notamos que o grupo de pacientes que sofreram lesão dentro do período de 2 

anos mostrou no pré-tratamento valor mediano relativamente alto 29,64s em comparação ao valor mediano pré-

tratamento dos pacientes que sofreram a lesão com mais de 2 anos 6,14s, porém no pós-tratamento a queda do 

tempo para realização das atividades foi significante para os dois grupos p<0,05 (até 24 meses, 25 meses e mais). 

 

No grupo de pacientes com tempo de lesão inferior ou igual a 24 meses podemos notar uma força de 

preensão no pré-tratamento de 9.33 Kg/F valor este acentuadamente menor ao valor pré-tratamento do grupo com 

tempo de lesão superior à 24 meses 26,66 Kg/F e podemos notar também que no pós-tratamento o grupo com tempo 

de lesão menor ou igual à 24 meses (20,30 Kg/f) não atinge a marca inicial do grupo com tempo de lesão superior à 

24 meses (26,66 Kg/F). 
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TABELA III – COMPARAÇÃO DO ESCORE DE ATIVIDADES DO TFMW ANTES A APÓS TCI POR 

TEMPO DE LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO. 

 

Mediana Mediana Tempo de 
Lesão 

Atividades / Perfil N 
(Pré-TCI)* (Pós-TCI)* 

%** P-valor*** 

Atividades tempo-dependente     5          29,64            4,28     
85,56% 

        0,043 

(07) Peso na caixa**** 5 1,5 2,5 66,66% 0,042 

A
té

 
24

 
m

es
es

 

(14) Força de preensão**** 5 9,33 12,27 31,51% 0,043 
Atividades tempo-dependente      

5 
           6,14            2,89    52,93%         0,043 

(07) Peso na caixa**** 5 2,5 3 20% 0,033 

25
 m

es
es

 e
 

m
ai

s 

(14) Força de preensão**** 5 26,66 38,33 43,77% 0,043 
 

Legenda: 
* Pré-tratamento e pós-tratamento da TCI , em segundos.  
** Porcentagem de modificação do pré para o pós-tratamento. 
*** p-valor<0,05 avaliado a partir do teste de sinais de Willlcoxon. 
**** (07) em kg e (14) em Kg/f 
 

3.6 Evolução da Medida de Acompanhamento Neurológico (Escala de AVC do NIH) 

 

Ao se avaliar a escala de AVC do NIH no pré-tratamento, encontramos a pontuação mediana de 2,5 

(25%=2,0; 75%=3,0), e no pós-tratamento verificamos uma diminuição significativa da pontuação mediana 2,0 

(25%=1,0; 75%=2,0), de acordo com o teste de sinais de Willcoxon, p=0,0042, ao nível de significância de 0,05. 
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4. DISCUSSÃO  

 

4.1 Processo de adaptação e aplicação do protocolo 

 

O processo de adaptação do protocolo envolveu três anos – o primeiro e o 

segundo voltados à pesquisa de protocolos TCI e seus métodos de avaliação à 

resposta terapêutica; o terceiro voltado à obtenção de recursos terapêuticos, adaptação 

do local para atendimento e realização do estudo piloto, que envolveu seleção e 

avaliação de pacientes em acompanhamento no Ambulatório de Neurologia Vascular 

da Universidade Federal de São Paulo, aplicação do protocolo e análise de resultados 

dos dados coletados. 

 

Os recursos terapêuticos utilizados para atendimento dos pacientes pelo 

protocolo TCI foram de fácil aquisição e por baixo custo, quando comparados aos 

recursos terapêuticos mais tradicionalmente empregados na reabilitação. 

 

O processo de adaptação contou com a importante colaboração do Dr Eduard 

Taub e do Departamento de Medicina de Reabilitação da Emory University, uma vez 

que a aplicação detalhada do protocolo ainda não havia sido descrita de forma 

replicável na literatura. 

 

4.2 Aderência dos pacientes selecionados 

 

Todos os pacientes avaliados no ambulatório mostraram-se interessados em 

participar do protocolo, mesmo aqueles não selecionados para o estudo. Este fato se 

contrapõe à visão cética dos terapeutas com relação à utilidade da TCI evidenciada em 

estudo americano, no qual há relatos de dificuldade de aderência dos pacientes ao 

protocolo, em virtude da intensa agenda de treinamento supervisionado e uso 

constante do dispositivo (Page et al., 2002). Todos os pacientes selecionados para o 

estudo cumpriram as 60 horas de treinamento no período de 2 semanas consecutivas – 

seis horas diárias cinco dias por semana (segunda a sexta). 
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Todos possuíam um cuidador que fazia a supervisão do uso do dispositivo de 

contensão pelo período de vigília do paciente. Os diários de tratamento preenchidos 

em casa pelos cuidadores refletiram o uso da contensão por cerca de 94% das horas 

em que o paciente permanecia acordado durante o dia. Novamente nossos dados 

contradizem o estudo anterior citado, no qual um dos fatores que promoviam uma difícil 

aplicabilidade do protocolo TCI seria o uso do dispositivo de contensão que poderia 

interferir com o equilíbrio do paciente (Page et al., 2002). Nenhum de nossos pacientes 

apresentou episódios de queda ou perda de equilíbrio no decorrer do tratamento.  

 

4.3 Perfil motor dos pacientes selecionados 

 

Nosso estudo envolveu dois tipos distintos de pacientes. O primeiro possuía alto 

grau de funcionamento motor, ou seja, controle motor mais apurado, apresentando-se 

clinicamente como uma hemiparesia leve de predomínio braquial, porém com grande 

incapacidade de uso funcional do membro superior parético. Isto provavelmente se 

deve ao desuso após a lesão hemisférica, que causa limitação da atividade motora e 

leva o paciente a utilizar mecanismos compensatórios de tronco, membros inferiores e 

membro superior ipsilateral à lesão neurológica, na tentativa de manter a 

funcionalidade. Esta compensação pode mascarar uma possível recuperação do 

membro superior parético. Os mecanismos cerebrais envolvidos nessa possível 

recuperação são: a absorção da área de penumbra e processos de reorganização 

cortical, que levam estes pacientes a uma capacidade funcional por vezes 

desconhecida por eles próprios (Morris, Taub, 2001). 

 

O segundo tipo de paciente envolvido no estudo possuía baixo grau de 

funcionamento motor, ou seja, controle motor mais precário, com hemiparesia 

moderada de predomínio braquial. Neste caso, a maior parte do prejuízo parece 

decorrer principalmente da falta de controle motor propriamente dito. O fenômeno que 

parece ter ocorrido durante o tratamento foi um processo de reaprendizagem motora 

induzida através dos componentes da TCI. 
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Alguns dos pacientes selecionados apresentavam sintomas de lesões sensoriais 

como, déficit sensitivo ou heminegligência, observados pelo médico fisiatra no período 

pré-tratamento em exame clínico de rotina. Estes pacientes se encaixavam no grupo de 

alto funcionamento motor, refletindo talvez uma maior disfunção sensorial e perceptual 

do que motora propriamente dita. 

 

4.4 Prática de tarefas gerais, adaptadas e intensidade do tratamento 

 

O protocolo típico da TCI consiste de um período de treinamento motor intensivo 

na forma de prática de tarefas funcionais gerais e adaptadas, específicas para membro 

superior parético, enquanto o uso compensatório do membro superior normal (sem 

perda funcional) é impedido por um dispositivo de contensão que pode ser uma luva 

para a mão ou uma tipóia para conter o membro superior normal (Winstein et al., 2003). 

Durante as sessões de treinamento intensivo (6 horas diárias por 2 semanas), um 

terapeuta supervisiona a prática das tarefas propostas e, durante o período que o 

paciente não se encontra no centro de reabilitação, um cuidador supervisiona a 

realização de AVDs com o membro superior funcionalmente afetado e o uso do 

dispositivo de contensão no membro superior normal. Este protocolo parece promover 

processos de reaprendizado motor uso-dependente (Wittemberg et al., 2003; Kim et al., 

2004) em virtude da carga excessiva de treinamento que ele promove. Desta forma, 

este processo permite ao paciente a formação de novas conexões motoras com 

conseqüente recuperação da função. 

 

Esta abordagem promove uma visão mais otimista da reabilitação neurológica nos 

pacientes que sofreram AVC, pois enfatiza a recuperação do movimento no lado mais 

afetado. A proposta se opõe diretamente às abordagens mais tradicionalmente usada 

na prática clínica, que enfatizam mecanismos de compensação e acabam por modificar 

as atividades diárias com objetivo de facilitar o uso do lado hemiparético ou a 

substituição, que emprega o membro superior normal pela lesão em atividades 

funcionais. 

 

A reabilitação direcionada ao membro superior hemiparético de pacientes com 

AVC tradicionalmente segue os princípios das técnicas neurofacilitatórias (Bobath – 
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Método Neuroevolutivo, Kabat – Facilitação Proprioceptiva Neuromuscular, terapia de 

integração sensorial). Tais técnicas foram desenvolvidas em resposta às primeiras 

teorias do controle motor, que teorizam que um estímulo sensorial é um pré-requisito 

para um movimento normal, resultado de um controle cortical e cerebelar acima dos 

reflexos espinhais (Gordon, 1987, Horak, 1991, Kwakkel et al., 1999). No entanto, estas 

abordagens têm sido criticadas pela falta de intensidade com que são administradas, 

bem como pela falta de evidência científica que fundamentem sua ampla aplicação 

clínica (Taub, 1999). Com isso, surgem dúvidas relacionadas com a estimulação e 

indução de mecanismos neuroplásticos na prática clínica atual. Muitos terapeutas não 

buscam a ciência básica como uma de suas fontes de atualização que é geralmente a 

fundamentação de novas descobertas de mecanismos neuroplásticos e sabe-se 

também que a implementação dos programas de tratamento baseados nos princípios 

da neuroplasticidade demandam atenção, alto nível de repetição, progressão na 

dificuldade da tarefa (Whitall, Byl, 2004). Mais ainda, o reembolso dos planos de saúde 

para terapias individuais administradas em uma carga horária maior que a 

convencionalmente aplicada. A TCI, por meio de mecanismos de repetição e 

abordagens comportamentais, promove indução de mecanismos neuropláticos, porém, 

exige, por parte do paciente e do terapeuta, alto nível de concentração e envolvimento 

durante todo o período de tratamento. A carga horária desgastante e a dedicação 

exclusiva a um único paciente durante 2 semanas, tornam a terapia difícil de ser 

aplicada por um mesmo terapeuta em mais de dois pacientes de forma consecutiva 

sem que haja perda da qualidade do atendimento. 

 

Para que exista um reembolso dos planos de saúde a terapêutica proposta é 

fundamental, além da sua comprovação científica, uma reestruturação dos protocolos 

de atendimento terapêuticos atuais, nos quais o paciente permanece em média 3 à 5 

anos em atendimentos terapêuticos com sessões de no máximo duas horas por 

semana em dias alternados, em contraste com um tratamento que envolve uma carga 

horária intensa durante um curto período de tempo. 

 

A necessidade de protocolos intensivos de terapia com o objetivo de produzir 

mudanças motoras positivas em alguns pacientes com AVC tem sido muito 

questionada atualmente. Atividades específicas administradas repetitivamente por 30 

minutos 3 vezes por semana, durante o período de 3 semanas, pode ser um outro 
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método eficaz, já que a prática de tarefas específicas de forma repetitiva é considerada 

crítica para a reaquisição da função e pode ser administrada com uma carga horária 

mais flexível (Page et al., 2004). 

 

Durante toda a aplicação do protocolo nos pacientes estudados, notamos a 

importância do trabalho repetitivo com atividades direcionadas a um objetivo claro, que 

poderia ser alcançado pelo paciente por sucessivas progressões em apenas um dia de 

tratamento, gerando um componente importante de motivação para os dias 

subseqüentes de tratamento.  

 

É fato que os especialistas que tratam seqüelas através de métodos mais 

objetivamente dirigidos e repetição trabalham com a teoria de sistemas (Gelber et al. 

1995), uma das mais recentes teorias do controle motor que propõe que um movimento 

normal e organizado que resulta da integração de muitos sistemas, inclusive o SNC 

(Horak 1991, Shumway-Cook, Woollacott, 1995). 

 

Em virtude dos questionamentos já citados com relação à melhor carga horária, 

um estudo comparou os efeitos de 3 versus 6 horas de sessões de treinamento 

supervisionado, com repetição de atividades direcionadas a um objetivo claro como 

componente do protocolo TCI em pacientes com AVC (Sterr et al., 2002). Este estudo 

concluiu que 3 horas de prática de tarefas supervisionadas melhoraram 

significativamente a função motora, mas o benefício foi maior no grupo de 6 horas 

diárias de treinamento. Desta forma, o estudo comprovou que o grupo que passou por 

6 horas diárias de treinamento do membro parético obteve melhores resultados na 

função motora. 

 

Em entrevistas não-estruturadas, os dez pacientes, selecionados para nosso 

estudo referiram cansaço físico e mental durante o período de treinamento 

supervisionado, porém, cumpriram a agenda de tratamento com pontualidade e 

assiduidade. Satisfeitos com os resultados obtidos, relataram, ao fim do tratamento, 

que 6 horas de treinamento diárias pelo período de duas semanas consecutivas foram 

adequadas para garantir aderência ao protocolo. Além disso, os cuidadores e os 

próprios pacientes relataram um considerável aumento da motivação diária durante os 

dias do tratamento, assim como maior interesse para cuidados com a aparência física.  
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Desta forma, de acordo com observações prévias (Taub, 1999), acreditamos que 

não só a natureza das técnicas de reabilitação deve ser revista, mas também a 

intensidade com a qual elas são administradas. 

 

4.5 Escolha do dispositivo de contensão 

 

A escolha do dispositivo de contensão foi feita com base nas características do  

clima de nosso país, do equilíbrio dos pacientes para marcha independente, da 

aceitação para uso diário nas mais diversas situações sociais e da possibilidade de 

contensão para o maior número de movimentos do membro superior parético. 

 

Como o Brasil tem um clima tropical e cientes de que o paciente seria orientado a 

fazer uso do dispositivo de contensão por 90% do período em que permanecesse 

acordado, o mais adequado nos pareceu um dispositivo feito de tecido leve, arejado e 

lavável que pudesse garantir proteção contra a umidade gerada pelo calor e suor da 

pele, além de promover fácil higiene. 

 

Na literatura internacional há referências de dois tipos de dispositivos de 

contensão empregados como componentes do protocolo TCI que promoveram 

resultados semelhantes. O primeiro é um dispositivo em forma de luva, acolchoada em 

sua região de contato com a superfície palmar e de tecido leve em contato com a 

superfície dorsal da mão. Esta luva garante a contensão para a motricidade fina 

(Winstein et al., 2003), em virtude da sua forma, que previne qualquer movimento de 

flexão, extensão, adução ou abdução de dedos. O segundo tipo de dispositivo é uma 

tipóia com velcro em sua região superior que impede movimentos de cotovelo, punho e 

dedos (Taub et al. 1996, Taub, Wolf, 1997, Taub et al. 1998). 

 

É bastante conhecida a preocupação de muitos terapeutas com o uso do 

dispositivo por pacientes com déficit de equilíbrio, que possam ou não estar em uso de 

dispositivos auxiliares e com pouco ou nenhum suporte de cuidadores para suas AVDs 

(Page et al. 2002). Dos dez pacientes envolvidos em nosso estudo, nove apresentavam 

equilíbrio suficiente para a marcha independente, e apenas um fazia uso de dispositivo 

auxiliar (bengala) para a marcha e contava com o apoio constante de um cuidador 



 

 

52

durante todo o dia. Sendo assim, o dispositivo de contensão escolhido para o estudo foi 

uma tipóia. 

 

4.6 Evolução dos pacientes por atividades do protocolo do TFMW 

 

Os resultados indicam que a TCI é um método potencial para o incremento da 

função motora do membro superior parético na reabilitação de pacientes que sofreram 

AVC em território de artéria cerebral. média. Houve uma redução significativa no tempo 

para realização das atividades, bem como um aumento significativo na força de flexão 

do ombro (atividade 7) e na atividade que mensura a  força de preensão da mão 

(atividade 14).  

 

É importante ressaltar, que os tempos medianos do pós-tratamento no membro 

superior do lado afetado aproximaram-se consideravelmente dos valores medianos do 

lado normal no período pré-tratamento, evidenciando uma tentativa de equilíbrio 

funcional entre o membro superior com perda funcional, decorrente do déficit motor, e 

membro superior sem perda funcional, contido durante o tratamento. 

 

A maioria das atividades mostrou redução de tempo na sua execução, quando 

comparadas pré e pós-tratamento, de aproximadamente um à dois terços dos valores 

medianos. Entretanto, cinco atividades (atividades 6, 11, 13, 14 e 17) chamaram 

particularmente nossa atenção, por apresentarem redução dos valores medianos entre 

pré e pós-tratamento acima de 66%. A discrepância dos valores medianos destas 

atividades no membro superior afetado, quando comparado aos valores medianos do 

membro superior normal pela paresia, nos leva a deduzir que, possivelmente, esta 

observação se deve ao fato de uma importante parcela de nossos pacientes não terem 

conseguido concluir estas atividades dentro do tempo máximo permitido para sua 

execução (120 segundos) no período pré-tratamento e terem recuperado a habilidade 

para realização no período máximo permitido pela escala na avaliação no período pós-

tratamento. 
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A realização das atividades em menor tempo e com maior força reflete uma 

melhora funcional do membro superior parético, tanto em habilidade quanto em 

destreza para a realização das AVDs.  

 
Uma revisão de abordagens de tratamento em neuroreabilitação concluiu que a TCI representa um dos 

poucos métodos em neuroreabilitação, no qual os efeitos terapêuticos se transferem para o ambiente real do 

paciente, ou seja, resultam em um escore de independência clínica que se reflete nas AVDs do paciente fora do 

centro de reabilitação (Duncan 1997). Através do protocolo TCI conseguimos o máximo de sobreposição entre a 

reeducação motora em situação de fisioterapia e na vida diária fazendo com que qualquer ganho no ambiente de 

treinamento supervisionado se reflita nas atividades de vida diária realizadas em casa pelo próprio paciente. 

 

Na avaliação do membro superior sem perda funcional, ou seja, ipsilateral ao 

hemisfério da lesão, observou-se discreto aumento nos tempos medianos para cada 

uma das 15 atividades tempo-dependentes e discreta perda de força de preensão. 

Esses dois eventos não apresentaram significado clínico, refletindo uma estabilidade 

significantiva dos valores medianos do pré para o pós-tratamento. 

 

4.6.1 Possíveis bases fisiológicas dos resultados funcionais 

 

A plasticidade uso-dependente tem sido relatada em pacientes normais que 

aprendem novas tarefas motoras (Pascual-Leone et al., 1995) e em pacientes que 

realizaram de 8 a 10 semanas de reabilitação por um período de 2 a 4 meses pós-AVC 

(Cicinelli et al., 1997). Em um estudo posterior, os efeitos foram distinguidos de forma 

segura da recuperação espontânea que ocorre durante a fase subaguda, já que 

somente duas semanas de TCI induziram mudanças no córtex motor de pacientes com 

lesão há mais de 17 anos (Liepert et al., 1998). 

 

Existem evidências de que o mecanismo responsável por estas mudanças seria a 

modificação de áreas corticais por conexões intracorticais gabaérgicas horizontais 

(Jacobs, Donougue, 1996). Entretanto, este efeito altera mapas corticais 

transitoriamente. Um mecanismo mais persistente parece o fortalecimento da eficácia 

sináptica atividade dependente, induzida por potenciação a longo prazo (LTP) que 

poderia prover a maior contribuição para o aumento da excitabilidade (Hess et al., 

1996). Há cerca de 50 anos esse mecanismo já era visto como um mecanismo 
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complementar para explicar a melhora funcional após lesão neurológica central em 

animais (Hebb, 1949). 

 

O mecanismo envolvido na melhora funcional da extremidade superior parética 

parece ser uma reorganização cortical maciça, decorrente de aumento da 

excitabilidade dos neurônios que circundam a lesão. É possível também que ocorra um 

aumento na excitabilidade neuronal no tecido do hemisfério infartado. 

 

O curto tempo de intervenção de 14 dias faz com que a formação de novas 

conexões anatômicas por meio de brotamentos seja um mecanismo improvável, por 

existirem claras evidências de que o crescimento axonal não é encontrado antes de 

meses após a lesão (Darian-Smith, Gilbert, 1995). Um dos mecanismos mais prováveis 

é uma redução na atividade de interneuronios inibitórios, desmascarando, assim, 

conexões excitatórias pré-existentes (Jacobs, Donoghue, 1996). 

 

Independente do mecanismo envolvido, a reabilitação parece conduzir a um 

recrutamento de um amplo número de neurônios adjacentes aos neurônios 

responsáveis pela inervação dos movimentos da extremidade afetada pelo AVC 

(Liepert et al., 2000). 

 

Assim, o discreto aumento nos tempos para realização das atividades tempo-

dependentes (atividades de 1 à 15), e discreta redução da força de preensão da 

extremidade superior funcional (atividade 14) observados em nossos pacientes 

poderiam resultar de uma diminuição da representação cortical do membro superior 

funcional, em conseqüência do uso da contensão, que impede o movimento e poderia 

estar evitando o recrutamento de alguns neurônios encarregados da inervação. É 

importante ressaltar que essa redução não cursou com perda funcional, e portanto não 

teve significado clínico. A redução da representação cortical pós-TCI do membro 

superior funcional já havia sido observada em estudo anterior realizado com 

Estimulação Magnética Transcortical (EMT), também sem significado clínico (Liepert et 

al., 2000). 

 

Segundo alguns estudos, vários fatores poderiam contribuir para estas mudanças. 

Antes do tratamento, um aumento no uso do membro superior normal, necessário para 
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compensar a ampla redução no uso do membro superior parético poderia resultar em 

um relativo aumento da representação cortical. 

 

Durante e após terapia, a mão normal foi usada menos freqüentemente do que 

antes da terapia e esta redução poderia ter produzido uma retração da área de 

representação cortical. Uma explicação alternativa poderia ser uma troca de 

informação trans-hemisférica entre os dois córtices motores primários, mediadas 

através de fibras trans-calosas (Boroojerdi et al., 1996). A  inibição trans-hemisférica 

poderia ainda estar operante em pacientes com AVC com conexões trans-calosas 

intactas. Desta forma, a terapia aumentaria a ativação da área motora primária no 

hemisfério afetado, e este aumento poderia induzir um aumento na inibição da área 

motora primária contralateral (Liepert et al., 2000). 

 

4.6.2 Relação das variáveis de resposta em relação ao hemisfério da lesão. 

 

Em estudo anterior foi levantada a questão de a dominância hemisférica ser um 

fator importante para determinar o efeito da terapia (Miltner et al., 1999). Sabendo-se 

que a motivação é crucial para o sucesso da intervenção, cogitou-se que os pacientes 

com comprometimento funcional da extremidade superior dominante apresentariam 

uma maior motivação para recuperar seu uso, quando comparada a pacientes com 

comprometimento funcional da extremidade superior não-dominante. Assim acreditava-

se, que os resultados apresentado pelos pacientes com comprometimento do membro 

superior dominante seriam acentuadamente superiores no nível de desempenho motor. 

 

Retomando o questionamento da interferência da dominância na resposta ao 

tratamento, avaliamos o conhecimento da função motora dos dois tipos de pacientes 

(membro superior dominante e não-dominante) antes e após a TCI. Em nossos 

pacientes, a avaliação funcional mostrou que os pacientes com lesão em hemisfério 

dominante no período pré-tratamento desempenhavam as tarefas motoras com mais 

rapidez e força, quando comparados aos pacientes com lesão em hemisfério não-

dominante. Esta observação se manteve no período pós-tratamento. É importante 

ressaltar que o valor mediano pós-tratamento obtido na atividade 14 (que avalia força 

de preensão da mão) do grupo de pacientes com lesão em hemisfério não-dominante 
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não alcançou sequer o valor pré-tratamento do grupo de pacientes com lesão em 

hemisfério dominante. 

 

Para ambos os grupos de pacientes, com lesão em hemisfério dominante e não-

dominante, a redução de tempo (segundos) e ganho de força (Kg, Kg/f) foram 

clinicamente relevantes, e estatisticamente significantes para o grupo não-dominante. 

Nossos achados sugerem, portanto, que talvez ocorra algum efeito da dominância na 

recuperação espontânea do membro superior parético que possa se refletir também na 

recuperação terapia-induzida. Novos estudos, com amostras mais representativa, 

serão necessários para responder essa questão. Caso este achado seja confirmado, 

serão necessárias duas versões de protocolo, para pacientes com lesão em hemisfério 

dominante e não-dominante. Desta forma, poderão ser melhor valorizadas e 

empregadas as capacidades motoras pré-tratamento de cada tipo de indivíduo, bem 

como se poderá garantir o máximo aproveitamento dos efeitos de tratamento. 

 

4.6.3 Relação das variáveis de resposta em relação ao tempo da lesão. 

 

A visão tradicional no campo da reabilitação, defendida por inúmeros estudos, é de que os pacientes 

alcançam um platô em sua recuperação motora, de 6 meses a um ano após o AVC, a partir do qual haverá pequena 

ou nenhuma recuperação funcional, para o resto de suas vidas (Parker et al. 1986, Jorgensen et al. 1995). 

Recentemente, porém, a melhora funcional do membro parético foi relatada após AVC crônico (1 ano ou mais após 

o AVC) em pacientes que participaram do protocolo TCI (Wolf et al. 1989; Taub et al. 1993; Miltner et al., 1999; 

Van der Lee, 1999; Page et al., 2004). 

 

A avaliação funcional do grupo de pacientes estudado mostrou que os pacientes com mais de dois anos após 

o AVC apresentaram desempenho motor superior no período pré-tratamento, representado pela maior rapidez com a 

qual as 15 atividades tempo-dependentes foram realizadas, além da maior força de flexão de ombro e preensão de 

mão. O melhor desempenho do grupo de pacientes com tempo de lesão superior a dois anos manteve-se no período 

pós-tratamento. Observamos também, que o valor mediano pós-tratamento da atividade 14 (força de preensão) do 

grupo de pacientes com tempo de lesão igual ou inferior a dois anos não atingiu sequer o valor mediano pré-

tratamento do grupo de pacientes com tempo de lesão superior a dois anos, para esta mesma atividade. Uma das 

hipóteses que justifica esse melhor desempenho do grupo de pacientes com tempo de lesão superior a dois anos pode 

ser a completa instalação de todos os mecanismos esperados de melhora espontânea, como mecanismos de absorção 

da área de penumbra e neuroplasticidade. 
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Para ambos os grupos de pacientes (tempo de lesão superior a dois anos e tempo de lesão igual ou inferior a 

dois anos), a redução do tempo para realização das atividades, bem como o ganho de força, foram clinicamente e 

estatisticamente significativos. Estes achados contrariam a visão tradicional da reabilitação e reafirmam estudos 

anteriores (Wolf et al., 1989; Taub et al., 1993; Miltner et al., 1999, Van der Lee, 1999; Page et al., 2004), que 

relatam melhora funcional em pacientes com AVC crônico (superior a 1 ano após o AVC) que participaram do 

protocolo TCI. 

 

4.6.4 Evolução da medida de acompanhamento neurológico 

 

Em um estudo anterior envolvendo a aplicação da TCI no período de reabilitação agudo alguns itens da 

escala de AVC do NIH foram utilizados como uma medida de avaliação inicial para inclusão de pacientes no estudo 

(Dromerick et al., 2000). 

 

Utilizamos em nossos pacientes selecionados a escala de AVC do NIH como medida de avaliação inicial e 

como medida de acompanhamento neurológico, com o objetivo de conhecer o quadro de evolução do déficit 

neurológico durante o período de tratamento. A grande maioria dos estudos anteriores preocupou-se somente com a 

análise do desempenho motor do membro superior treinado (Taub et al., 1993; Van der Lee et al., 1999; Page et al., 

2002; Page et al., 2004). 

 

Acreditamos que, além da análise funcional do membro superior treinado, seja imprescindível uma medida 

de acompanhamento do déficit neurológico global, realizada através da aplicação de uma escala neurológica e um 

profissional certificado em seu uso. Desta forma poderemos conhecer todos os efeitos da TCI no SNC. 

 

Notamos em nossos resultados na escala de AVC do NIH uma redução do valor mediano de pontuação entre 

o período pré e o pós-tratamento, que foram clinicamente e estatisticamente significativos. Entretanto, é importante 

ressaltar que os pacientes ambulatoriais selecionados para o estudo apresentavam uma variação de 2 a 4 pontos na 

avaliação inicial, o que caracterizava um comprometimento motor de membro superior leve a moderado e uma 

situação clínica estável. Pacientes com pontuações altas na escala de AVC do NIH são pacientes que dificilmente 

seriam elegíveis para o protocolo TCI aplicado em ambulatório, pois é necessário que o paciente possua nível de 

consciência alerta, resposta aos comandos, membro superior capaz de realizar movimento mesmo na ausência de 

gravidade, membros inferiores capazes de realizar transferências e deambulação independente, com ou sem 

dispositivo auxiliar, além de ausência de afasia de compreensão. 

 

4.7 Perspectivas para estudos futuros 

 

Até o momento não tínhamos conhecimento de nenhuma tentativa clínica ter sido 

realizada com o protocolo TCI no Brasil até a data de início desse estudo. Por tanto se 
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fez necessária a utilização de uma amostra piloto para conhecer a viabilidade da 

aplicação do método, bem como analisar o perfil de pacientes que poderiam responder 

de forma positiva ao tratamento. Sendo assim, mais estudos serão necessários para 

caracterizar as mudanças na função de membro superior notadas nesse estudo e 

determinar os mecanismos responsáveis pela melhora motora alcançada pelo grupo de 

pacientes estudados. 

 

Um dos alvos da neurociência tem sido gerar novas estratégias de reabilitação 

que poderiam ter importância pragmática para esta área de pesquisa básica. Além 

disso, se encontrada uma relação clara dos efeitos da reabilitação no SNC, de 

pacientes que sofreram injurias neurológicas, métodos mais eficazes de reabilitação 

poderiam surgir através da manipulação destas correlações (Liepert et al. 2000).  

Mecanismos para explicar a melhora funcional observada nos pacientes tratados com o 

protocolo TCI, ou algum dos seus componentes (prática intensiva de atividades e/ou 

contensão do membro) tem sido explorado com novas tecnologias, como mapeamento 

neurofisiológico em primatas (Plautz et al., 2000), Resonância Magnética funcional 

(RMF) (Liepert et al. 2001; Johansen-Berg et al., 2002; Kim et al., 2004; Park et al., 

2004) e EMT em humanos (Liepert et al., 2000, Park et al., 2004). Estudos envolvendo 

estas tecnologias têm fornecido explicações importantes sobre reorganização cortical 

pós terapia-induzida e representam um caminho viável que irá permitir um 

conhecimento adicional de intervenções do fisioterapeuta. 

 

Uma questão importante a ser abordada em futuros estudos seria o fator 

terapêutico responsável pela possível efetividade do método. Sabendo-se que o 

protocolo TCI envolve uma família de terapias (uso do membro superior com perda 

funcional após AVC , contensão do membro superior sem perda funcional, utilização de 

contratos de comportamento, diários de casa para controle do uso do membro superior 

parético fora do ambiente de treinamento, prática de tarefas adaptadas através de 

técnicas de condicionamento operante e prática de tarefas gerais ambas sob 

supervisão de um terapeuta).  

 

O principal fator terapêutico até então parece ser o uso repetitivo do membro 

superior seqüelado, qualquer técnica que induza o paciente a usar a extremidade mais 
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afetada pelo AVC, muitas horas por dia, em dias consecutivos, poderia ter eficiência 

terapêutica (Taub, Uswatte, 2003).  

 

Estudos randomizados com grupo controle serão necessários para validar o uso e 

aplicação da técnica e estudos dirigidos a avaliar a resposta dos pacientes com 

comprometimentos sensoriais (heminegligência, disfunção sensitiva) no protocolo TCI, 

podem ser um caminho interessante para se conhecer a resposta específica destes 

pacientes ao protocolo, visto que os pacientes com disfunções sensoriais apresentaram 

efeitos clinicamente relevantes quando comparados com pacientes com disfunções 

motoras (Van der Lee et al., 1999). Além disso, os principais estudos em ciência básica 

que fundamentam a aplicação da técnica em humanos foram realizados em macacos 

pós rizotomia dorsal, ou seja, após abolição sensorial de um de seus membros 

dianteiros. Destes estudos surgiu a teoria do desuso, teoria esta que hoje é um dos 

pilares de sustentação para a utilização do protocolo TCI em humanos (Taub et al., 

1975, Taub, 1980). Entretanto, ainda não parece clara a relação entre o desuso 

causado por disfunção sensorial em primatas e o desuso causado por uma falta de 

controle motor decorrente de lesão do SNC em humanos. Fica claro que nestes dois 

tipos de disfunção (motora e sensorial) presentes em humanos encontramos efeitos 

positivos após a aplicação do protocolo TCI. Todavia, ainda é necessário esclarecer 

quais os mecanismos que justificam estes efeitos e como se comporta cada perfil de 

paciente (apresentando disfunção sensorial e/ou motora). 

 

A maioria dos estudos com o protocolo TCI tem avaliado pacientes em estágio 

crônico após o AVC (Van der Lee et al., 1999, Miltner et al., 1999, Liepert et al., 2000). 

Alguns estudos randomizados controlados têm surgido a partir de estudos pilotos, em 

pacientes classificados como pacientes subagudos, que sofreram o AVC dentro do 

período de 3 a 9 meses (Blanton, Wolf, 1999; Page et al., 2001; Levy et al, 2001; 

Winstein et al. 2003), porém, somente 2 estudos avaliaram pacientes agudos (em fase 

intra-hospitalar) (Dromerick et al., 2000; Sabari et al., 2001). Novos estudos voltados a 

pesquisar o efeito do protocolo TCI em fase intra-hospitalar serão necessários, visto 

que, nesta fase, o paciente se encontra em condições controladas para uma 

supervisão adequada do uso do dispositivo de contensão e uso do membro parético. A 

importância das intervenções em reabilitação na fase aguda após lesões cerebrais, 

principalmente lesões isquêmicas, já foi bem estabelecida (Stroke Unit Trialists 
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Collaboration 1997; Indredavick et al. 1997,1998), porém, quando tratamos 

especificamente de TCI, talvez sejam necessárias adaptações deste protocolo, de 

forma que o paciente possa se beneficiar do tratamento, sem que seja necessário 

prolongar seu período de internação.  

 

Um dos estudos de pacientes agudos (em fase intra-hospitalar) modificou o 

protocolo com 6 horas diárias de contensão do membro superior normal e 2 horas 

diárias de treinamento intensivo para o membro superior parético pelo período de 2 

semanas. (Dromerick et al, 2000) Ao fim do tratamento foi constatada uma melhora 

funcional do membro superior parético, porém, o período de internação desse paciente 

foi prolongado de forma que ele pudesse completar o protocolo de forma intra-

hospitalar.  

 

O ideal parece ser que o paciente realize o protocolo TCI pelo período de 

internação até alta determinada pela equipe médica em função da sua evolução clínica 

e que, nos dias subseqüentes, o paciente continue o protocolo de tratamento em 

regime ambulatorial. Assim, poderíamos reduzir a exposição do paciente ao ambiente 

hospitalar e influenciar positivamente todo o processo de reabilitação por evitar a 

entrada de mecanismos de compensação que acentuam o desuso do membro 

superior. 

 

Um novo estudo que compare a resposta ao tratamento dos pacientes que 

receberam todo o protocolo TCI no ambiente hospitalar em internação prolongada 

exclusivamente para administração da terapia versus pacientes que receberam o 

protocolo em internação somente durante o período necessário para alta médica e 

continuem o protocolo em regime ambulatorial, poderia contribuir ainda mais para o 

entendimento dos fatores que influenciam os efeitos da TCI. 

 

A importância prática da aplicação do protocolo TCI em pacientes em fases aguda 

e subaguda do AVC também está no fato destes pacientes serem mais acessíveis aos 

tratamentos médicos e terapêuticos. Além disso, seriam facilitadas as possibilidades de 

reembolso por seguros e planos de saúde (Miltner et al. 1999). 
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A TCI parece ser uma abordagem nova e promissora para o tratamento de 

pacientes com déficit motor de membro superior após o AVC. Entretanto, a evidência 

de sua efetividade consiste de um número maior de estudos ou séries de casos, e um 

pequeno número de estudos randomizados controlados. Além disso, a grande maioria 

destes estudos tem sido publicada por um único grupo de pesquisa. Dois estudos 

multicêntricos estão em fase de análise e procuram examinar a eficácia e utilidade da 

TCI em experimentos randomizados controlados (Excite: Extremity Constraint-Induced 

Therapy Evaluation National Clinical Trial 2003; Vectors: Very Early Constraint-Induced 

Treatment For Recovery of Stroke 2003).  

 

Um estudo brasileiro multicêntrico randomizado controlado seria interessante para 

validar a técnica em nosso país. Futuros estudos deveriam avaliar a evolução dos 

pacientes. O tempo ideal de seguimento parece ser de pelo menos 12 meses (Wolf et 

al. 1989, Taub et al. 1993, Van der Lee et al. 1999, Sabari et al. 2001, Porter, Lord 

2004) permitindo o exame de forma mais confiável uma possível manutenção do efeito 

de tratamento ou a regressão do quadro funcional da extremidade superior parética. 

 

4.7.1 Teste de Função Motora de Wolf - TFMW 

 

O TFMW quantifica a habilidade de movimento da extremidade superior de 

pacientes com hemiparesia crônica através de movimentos que envolvem uma ou mais 

articulações e tarefas funcionais, ele requer minimas ferramentas e minimo treinamento 

para sua execução (Wolf et al. 1989, Wolf et al. 2001, Morris et al. 2001). As tarefas 

são organizadas em ordem de complexidade, progredindo do envolvimento de 

articulações distais para proximais. Elas testam o movimento total da extremidade e 

velocidade do movimento. As atividades de 1 a 6 consistem em movimentos de 

segmentos articulares e as atividades de 7 a 15 consistem de movimentos funcionais 

integrados (Wolf et al., 2001). 

 

A escolha do uso do teste como avaliação de medida funcional foi determinada 

por ele ser uma escala primária de medida de resultado na grande maioria dos estudos 

com o protocolo TCI em pacientes com hemiparesia crônica (Ostendorf, Wolf 1981; 

Wolf et al. 1989; Taub et al. 1993, Taub et al. 1998, Miltner et al. 1999; Kunkel et al. 
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1999; Taub et al. 1999; Blanton, Wolf 1999; Page et al. 2001; Levy et al. 2001; Sterr et 

al. 2002; Wittenberg et al. 2003; Pierce et al. 2003; Winstein et al. 2003). Embora seu 

uso seja amplamente difundido nas pesquisas envolvendo TCI as 17 atividades que 

compõe o teste de função motora são acentuadamente diferentes, e, portanto, exigem 

tempos diferentes para sua realização até mesmo para pessoas normais. Se por um 

lado, o teste permite avaliar a função do membro superior como um todo, por outro 

lado, dificulta o agrupamento de forma segura para análise estatística de valores de 

tempo discrepantes para estudos relacionados com variáveis de resposta (tempo de 

lesão, dominância, sexo, idade), em virtude do teor de complexidade com a qual as 

atividades do TFMW evoluem. 

 

Uma possibilidade de facilitar a análise de dados seria criação de indicadores 

para cada grupo de tarefas, que se encaixariam dentro de um grau de complexidade e 

que até em indivíduos normais levariam aproximadamente o mesmo tempo para sua 

execução. Desta forma, as atividades que envolvem principalmente movimentos das 

articulações proximais formariam um indicador, as atividades que envolvem 

movimentos de pinça um outro indicador e as atividades que envolvem movimentos de 

prono-supinação, flexão e abdução resistida, formariam um novo indicador. No 

processo de análise estatística seria possível conhecer o desempenho dos pacientes 

para cada grupo de atividades dentro da sua complexidade. 

 

Acreditamos que estudos futuros envolvendo a utilização de indicadores para o 

TFMW poderão nos dizer mais sobre o perfil dos pacientes, sua evolução no decorrer 

do tratamento e desempenho para cada grupo de atividades. 

 

4.8 Limitações do estudo 

 

A principal limitação deste estudo foi o tamanho reduzido da amostra que diminuiu 

a possibilidade da análise das variáveis respostas em relação ao hemisfério da lesão –

exclusivamente do grupo dominante, que possuía um número de pacientes menor, 

quando comparado ao grupo não-dominante. Devido à ausência de estudos anteriores 

publicados com uso desta técnica em nosso meio, tivemos a necessidade de realizar 

inicialmente um estudo piloto, que nos permitisse analisar o perfil dos pacientes 
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incluídos e a resposta ao tratamento. Nosso estudo também não apresentou um grupo 

controle e pesquisadores cegos, os quais não eram possíveis dados os recursos 

disponíveis. Uma importante limitação foi a falta de uma avaliação pela escala de 

Rankin da evolução do paciente no período de tratamento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

1. Após a revisão da literatura definimos o seguinte protocolo de TCI para aplicação nos pacientes com AVC 

isquêmico (> 14 dias de evolução) em um centro de reabilitação brasileiro: 

 a. Seis horas diárias por um período de 2 semanas consecutivas de treinamento  supervisionado por um 

profissional especializado e treinado previamente 

b. Treinamento com tarefas gerais e adaptadas selecionadas de acordo com o nível de habilidade motora do 

paciente. 

c. Uso de dispositivo de contensão  (tipóia) durante 90% do período no  qual o paciente permanece 

acordado  

 

2. Com o uso deste protocolo obtivemos os seguintes parâmetros de aderência: 

 a. Todos os pacientes completaram o tratamento proposto no período 

 determinado. 

b. Relatórios domésticos sobre o uso do método de contensão refletiram uso do dispositivo (tipóia) por 94% 

do período de vigília dos pacientes, revelando assim grande aderência por parte dos pacientes e familiares, 

mesmo fora do centro de reabilitação. 

 

3. A seleção de pacientes com AVC isquêmico em território da artéria cerebral média permitiu identificar alguns 

fatores importantes para futuros estudos clínicos com a TCI. 

a. Apesar de apenas 30% dos pacientes terem mostrado habilidade para realizar  todas as atividades 

do TFMW antes da terapia, outros 50% deles conseguiram realizar todas estas tarefas após a TCI. 

 b. Todos os dez pacientes submetidos a TCI mostraram redução significativa  das variáveis medidas em 

tempo pelo protocolo TFMW como também  mostraram aumento significativo das variáveis que avaliaram 

força de flexão  do ombro e  força de preensão com impacto na capacidade funcional destes  pacientes. 

c. Apesar dos pacientes estarem na fase crônica do AVC isquêmico (média de 24,3 meses) foi observada 

melhora significativa do déficit neurológico avaliado  através da escala de AVC do NIH por 

neurologistas certificados. 

 d. Dominância e tempo de lesão (≤ 24 meses x > 24 meses) são variáveis que  influenciaram 

significativamente o tratamento com TCI. 

 

4. As principais variáveis que poderão dificultar a utilização desta terapia em centros de reabilitação e devem ser 

avaliadas em futuros estudos clínicos são: 

a. O custo dependente de um local para atendimento e do trabalho do terapeuta especializado durante as 6 

horas diárias por 2 semanas consecutivas. Futuros estudos deverão avaliar a relação custo-efetividade 

da TCI e compará-lo com outros tratamentos de reabilitação convencionais. 

b.  Na revisão da literatura realizada, não foi encontrado relato do uso da TCI em centro de reabilitação 

nacional. Desta forma há necessidade de amplo programa de treinamento para sua utilização na prática 

clínica. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Características dos pacientes selecionados para o estudo 

 

Pct Idade Sexo Escolaridade Estado Civil 

Tempo de 

Lesão* Dominância 

Membro 

Afetado 

1 41 M 2o Grau Solteiro 27 Destro Esquerdo 

2 26 F Superior ** Solteiro 14 Canhota Direito 

3 26 M 1o Grau ** Casado 37 Destro Direito 

4 73 M Superior Casado 20 Destro Esquerdo 

5 52 M 1o Grau Casado 22 Destro Direito 

6 50 F 1o Grau ** Casado 18 Destro Esquerdo 

7 61 F Superior ** Solteiro 24 Destro Esquerdo 

8 58 M 1o Grau ** Casado 36 Destro Direito 

9 31 M 2o Grau Casado 15 Canhota Direito 

10 64 F 1o Grau ** Casado 30 Destro Esquerdo 

 

Legenda:  

Pct = pacientes 

* = Tempo de Lesão dado em meses pós-lesão 

** = Escolaridade incompleta 
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu _____________________________ (nome do(a) paciente), abaixo identificado(a) e firmado (a), declaro 

ter sido informado(a) claramente e detalhadamente sobre a pesquisa intitulada: “Aplicação da terapia por contensão 

induzida em pacientes com com Acidente Vascular Cerebral em território da artéria cerebral média” 

 

Os termos médicos e técnicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas 
pela fisioterapeuta Leila Diniz, pesquisadora responsável pelo estudo. 

 

Sabendo-se que o estudo em questão destina-se à comprovação da eficácia de um método 
terapêutico ainda não aplicado no Brasil e que isso pode ampliar os conhecimentos em fenômenos de 
recuperação de lesões cerebrais e assim beneficiar pacientes com dificuldade de movimento 
decorrente de um derrame cerebral, expresso minha concordância e espontânea vontade em 
submeter-me ao referido tratamento. 

 

Assim, declaro que fui claramente informado que o protocolo de Terapia Induzida por 
Contenção pode trazer o seguinte benefício para mim e para os pacientes com Acidente Vascular 
Cerebral (derrame): 

 Melhora da capacidade de movimento do ombro, membro superior e mão a qual encontro 

dificuldade para movimentar, e isto se refletirá em maior facilidade para realizar minhas atividades de 

alimentação, higiene, vestuário e de trabalho maximizando assim minha participação social e qualidade de 

vida. 

 

Estou ciente dos seguintes procedimentos aos quais me submeterei durante o período da pesquisa: 

 

1) Entrevista e avaliação inicial para minha inclusão no estudo. 

 

2) Quatro avaliações, uma avaliação funcional e outra neurológica realizadas anteriormente ao tratamento e 

repetidas no fim dos 14 dias no primeiro dia útil pós-tratamento.A avaliação funcional deverá  ser realizada com a 

fisioterapeuta Leila Diniz no Centro de Reabilitação Lar Escola São Francisco, e a avaliação neurológica com um 

médico neurologista no Ambulatório da Neurovascular do Hospital São Paulo. Estas sessões de avaliação terão por 

objetivo avaliar qualquer possível melhora no movimento da mão, braço e ombro, bem como no quadro do derrame 

de uma forma geral. 

 

3) Sei que é parte fundamental do tratamento submeter-me à seis horas de treino diário com um fisioterapeuta 

no Centro de Reabilitação Lar Escola São Francisco, esse treino será realizado com o objetivo de melhorar a função 

do ombro, braço e mão acometidos pelo derrame, também será necessário que eu utilize um dispositivo de 

contenção, ou seja uma tipóia para evitar movimentos do ombro, braço e mão não comprometidos pelo derrame 
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durante os 14 dias de tratamento, essa contenção trará um desconforto mínimo para mim pois impedirá o uso de sua 

mão não acometida para atividades de vida diária e lazer. Só será permitida a remoção do dispositivo em atividades 

as quais poss correr o risco de molhá-la, durante o sono e durante atividades que possam comprometer minha 

segurança, como por exemplo situações que me exponham à falta de equilíbrio. 

 

Fui também claramente informado que a minha participação na pesquisa não incorrerá em riscos ou prejuízos 

de qualquer natureza quando respeitadas as orientações da fisioterapeuta responsável, sendo de minha 

responsabilidade qualquer prejuízo decorrente do não cumprimento destas orientações durante o período de 

tratamento. Ainda me encontro informado de que não haverá administração de qualquer terapêutica invasiva ou 

medicamentosa, se tratando portanto de um tratamento conservador. 

 

Embora eu aceite a participação nesta pesquisa, está garantido que poderei desistir a qualquer momento, 

inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso, informar a minha decisão de desistência, da maneira mais 

conveniente. Fui esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, não terei 

direito a nenhuma remuneração. Os dados referentes ao meu tratamento serão sigilosos e privados, sendo que 

poderei solicitar informações durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a publicação da mesma. 

 

Permito a publicação de fotos, vídeos e dados obtidos durante minha participação na pesquisa desde que seja 

mantida em sigilo minha identidade. 

 

A principal pesquisadora é a Fisioterapeuta Leila Diniz, que pode ser encontrada no endereço: R. Botucatu, 

740 . Telefones: 5576-4139 ou 99573052. Para demais consideraçõs ou dúvidas sobre a ética da pesquisa, o contato 

deverá ser feito com o Comitê de Ética em pesquisa (CEP), na Rua Botucatu, 572, 1 andar, cj 14, telefone: 5571-

1062, FAX: 5539-7162, email: cepunifesp@epm.br. 

 

Declaro ter compreendido e concordado com todos os termos deste consentimento informado. 

 

Assim assino por livre e espontânea vontade esse documento, declarando assim que estou disposto a 

participar desta pesquisa. 

 

Paciente:______________________________________________________________ 

R.G. do paciente:________________________________________________________ 

Sexo do paciente: (__) Masculino (__) Feminino Idade do Paciente:__________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Cidade: __________________ CEP: _____________ Telefone: (___) ______________ 

Responsável Legal (Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-

analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual.): _____________________ 

______________________________________________________________________ 

R.G do responsável legal: ________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

Assinatura do Paciente ou Responsável  

 

Fisioterapeuta Responsável: ______________________________________________ 

 

CREFFITO:____________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Cidade: __________________ CEP: _____________ Telefone: (___) ______________ 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Fisioterapeuta 

 

 

_______/_______/__________ Data 
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Anexo 3 

 

Atividade colher e feijão que compõe o treinamento de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 4 

 

Atividade de empilhar cubos que compõe o treinamento de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 5 

 

Atividade bolinhas de gude no caneco compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 6 

 

Atividade Jogo(resta1) compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 7 

 

Atividade virar dominós compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 8 

 

Atividade bolas de ping-pongue e caneco compõe o treino de tarefas adaptadas 
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Anexo 9 

 

Atividade de mover cones compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 10 

 

Atividades fichas e feijões compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 11 

 

Atividade rosquear parafuso compõe treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 12 

 

Atividade cortando massa de modelar compõe treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 13 

 

Atividade quadro de atar compõe treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 14 

 

Atividade transferir água de um copo para o caneco compõe treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 15 

 

Atividade clipe de papel e caneco compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 16 

 

Atividade pregador e corda compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 

 

 



 

 

84

Anexo 17 

 

Atividade massa de modelar no garfo que compõe o treino de tarefas adaptadas 
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Anexo 18 

 

Atividade cubos na caixa compõe o treinamento de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 19 

 

Colocar triângulo no mastro compõe o treinamento de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 20 

 

Brinquedo montessoriano compõe o treino de prática de tarefas adaptadas 
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Anexo 21 

 

Escrita em papel compõe o treino de prática de tarefas gerais 
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Anexo 22 

 

Atividade de calculadora compõe o treino de prática de tarefas gerais 

 

 
 



 

 

90

Anexo 23 

 

Alimentação atividade realizada diariamente sob supervisão e compõe o treino de prática de tarefas gerais 
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Anexo 24 

 

Escala de AVC do NIH 

 

A Nível de consciência 

0 Alerta 

1 Sonolento 

2 Torporoso 

3 Comatoso 

 

B Resposta verbal 

0 Ambas corretas (mês e idade) 

1 Uma resposta correta 

2 Ambas incorretas 

 

C Resposta aos comandos 

0 Ambas corretas (abrir e fechar olhos e mãos) 

1 Uma correta 

2 Ambas incorretas 

 

D Olhar conjugado 

0 Normal 

1 Paresia leve (desvio parcial) 

2 Plegia (desvio grosseiro) 

 

E Campo Visual 

0 Normal 

1 Hemianopsia parcial 

2 Hemianopsia completa 

3 Cegueira 

 

Continua 

Continuação 

 

Escala de AVC do NIH 

 

F Paralisia Facial 

0 Ausente 
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1 Mínima (apagamento do sulco nasolabial, assimetria ao sorrir) 

2 Parcial completa/quase completa (somente região inferior da face) 

3 Completa 

 

G Membro Superior 

0 Normal (estende os braços a 90˚ por 10 segundos) 

1 Paresia leve 

2 Vence gravidade com esforço 

3 Não vence a gravidade 

4 Sem movimento 

9 Não testado (anotar razão – amputação... 

 

H Membros Inferiores 

0 Normal (mantém pernas elevadas a 45˚ por 10 segundos) 

1 Paresia leve 

2 Vence gravidade com algum esforço 

3 Não vence a gravidade 

4 Sem movimento 

9 Não testado (anotar razão – amputação...) 

 

L Ataxia de membros 

0 Ausente 

1 Presente em um membro 

2 Presente em dois membros 

 

Continua 

Continuação 

 

Escala de AVC do NIH 

 

J Sensibilidade (alfinete) 

0 Normal 

1 Hipoestesia 

2 Anestesia 

 

L Linguagem 

0 Normal 

1 Afasia leve à moderada 

2 Afasia grave 
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3 Mudo 

 

M Disartria (leitura) 

0 Normal 

1 Lentificação 

2 Incompreensível ou anartria 

9 Paciente intubado ou outro impedimento 

 

N Extinção e Desatenção 

0 Ausente 

1 A estímulos simultâneos em uma das modalidades sensitivas (tátil/visão) 

2 Grave, em mais de uma modalidade sensitiva 
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Anexo 25 

 

Escala do TFMW 

 

As atividades são realizadas usando mesa e cadeira padrão posicionadas de forma padronizada. A mesa é 

demarcada com lugares específicos para cada objeto utilizado para o teste. Todos os objetos usados para o teste são 

padrão. 

 

Os pacientes tem 120 segundos para realizar cada uma das atividades, caso o paciente não realize as 

atividades em até 120 segundos é atribuído um escore de 120+. As atividades G e N não são avaliadas por tempo e 

sim por força. A atividade G avalia força de flexão de ombro se valendo de resistência. A atividade N avalia força 

de preensão se valendo de um dinamômetro. 

 

1) Antebraço na mesa 

2) Antebraço na caixa 

3) Extensão de cotovelo 

4) Extensão de cotovelo resistida 

5) Mão na mesa 

6) Mão na caixa 

7) Peso na caixa 

8) Alcançar e recuperar 

9) Elevar uma lata 

10) Elevar um lápis 

11) Elevar um clip de papel 

12) Empilhar peças de jogo de damas 

13) Virar cartas 

14) Força de preensão da mão 

15) Virar chave na fechadura 

16) Dobrar toalha 

17) Elevar cesta 
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Abstract 

 

Purpose: The purpose of this pilot study is to review evidence and discuss the aplly of Constraint Induced 

Movement Therapy (CIMT) protocol in a brazilian center of rehabilitation in chronic patients with isquemic stroke. 

Methods: A wide revision of the medical literature was accomplished to adapt this technique for our population. 

Ten patients were selected and submitted at 6 hours of treatment for 2 weeks. Among the selection criteria they 

stand out schemic stroke in the middle cerebral artery territorry. On these 14 days the patients were submitted to 

repetitive motor activities using the paretic upper-limb while the unaffected limb was maintained with a constraint 

device. Results: There was a significant improvement of function of the affected upper-limb in the motor deficit of 

the paretic upper-limb and concomitant improvement in the answer to the Wolf Motor Function Test. Conclusions: 

This new technique of specific rehabilitation for patients with moderate motor deficit in paretic upper limb is 

feasible in Brazil. Our study suggest that the dominance and the time of lesion have a modifier effect on the 

treatment in patients with chronic schemic lesion in the middle cerebral artery territory. 
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Apêndice 

 

Quadro 1 

 

Análise descritiva por atividade (A1, A2, A3...) executada pelo grupo de pacientes na avaliação funcional de 

ambos os membros superiores antes e pós-tratamento e análise descritiva da medida de acompanhamento 

neurológico pela escala de AVC do NIH, pré***** e pós****** tratamento realizada em Salvador – 

Universidade Federal da Bahia. 

 
Variável n Média Desvio Minimo .25 Mediana .75 Maximo 

A1PELA* 10 2.55 1.00 1.46 1.97 2.21 3.41 4.27 

A1POLA** 10 1.27 0.34 0.87 0.92 1.21 1.53 1.84 

A1PELN*** 10 1.05 0.30 0.55 0.78 1.11 1.24 1.54 

A1POLN**** 10 1.09 0.30 0.61 0.79 1.17 1.26 1.62 

A2PELA 10 3.52 1.12 2.49 2.56 3.17 4.50 5.57 

A2POLA 10 1.57 0.71 0.83 1.06 1.44 1.84 3.15 

A2PELN 10 1.24 0.61 0.67 0.75 1.12 1.52 2.66 

A2POLN 10 1.29 0.62 0.68 0.81 1.15 1.59 2.74 

A3PELA 10 26.87 49.11 2.14 2.50 3.50 7.23 120.00 

A3POLA 10 3.05 3.96 0.62 1.25 1.56 3.33 13.84 

A3PELN 10 0.94 0.33 0.45 0.68 0.91 1.17 1.52 

A3POLN 10 1.00 0.36 0.48 0.78 0.95 1.20 1.70 

A4PELA 10 39.51 55.62 2.64 3.56 4.54 120.00 120.00 

A4POLA 10 2.69 2.54 0.47 1.27 1.58 3.57 8.52 

A4PELN 10 1.00 0.32 0.45 0.79 1.12 1.26 1.32 

A4POLN 10 1.03 0.34 0.45 0.85 1.14 1.30 1.36 

A5PELA 10 3.36 0.69 2.72 2.83 3.29 3.57 5.03 

A5POLA 10 1.47 0.45 0.74 1.03 1.62 1.74 2.0 

A5PELN 10 0.85 0.32 0.56 0.64 0.73 0.88 1.5 

 

continua 

Continuação 

 

Quadro 1 

 

Análise descritiva por atividade (A1, A2, A3...)  executada pelo grupo de pacientes na avaliação funcional de 

ambos os membros superiores antes e pós-tratamento e análise descritiva da medida de acompanhamento 
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neurológico pela escala de AVC do NIH, pré***** e pós****** tratamento realizada em Salvador – 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 

Variável n Média Desvio Minimo .25 Mediana .75 Maximo 

A5POLN 10 0.93 0.42 0.58 0.72 0.79 0.91 1.95 

A6PELA 10 15.71 36.66 2.50 3.39 4.24 5.87 120.00 

A6POLA 10 1.50 0.51 0.74 1.24 1.35 1.65 2.56 

A6PELN 10 1.11 0.52 0.68 0.76 0.98 1.25 2.47 

A6POLN 10 1.13 0.52 0.71 0.80 1.01 1.26 2.49 

A7PELA 10 1.73 0.93 0.25 1.00 1.75 2.50 3.00 

A7POLA 10 2.85 1.47 1.00 2.00 2.75 3.50 6.00 

A7PELN 10 5.10 1.57 3.50 4.00 5.00 5.50 9.00 

A7POLN 10 4.95 1.48 3.50 3.50 5.00 5.50 8.50 

A8PELA 10 17.16 36.28 2.98 3.96 4.30 10.50 120.00 

A8POLA 10 1.57 0.65 0.79 1.25 1.47 1.50 3.04 

A8PELN 10 1.21 0.61 0.55 0.72 1.02 1.42 2.54 

A8POLN 10 1.25 0.61 0.61 0.76 1.07 1.45 2.60 

A9PELA 10 29.88 47.66 3.72 4.71 6.24 16.73 120.00 

A9POLA 10 3.85 2.64 1.43 2.67 2.87 3.63 8.98 

A9PELN 10 1.90 0.68 0.98 1.46 1.60 2.47 3.02 

A9POLN 10 1.94 0.68 1.01 1.50 1.63 2.51 3.07 

A10PELA 10 30.26 47.62 4.23 4.35 4.76 18.97 120.00 

A10POLA 10 14.30 37.16 0.83 1.78 2.96 3.95 120.00 

A10PELN 10 1.42 0.63 0.74 1.12 1.22 1.66 3.00 

A10POLN 10 1.45 0.64 0.76 1.16 1.25 1.70 3.04 

 

continua 
Continuação 

 

Quadro 1 

 

Análise descritiva por atividade (A1, A2, A3...)  executada pelo grupo de pacientes na avaliação funcional de 

ambos os membros superiores antes e pós-tratamento e análise descritiva da medida de acompanhamento 

neurológico pela escala de AVC do NIH, pré***** e pós****** tratamento realizada em Salvador – 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 

Variável n Média Desvio Minimo .25 Mediana .75 Maximo 

A11PELA 10 61.93 61.21 3.07 3.98 62.13 120.00 120.00 

A11POLA 10 17.14 37.26 1.20 1.67 2.61 4.46 120.00 

A11PELN 10 1.54 0.70 0.90 1.04 1.34 1.64 2.85 
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A11POLN 10 1.58 0.70 0.96 1.07 1.38 1.67 2.90 

A12PELA 10 34.91 46.29 4.08 7.17 11.15 44.58 120.00 

A12POLA 10 7.04 4.27 2.74 4.19 5.68 8.50 14.63 

A12PELN 10 3.24 1.34 2.00 2.14 2.62 3.94 5.81 

A12POLN 10 3.27 1.36 2.03 2.17 2.63  4.00 5.87 

A13PELA 10 62.24 50.49 7.67 19.42 35.74 120.00 120.00 

A13POLA 10 12.36 9.43 1.88 6.07 10.53 16.50 33.72 

A13PELN 10 5.69 2.31 3.20 4.17 4.72 7.16 10.13 

A13POLN 10 5.75 2.29 3.28 4.24 4.78 7.19 10.17 

A14PELA 10 19.85 14.42 4.22 7.67 15.00 35.00 43.33 

A14POLA 10 41.63 32.20 10.00 12.27 34.50 46.99 7.67 

A14PELN 10 73.25 13.94 45.00 68.00 74.60 78.33 97.67 

A14POLN 10 71.74 15.33 41.00 63.30 73.83 78.24 97.33 

A15PELA 10 44.51 52.42 6.59 8.21 14.22 120.00 120.00 

A15POLA 10 17.98 36.12 1.42 3.52 5.79 13.48 120.00 

A15PELN 10 3.65 2.39 1.37 2.07 2.83 4.04 8.98 

A15POLN 10 3.68 2.40 1.39 2.10 2.88 4.05 9.00 

A16PELA 10 25.07 34.19 4.02 10.22 12.55 24.35 120.00 

 

continua 

Continuação e conclusão 
 

Quadro 1 

 

Análise descritiva por atividade (A1, A2, A3...)  executada pelo grupo de pacientes na avaliação funcional de 

ambos os membros superiores antes e pós-tratamento e análise descritiva da medida de acompanhamento 

neurológico pela escala de AVC do NIH, pré***** e pós****** tratamento realizada em Salvador – 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 
Variável n Média Desvio Minimo .25 Mediana .75 Maximo 

A16POLA 10 8.42 6.11 2.58 4.76 5.93 10.80 23.25 

A16PELN 10 8.12 4.90 2.44 5.51 6.54 10.16 19.83 

A16POLN 10 8.17 4.89 2.49 5.59 6.59 10.18 19.85 

A17PELA 10 63.18 59.89 5.69 6.13 63.68 120.00 120.00 

A17POLA 10 16.31 36.46 2.74 4.00 5.03 6.32 120.00 

A17PELN 10 3.46 1.28 1.72 2.67 3.24 4.12 6.02 

A17POLN 10 3.50 1.28 1.75 2.70 3.27 4.15 6.08 

NIHPRE***** 10 2.70 0.82 2.00 2.00 2.50 3.00 4.00 

NIHPOS****** 10 1.60 1.07 0.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
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Legenda: 
*A1Pela – Atividade 1 Pré-tratamento lado afetado (Membro Superior Afetado) 

**A1Pola – Atividade 1  Pós-tratamento lado afetado (Membro Superior Afetado) 

***A1Peln – Atividade 1 Pré-tratamento lado normal (Membro Superior Normal) 

****A1Poln – Atividade 1 Pós-tratamento lado normal (Membro Superior Normal) 
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Quadro 2 

 

Análise descritiva dos indicadores estatísticos das 15 atividades tempo 
dependentes pré-tratamento (Apela) e pós-tratamento (Apola) executadas pelos 
pacientes com o membro superior parético relacionadas ao tempo de lesão 
(t<=24 meses; t>24meses) e ao hemisfério dominante (Dom) ou não-dominante 
(NDom) e análise descritiva das atividades 7 (a7) em Kg e 14 (a14) em Kg/f no pré 
(pela) e pós-tratamento (pola) relacionada a hemisfério e tempo de lesão 
realizada em Salvador – Universidade Federal da Bahia - UFBA 
 
Variável N* Média Desvio Mínimo .25 Mediana .75 Máximo 

Apela* t<=24 5 44.17 25.76 28.90 29.43 29.64 44.09 88.81 

Apola** t<=24 5 11.08 12.08 1.87 4.14 4.28 14.16 30.95 

a7pela t<=24 5 1.35 0.82 0.25 1.00 1.50 1.50 2.50 

a7pola t<=24 5 3.00 1.90 1.00 2.00 2.50 3.50 6.00 

a14pela t<=24 5 14.64 16.21 4.22 6.33 9.33 10.00 43.33 

a14pola t<=24 5 37.79 42.00 10.00 12.00 12.27 46.99 107.67 

Apela t>24 5 17.25 17.13 4.29 5.31 6.14 28.48 42.03 

Apola t>24 5 3.66 1.87 1.39 2.84 2.89 5.27 5.88 

a7pela t>24 5 2.10 0.96 0.50 2.00 2.50 2.50 3.00 

a7pola t>24 5 2.70 1.10 1.00 2.50 3.00 3.00 4.00 

a14pela t>24 5 25.07 11.72 7.67 20.00 26.66 35.00 36.00 

a14pola t>24 5 45.46 23.06 28.33 30.66 38.33 45.00 85.00 

Apela NDom 6 33.64 31.01 4.29 6.14 29.27 44.09 88.81 

Apola NDom 6 9.63 11.38 1.39 2.84 4.21 14.16 30.95 

a7pela NDom 6 1.79 0.95 0.25 1.50 1.75 2.50 3.00 

a7pola NDom 6 2.58 1.07 1.00 2.00 2.50 3.50 4.00 

a14pela NDom 6 18.43 16.73 4.22 7.67 9.66 36.00 43.33 

a14pola NDom 6 32.43 29.39 10.00 12.00 20.30 46.99 85.00 

Apela Dom 4 26.31 15.31 5.31 16.89 28.95 35.73 42.03 

Apola Dom 4 3.98 1.91 1.87 2.38 4.08 5.58 5.88 

 

continua 

Continuação e conclusão 

 

Quadro 2 
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Análise descritiva dos indicadores estatísticos das 15 atividades tempo 
dependentes pré-tratamento (Apela) e pós-tratamento (Apola) executadas pelos 
pacientes com o membro superior parético relacionadas ao tempo de lesão 
(t<=24 meses; t>24meses) e ao hemisfério dominante (Dom) ou não-dominante 
(NDom) e análise descritiva das atividades 7 (a7) em Kg e 14 (a14) em Kg/f no pré 
(pela) e pós-tratamento (póla) relacionada a hemisfério e tempo de lesão 
realizada em Salvador – Universidade Federal da Bahia - UFBA 

 
Variável N* Média Desvio Mínimo .25 Mediana .75 Máximo 

a7pela Dom 4 1.63 1.03 0.50 0.75 1.75 2.50 2.50 

a7pola Dom 4 3.25 2.06 1.00 2.00 3.00 4.50 6.00 

a14pela Dom 4 22.00 12.11 6.33 13.16 23.33 30.83 35.00 

a14pola Dom 4 55.41 35.33 30.66 34.50 41.67 76.33 107.67 

 
Legenda: 
N*- Pacientes 

*APela – As 15 atividades tempo dependentes agrupadas Pré-tratamento lado afetado (Membro Superior 

Afetado) 

**APola – As 15 atividades tempo dependentes agrupadas Pós-tratamento lado afetado (Membro 

Superior Afetado) 
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