
1 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
REABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

MARIA CECILIA DE ARAÚJO SILVESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA POR CONTENSÃO INDUZIDA EM FORMATO DE 
GRUPO PARA RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA DO 

MEMBRO SUPERIOR PÓS-AVC: COMPARANDO DOIS 
PROTOCOLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ 
2019 

 

 

 

 



2 

 
 

 

MARIA CECILIA DE ARAÚJO SILVESTRE 
  

 
 
 

TERAPIA POR CONTENSÃO INDUZIDA EM FORMATO DE 
GRUPO PARA RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA DO 

MEMBRO SUPERIOR PÓS-AVC: COMPARANDO DOIS 
PROTOCOLOS 

 
 
 
 

 
   Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação da 

Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial para a obtenção 

do título de Mestre em Ciências da 

Reabilitação. 

 
Área de concentração: Ciências da  
Reabilitação 
 
Orientador: Prof. Dra. Roberta de 
Oliveira Cacho 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA CRUZ 
2019 

 

 

 



3 

 
 

MARIA CECILIA DE ARAÚJO SILVESTRE 
 
 
 

TERAPIA POR CONTENSÃO INDUZIDA EM FORMATO DE 
GRUPO PARA RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA DO 

MEMBRO SUPERIOR PÓS-AVC: COMPARANDO DOIS 
PROTOCOLOS 

 
 

   Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação da 

Faculdade de Ciências da Saúde 

do Trairi da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial para a obtenção 

do título de Mestre em Ciências da 

Reabilitação. 

Área de concentração: Ciências da  
Reabilitação 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Presidente da banca: Prof. Dra. Roberta de Oliveira Cacho 

 
 

_____________________________________________________ 
Examinador interno - Instituição: Prof. Dr. Enio Walker Cacho   

 
 

_____________________________________________________ 
Examinador externo: Prof. Dra. Alyne Kalyane Câmara de Oliveira 

(UFPB) 
 

 



4 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi – FACISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvestre, Maria Cecilia de Araujo.  

   Terapia por contensão induzida em formato de grupo para 

recuperação da função motora do membro superior pós-AVC: 
comparando dois protocolos / Maria Cecilia de Araujo Silvestre. 

- 2019.  

   73 f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi, Programa de Pós - Graduação em 

Ciências da Reabilitação. Santa Cruz, RN, 2019.  
   Orientadora: Roberta de Oliveira Cacho.  

 

 

   1. Acidente vascular cerebral - Dissertação. 2. Terapia por 

exercício - Dissertação. 3. Destreza motora - Dissertação. I. 

Cacho, Roberta de Oliveira. II. Título.  
 

RN/UF/FACISA                                  CDU 616.831-005 

 

 

 

   
Elaborado por Joyanne de Souza Medeiros - CRB-15/0533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Aos meus pais, Enilson e Delma, por sempre me incentivarem a lutar 

pelos meus objetivos e me apoiarem incondicionalmente, mas também me 

aconselharem e me direcionarem sempre às escolhas certas, a eles todo meu 

amor e gratidão. 

A minha orientadora, Roberta, que tornou tão leve um caminho que 

poderia ter sido tão estressante, que sempre foi tão humana e se tornou uma 

inspiração como pessoa e como profissional. Obrigada por todos os 

ensinamentos, não só científicos. 

A Enio, que sempre esteve de prontidão para ajudar de forma tão 

acessível. Obrigada por toda paciência e ajuda. 

Aos alunos voluntários da pesquisa, que abdicaram de duas semanas 

das férias para me ajudar, sem vocês esse trabalho não seria possível. 

A minha turma de mestrado, cada um com seu jeitinho tornou essa 

experiência muito mais prazerosa e tranquila, obrigada por compartilharem 

essa jornada comigo. 

Aos meus amigos que tornam meus dias tão divertidos e não me deixam 

desanimar frente às situações difíceis, obrigada por todas as risadas. 

As pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram a crescer e 

me tornaram um ser humano melhor e ocupam um lugar especial no meu 

coração. Meu amor e gratidão sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



6 

 
 

RESUMO 

A Terapia por Contensão Induzida tem sido recomendada como uma 
intervenção eficaz para promover resultados positivos na reabilitação de 
membro superior em uma série de diretrizes clínicas internacionalmente. 
Porém a implementação da TCI na prática continua sendo um desafio, apesar 
das fortes evidências que apoiam seu uso. Objetivo: comparar a 
administração da TCI em grupo com protocolo original de 6 horas e protocolo 
modificado de 3 horas na recuperação neurofuncional de pacientes pós-AVC 
em formato de grupo. Métodos: Foram selecionados 13 pacientes da Clínica 
Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA, todos com diagnóstico de acidente 
vascular cerebral para participarem de um programa de TCI em grupo. Desses 
13 pacientes, 2 desistiram, 8 participaram da primeira fase que consistia em 
aplicação do protocolo da TCI 3 horas diariamente, durante 10 dias úteis de 
tratamento. Cinco meses depois 5 pacientes dos oito que participaram da 
primeira fase e outros novos 3 pacientes participaram de um programa de TCI 
em grupo por 6 horas diariamente, durante 10 dias úteis de tratamento. Em 
ambos os protocolos todos os princípios principais da TCI (shaping, task 
practice e pacote comportamental) foram utilizados. Nas duas fases o grupo de 
pacientes era supervisionado por uma equipe multidisciplinar. A recuperação 
motora e funcional dos pacientes foram avaliadas através do Teste de Função 
Motora de Wolf, o Motor Activity Log e a Medida Canadense de Desempenho 
Ocupacional  por um avaliador independente em seis momentos: 
imediatamente antes do programa de 3 horas, imediatamente após o programa 
de 3 horas, 3 meses após o programa de 3 horas, imediatamente antes do 
programa de 6 horas, imediatamente após o programa 6 horas e 3 meses após 
o programa de 6 horas. Resultados: A TCI em formato de grupo demonstrou 
exercer reforço motivador para os participantes do estudo. Os participantes 
obtiveram melhoras estatística e clinicamente significativas na recuperação 
motora e funcional e foram mantidas ao longo de um período de 
acompanhamento de 3 meses em ambos os protocolos, contudo os resultados 
foram melhores no protocolo de 3 horas.  Conclusão: A terapia por contensão 
induzida em seu formato grupal produz resultados favoráveis e a aplicação de 
um protocolo com menor tempo de duração (3 horas) apresenta resultados 
mais significativos, sendo mais viável a sua aplicação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: 

Acidente vascular cerebral; extremidade superior; terapia por exercício; 
destreza motora. 
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Constraint induced movement therapy (CIMT) has been recommended as an 
effective intervention to promote positive upper limb rehabilitation outcomes in a 
number of clinical guidelines internationally. However, the implementation of 
CIMT in practice remains a challenge, despite strong evidence supporting its 
use. Objective: To compare an original protocol of 6 hours and a 3 hours 
modified protocol of CIMT in the neurofunctional recovery of post-stroke 
patients in a group format. Methods: Eleven stroke patients from the 
Physiotherapy School Clinic of UFRN / FACISA were selected to attended a 
group based CIMT program. Of these 11 patients, 8 participated in the first 
phase consisting of the a 3 hours CIMT protocol application for 10 treatment 
days, 5 months later 5 patients from the 8 patients who participated in the first 
phase and 3 new patients participated in a CIMT group  program for 6 hours 
daily for 10 treatment days. In both protocols all the traditional CIMT 
components were used (shaping, task practice and behavioral package). In 
both phases the group of patients was supervised by a multidisciplinary team. 
The motor and functional recovery of the patients were evaluated through the 
Wolf Motor Function Test, the Motor Activity Log and the Canadian 
Occupational Performance Measure by an independent evaluator in six 
moments: immediately before the 3h program, immediately after the 3h 
program, 3 months after the program of 3, immediately before the program of 
6h, immediately after the program 6h and 3 months after the program of 6h. 
Results: The protocol demonstrated a motivating reinforcement for the study 
participants. Participants achieved statistically and clinically significant 
improvements in motor and functional recovery and were maintained over a 3-
month follow-up period in both protocols, however the results were better in the 
3-hour protocol. Conclusion: CIMT in a group format produces favorable results 
and the application of a protocol with a shorter duration (3 hours) presents more 
significant results, thus the most viable application. 

 
KEY WORDS: 
 
Stroke; upper extremity; exercise therapy; motor skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como um sinal clínico de 

rápido desenvolvimento de distúrbios focais ou globais da função cerebral, de 

suposta origem vascular e com mais de 24 horas de duração. (1) Decorre da 

insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro e tem 

diferentes causas. 

O AVC é a segunda maior causa global de morte, no Brasil, é a causa 

principal de morte, com mais de 33.000 mortes registradas em 2010 (2), e 

existem dois principais tipos: o isquêmico e o hemorrágico (3).  

O AVC causa um alto grau de incapacidade afetando negativamente 

diferentes áreas da funcionalidade física e social, e leva a uma necessidade 

inerente de reabilitação (4). Nas manifestações clínicas poderão ser produzidos 

vários déficits, tais como: alteração do nível de consciência e 

comprometimentos das funções sensoriais, motoras, cognitivas, perceptivas e 

de linguagem. Os déficits motores mais comuns são: paralisia (hemiplegia) ou 

fraqueza (hemiparesia) no hemicorpo oposto à lesão (5).  

Indivíduos com hemiparesia pós-acidente vascular cerebral comumente 

apresentam limitações na realização de atividades como caminhada e alcance 

manual, o que pode restringir sua participação na realização de atividades 

cotidianas e papéis ocupacionais (6). Mais da metade das atividades de vida 

diária (por exemplo: vestir-se, alimentar-se e cozinhar) dependem da 

integridade das funções do membro superior. Portanto, o comprometimento 

motor no membro superior representa uma barreira significativa à reintegração  

do indivíduo na sociedade (7).  

Decorrente das dificuldades em utilizar o membro hemiparético, as 

estratégias compensatórias tornam-se hábitos que reforçam o não uso do 

membro acometido pela lesão, podendo resultar em perdas para a capacidade 

funcional. A realização das atividades de vida diária (AVD’s) com apenas um 

membro superior, geralmente o membro menos acometido, pode ser uma 

maneira limitada de desempenho das atividades, resultando em lesões de 

membros superiores pelo seu uso excessivo, dores e frustrações. As 

modificações nas redes neurais seriam uso-dependentes, sugerindo que 

algumas técnicas direcionadas às compensações poderiam inibir o processo de 

recuperação (8). Há evidências de que otimizar a recuperação da função do 
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braço após o AVC requer um alto nível de reabilitação intensiva, o que pode 

ser um desafio para os profissionais de saúde (9). 

A terapia por contensão induzida (TCI) é uma forma de treinamento 

motor que surgiu na pesquisa de reabilitação de pacientes com AVC. Essa 

abordagem exige um uso intensivo e orientado para a tarefa do membro 

afetado. Desenvolveu-se a partir de estudos inovadores em que macacos 

unilateralmente desaferentados, recuperaram a funcionalidade do membro 

afetado após a restrição do membro não afetado (10). A hipótese que embasa 

esta teoria é a de que existe uma interconexão entre os membros, onde uma 

vez esquecida (desaferencia sensorial) a presença do segmento corporal, há o 

reforço da utilização do membro contralateral (11). 

A TCI é comumente utilizada em pacientes com lesões encefálicas 

adquiridas, um grupo de doenças que inclui AVC, traumatismo crânio 

encefálico, anóxias cerebrais, tumores e infecções do sistema nervoso central, 

e que possuem como semelhança déficits motores, sensoriais, cognitivos e 

perceptuais que induzem à redução do uso funcional do membro superior 

acometido pela lesão (12). É uma técnica comportamental que se baseia em 

desencorajar o uso do membro superior são, para melhorar o uso funcional da 

extremidade superior lesionada após uma lesão (4). A técnica mostrou-se 

eficaz na reabilitação dos membros superiores através da reorganização do 

córtex cerebral na área lesada utilizando os princípios da neuroplasticidade. 

Isso permite uma melhor percepção do uso do braço nas atividades cotidianas 

e facilita a transferência das evoluções terapêuticas para o ambiente real do 

paciente (13). 

O protocolo original da TCI consiste em três principais princípios: 1) 

treinamento repetitivo e orientado à tarefas (shaping e task practice) seis horas 

por dia durante duas semanas consecutivas; 2) restrição da extremidade 

superior menos afetada, utilizando uma luva durante 90% do tempo em que o 

paciente está acordado; 3) transferência dos resultados alcançados no 

ambiente clínico para o ambiente real do paciente através da aplicação de 

conjunto de técnicas comportamentais para reforçar a adesão à terapia (14). 

O objetivo do shaping é selecionar tarefas que são baseadas em 

movimentos específicos para superar o não-aprendizado do membro. É um 

método de treinamento repetitivo, orientado à tarefa, utilizando retorno contínuo 
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e graduação para aumentar ou diminuir a dificuldade da atividade e abordar um 

objetivo motor ou comportamental em repetições sucessivas (15). 

A aplicação de task practice envolve atividades baseadas em funções e 

executada continuamente por períodos de 15 a 20 minutos, com o 

conhecimento de resultado no final da tarefa. A atividade é selecionada para 

cada participante, considerando: movimentos articulares específicos que 

apresentam maiores déficits; movimentos articulares que o terapeuta acredita 

ter o maior potencial de melhora; e as preferências dos participantes (10)(15). 

A aplicação dos métodos para reforço de adesão, também chamado de 

pacote de transferência, é realizada durante o protocolo da TCI e inclui 

procedimentos que são usados frequentemente em intervenções 

comportamentais para modificação de hábitos. No protocolo original, os 

métodos propostos são um contrato formal de comprometimento para o uso da 

luva (um contrato com o paciente, e separadamente com o cuidador, se 

disponível, em que o paciente se responsabilize em usar o membro superior 

mais comprometido o máximo possível fora do cenário terapêutico), uma lista 

de tarefas para casa (cinco tarefas consideradas difíceis e cinco tarefas 

consideradas fáceis usando o braço mais afetado) e um diário de casa em que 

os participantes registram o quanto eles usaram o braço mais afetado para as 

atividades especificadas no contrato comportamental (16). 

Os benefícios do protocolo original de terapia de forma individual têm 

sido amplamente investigados e mostram melhorias clínicas e funcionais. 

Contudo, sua aplicação em ambientes clínicos ainda é limitada por causa de 

demandas técnicas, recursos humanos, recursos clínicos e realidades culturais. 

Considerando essas limitações, segundo  Doussolin et al. estudos propõem-se 

a modificar a terapia individual para uma intervenção em grupo com o objetivo 

de aumentar a cobertura, otimizar o gerenciamento dos terapeutas através de 

respostas de custo-efetividade, diminuir a lista de espera e contribuir para 

reduzir a desigualdade no acesso à reabilitação (4). 

Bons resultados vem sendo observados ao empregar protocolos 

modificados da TCI em ambientes alternativos, como no ambiente doméstico, 

comunitários, e como durante acampamentos de verão. Thompson  et al. 

mostram que estudos que usaram protocolos modificados da TCI, incluindo o 

modelo day camp, relataram benefícios funcionais duradouros para crianças 

com paralisia cerebral hemiplégica após a intervenção (17). 
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O modelo day camp consiste em aplicar atividades de vida diária e 

recreativas de interesse do participante, com foco na dinâmica de grupo, como 

trabalho em equipe e ajuda mútua para realizar as atividades, em um cenário 

favorável e motivador, visto que o fator motivacional é uma questão importante 

na aprendizagem motora. O aumento dos sentimentos de autoconfiança, 

autoestima e motivação que podem resultar do modelo day camp, levam a uma 

melhor função social, o que pode influenciar positivamente muitas outras áreas 

da vida, incluindo atividades no ambiente doméstico e comunitário (17). 

A aplicação da terapia de grupo baseia-se nos benefícios que 

proporciona, em relação à quantidade de informação fornecida, a troca de 

experiências, a rede de apoio social, a discussão de problemas comuns, a 

capacidade de enfrentar e resolver problemas e a possibilidade de satisfazer as 

necessidades humanas básicas, como segurança, afeição, sentimento de 

pertencimento e autoestima (4). 

Para o paciente com sequelas de AVC o grupo terapêutico desenvolvido 

em um ambiente seguro e de aprendizagem contribui para potencializar as 

capacidades funcionais identificadas no desenvolvimento de maior consciência 

corporal, maior uso do lado comprometido nas atividades, redução da dor e 

espasticidade. A terapia em grupo favorece a experimentação e retomada das 

atividades que os pacientes deixaram de realizar, promove o resgate da 

autoestima e a possibilidade de vislumbrar novos projetos (18). 

O uso da TCI para recuperação de membro superior em pacientes com 

AVC vem aumentando gradativamente devido às várias modificações que têm 

sido propostas para o tempo de intervenção, componentes principais e formas 

de dinâmica do protocolo, a fim de promover a aplicação deste tratamento no 

ambiente clínico e aumentar seus benefícios. 

 Doussolin et al. (2016) propuseram e analisaram uma modificação do 

protocolo original de sessões individuais de tratamento com duração de seis 

horas para intervenções em grupo com duração de três horas e concluíram que 

esse tipo de modificação promove bons resultados funcionais para os 

pacientes, de acordo com resultados analisados através da Medida de 

Independência Funcional (19). 

Em um estudo posterior Doussoulin et al. (2017) analisaram se uma 

versão modificada da TCI, através de sua aplicação em terapia de grupo em 

um protocolo de 3h, melhora a função e o uso do membro superior durante as 
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AVD’s comparada com a aplicação do mesmo protocolo de forma individual e 

obtiveram como resultado que ambos os tipos de intervenções promovem 

melhora função de membro superior, sendo esses aumentos maiores na 

terapia de grupo (4).  

Já Henderson e Manns (2012) analisaram a eficácia de um programa de 

TCI modificado realizado em formato de grupo com protocolo de 3 horas e 

meia observando que a TCI resultou em melhoras na recuperação motora,  

funcional e na participação social de pacientes com AVC. Tanto os terapeutas 

quanto os participantes do estudo relatam que a experiência foi positiva e que 

eles não sentiram que o formato de grupo diminuiu o sucesso do protocolo 

(20). 

Entretanto, nenhum dos estudos encontrados promoveu a comparação 

da TCI, utilizando todos os componentes tradicionais do protocolo, entre um 

protocolo de 3 horas e um protocolo de 6 horas para pacientes pós AVC em 

formato de terapia em grupo. 

 

 

2. OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo comparar a administração da terapia 

por contensão induzida com protocolo original de 6 horas e protocolo 

modificado de 3 horas na recuperação neurofuncional de pacientes pós-AVC 

em formato de grupo. 

 

3. MÉTODOS 

 Desenho do estudo 

O delineamento quase experimental utilizado no presente estudo 

caracteriza-se pelo fato de o pesquisador ser o responsável pela exposição dos 

indivíduos. O desenho A1-B-A2 foi utilizado da seguinte maneira: Fase A1 

compreendia o protocolo de terapia por contensão induzida modificado, com 3 

horas de duração, durante 2 semanas; Fase B foi composta por exercícios 

funcionais e terapia convencional em grupo com uma hora de atendimento 

semanal, durante 5 meses; Fase A2 consistiu na aplicação do protocolo de 

terapia por contensão induzida original, com 6 horas de duração, durante 2 

semanas.  Neste tipo de desenho de estudo é permitido que os pacientes se 
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Avaliados para elegibilidade 

 (n =16) 

repitam em todas as fases. Essa escolha ocorreu devido a dificuldade de 

recrutamento de pacientes que apresentavam características compatíveis aos 

critérios de inclusão. 

A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), unidade acadêmica especializada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada no município 

de Santa Cruz-RN. 

Procedimentos éticos/Seleção de sujeitos 

Após aprovação do comitê de ética, CAAE nº  

78878217.0.0000.5568, a amostra foi por conveniência com sujeitos 

selecionados a partir dos atendimentos realizados na Clínica Escola de 

Fisioterapia da FACISA e consistiu de 13 pacientes com diagnóstico de AVC e 

residentes no município de Santa Cruz/RN ou em regiões circunvizinhas. Os 

que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A). O fluxograma na figura 1 ilustra a seleção de 

sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluídos (n=3) 

  Não atendem aos critérios de inclusão 

(n=1) 

  Não retornaram para o início do protocolo 

(n= 2) 

Analisados  

no follow up 

(n= 8). 

Analisados 

na 

reavaliação 

(n=8). 

G3* (n= 10 ) (n=3 somente G6) 

 Receberam intervenção no dois 

protocolos (n= 5). 
 Participaram apenas do protocolo de 

3 horas  (por não conseguir voltar 

5 meses depois para o protocolo 

de 6 horas) (n=5). 

Total de participantes 

(n= 13 ) 

Inclusão 

Seguimento Follow up 

FA
SE

 A
1 Excluídos por 

exceder 

número de 

faltas (n=2). 
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Figura 1. Fluxograma de participantes envolvidos no estudo. *protocolo de terapia por 

contensão induzida modificado, com 3 horas de duração (G3); **protocolo de terapia por 

contensão induzida original, com 6 horas de duração (G6). 

 

Os indivíduos selecionados deveriam apresentar diagnóstico clínico de 

AVC, isquêmico ou hemorrágico, idade acima de 18 anos, acometimento 

unilateral, movimentação ativa de no mínimo 20 graus de extensão de cotovelo, 

10 graus de extensão de punho, 10 graus de abdução/extensão do polegar e 

ter pelo menos 10 graus de extensão em mais dois dedos além do polegar, e 

não ter déficits cognitivos considerados graves. Como critério de exclusão os 

pacientes não deveriam estar participando de outras pesquisas e tratamento 

para membros superiores. 

 

Instrumentos de medida 

O Mini Exame do estado Mental (MEEM) foi utilizado para avaliação no 

nível cognitivo e a goniometria para avaliação da amplitude de movimento de 

punho e dedos. 

O MEEM (ANEXO 1) avalia o nível de cognição. É um conhecido 

questionário de 30 pontos usado na avaliação neuropsicológica, mede a 

orientação, memória e atenção, com pontuação máxima de habilidades 

específicas como nomear e compreender (21). Foi considerada a pontuação 

<13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade e 23 para alta 

G6** (n= 8) 

 Participaram da intervenção no G3 

e G6 (n= 5). 
 Participaram da intervenção 

apenas no G6  (pois foram 

admitidas na clínica escola de 

fisioterapia após o protocolo do 

G3) (n=3). 
 

Analisados 

na 

reavaliação 

(n=8). 

Seguimento 

Analisados  

no follow up 

(n= 8). 

Follow-up 

Exercícios funcionais e terapia 

convencional em grupo (n= 8) FA
SE

 B
 

FA
SE

 A
2 

3 pacientes 

do G3 

desistiram 

de 

permanecer 

no protocolo. 
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escolaridade, para identificar déficits cognitivos. O MEEM é simples de usar e 

pode ser aplicado entre 5 e 10 minutos. 

O instrumento utilizado para fazer medida de amplitude de movimento é 

o goniômetro universal que é formado por dois braços e um eixo, um braço vai 

acompanhar o movimento, o outro permanece fixo até o final da medida, e o 

eixo fica sobre a articulação avaliada (22). O braço fixo do goniômetro é 

colocado paralelo ao eixo longitudinal da peça óssea e o braço móvel é 

colocado paralelo ao eixo longitudinal da peça óssea distal (23). 

Devem-se sempre comparar as medidas com o lado contralateral, se 

esse estiver são, para estabelecer um parâmetro de normalidade. Cada 

articulação tem uma amplitude normal dos ângulos e é necessário o 

conhecimento dessas medidas para que se possa identificar alterações nas 

amplitudes articulares (22). 

Os valores encontrados foram passados para uma ficha de avaliação 

goniométrica (APÊNDICE B) e serviram para mensurar se a amplitude de 

movimento do paciente era compatível com o grau de movimento mínimo 

considerado nos critérios de inclusão. 

Para caracterização do grau de funcionalidade da amostra foi utilizada a 

Escala de Rankin Modificada (ANEXO 2), que é uma medida para avaliar a 

funcionalidade do paciente após o AVC. É uma simples avaliação de 6 pontos 

que inclui referência a limitações nas atividades diárias e mudanças no estilo 

de vida (24). 

Para continuar a avaliação e mensurar os efeitos do tratamento nos 

pacientes, os mesmos foram submetidos a avaliação pelo Wolf Motor Function 

Test (WMFT), o Motor Activity Log (MAL) e a Medida Canadense de 

Desempenho Ocupacional (COPM). 

A versão original do WMFT (ANEXO 3) foi desenvolvida por Wolf et al., 

para avaliar os efeitos da terapia por contensão induzida em sobreviventes de 

acidente vascular cerebral. O WMFT é uma ferramenta padronizada que avalia 

a capacidade funcional e a qualidade do movimento das extremidades 

superiores em adultos pós-AVC. Seus 17 itens simulam ações realizadas 

rotineiramente (25). 

Usando o WMFT o terapeuta pode avaliar a funcionalidade do membro 

superior, enquanto o paciente realiza tarefas cotidianas. Essa avaliação leva 

em consideração o tempo e a qualidade dos movimentos. O tempo médio de 
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execução, em segundos, é calculado como a soma dos tempos de execução 

das tarefas individuais (cada um com um limite superior de 120 segundos) 

dividido pelo número de tarefas. A pontuação total, também referida como a 

pontuação da escala de habilidade funcional (escala de 6 pontos, de 0 a 5) 

(ANEXO 4), é a soma das pontuações dos 15 itens baseados em atividades 

funcionais (25). 

O Motor Activity Log (MAL) (ANEXO 5) avalia a percepção do paciente 

sobre o uso do membro superior acometido em 30 atividades diárias 

relevantes, foi desenvolvido para avaliar a função de membros superiores de 

pacientes hemiplégico e foi traduzido e adaptado para o português por Saliba 

et.al (26). Pede-se aos pacientes que avaliem quanto (escala de quantidade de 

movimento) (ANEXO 6) e quão bem (escala de Qualidade de Movimento) 

(ANEXO 7) ele usou o membro superior mais acometido para realizar cada 

uma das atividades em uma escala de resposta de cinco pontos (4). 

            A Medida de Desempenho Ocupacional (COPM) (ANEXO 8) é uma 

medida de resultado padronizada projetada para identificar problemas de 

desempenho ocupacional. O paciente identifica seus problemas dentro das 

áreas de autocuidado, produtividade e lazer. O paciente avalia a importância 

dos problemas em uma escala de 1 a 10. No final da entrevista são 

selecionados até cinco problemas que são mais importantes para eles e 

classificados em uma escala de 1 a 10 em termos de desempenho e satisfação 

com o desempenho (27). 

As avaliações WMFT, MAL e COPM foram realizadas imediatamente 

antes, imediatamente depois e 3 meses após ambos os protocolos. 

Intervenção 

A fase A1, que consistia no protocolo da TCI de 3 horas, foi realizada 

durante duas semanas em janeiro de 2018, com oito pacientes com diagnóstico 

de acidente vascular cerebral. Os participantes foram supervisionados por 

profissionais de Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional de forma 

rotativa supervisionando os pacientes. A psicóloga estava presente para apoio 

emocional e escuta dos pacientes. Os profissionais receberam orientações 

prévias e treinamento prévio quanto a aplicação dos formulários e dinâmica do 

protocolo 

No primeiro dia de protocolo os pacientes se apresentaram através de 

uma dinâmica realizada pela profissional de Psicologia na qual os pacientes 
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formavam duplas e se apresentavam um ao outro para posteriormente um 

apresentar o outro para o grupo (figura 2). Em seguida, o contrato de 

comprometimento (ANEXO 9) (28), que é um acordo formal com intuito de 

aumentar a adesão do paciente ao protocolo, foi realizado no primeiro dia do 

tratamento, onde terapeuta e paciente determinaram, após um levantamento 

das tarefas diárias do paciente (inserida no contrato de comprometimento) em 

quais atividades seria permitido a remoção da luva e o uso das duas mãos ou 

auxílio do cuidador. Todos assinaram o contrato. A lista era composta por 10 

tarefas personalizadas para cada indivíduo de acordo com as atividades que 

cada paciente teve menor pontuação na escala de qualidade de movimento da 

MAL. Todos os dias a lista foi conferida e se necessário novas tarefas 

adicionadas como forma de atividades domiciliares.  

 

Figura 2. Dinâmica inicial 

Durante 10 dias consecutivos foram realizadas atividades terapêuticas, 

no período matutino (8h às 11h), seguindo a metodologia da TCI incluindo o 

pacote comportamental, treino de tarefa orientada intensivo e repetitivo 

(shaping e task practice) e o uso de uma luva de contensão feita de tecido . 

Durante os 10 dias de tratamento foram realizadas três horas diárias de 

aplicação das técnicas de shaping e task pratice. Diariamente eram aplicados, 

em média, 4 shapings e um task practice selecionados de acordo com as 

dificuldades apontadas na COPM. Após a escolha da tarefa do shaping era 

selecionado o parâmetro de mensuração para feedback que fornecia 

conhecimentos específicos dos resultados obtidos pela performance e o 

parâmetro de progressão para que a atividade fosse graduada através de 

adaptações no objeto da tarefa ou no ambiente e a mesma fosse se tornando 

mais desafiadora. Eram realizadas atividades funcionais com foco em 

movimentos específicos realizados em 10 repetições de 45 segundos cada. O 

tempo era cronometrado pelo terapeuta responsável, o feedback das 
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repetições era sempre repassado para o paciente e a qualidade do movimento 

realizado na tarefa era mensurada através de uma escala que variava de 0 a 5, 

sendo 0 sem início de movimentação e 5 movimento normal. Todos esses 

dados eram inseridos em um formulário próprio do shaping (ANEXO 10) (28) 

para cada tarefa. 

O task practice (figura 3) era realizado em formato de atividade coletiva 

e colaborativa, com atividades selecionadas de acordo com as dificuldades 

informadas na COPM (como preparação de lanches, uso de talheres, 

simulação de compras, caminhar na comunidade) e que colocavam em prática 

o aprendizado motor adquirido nas tarefas do shaping. Assim como no shaping, 

as tarefas do task practice eram descritas em um formulário (ANEXO 11) (28) 

onde se registrava qual tarefa havia sido realizada, se foram necessárias 

adaptações para sua realização e o tempo em que foram realizadas. 

 

Figura 3. Task practice 

Como forma de monitorar o uso do membro mais acometido no 

ambiente domiciliar e cotidiano do paciente, a escala de quantidade de 

movimento da MAL era aplicada diariamente, de forma individual, antes do 

início das tarefas do dia. As tarefas que obtinham menor pontuação na MAL 

eram direcionadas como tarefas de casa, e o paciente realizava um diário de 

casa descrevendo a realização dessas atividades. Em todas as sessões o 

diário de casa era discutido em grupo, como forma de incentivar e encorajar 

uns aos outros.  

Para facilitar a discussão acerca dos shapings, padronizar o tipo de 

exercício e avaliar a evolução dos pacientes, escolhemos 5 tarefas do shaping 

para serem discutidas, essas tarefas foram repetidas duas vezes cada. As 

tarefas escolhidas são descritas no quadro 1. 

(Inserir quadro 1) 
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A fase B durou 5 meses de exercícios e terapia convencional no 

intervalo entre o protocolo de 3 horas da TCI e o protocolo de 6 horas. A 

terapia convencional era realizada em grupo no projeto de extensão “FACISA 

no combate ao AVC” no período de fevereiro a junho de 2018, em um 

atendimento semanal de uma hora de duração, no qual eram realizados 

alongamentos, exercícios de fortalecimentos, treino de marcha e coordenação, 

treino de equilíbrio e transferências. Nesse período o paciente foi orientado a 

não realizar terapias específicas para membros superiores. Nessa fase 

também houve o follow up do G3. 

A fase A2, que consistia no protocolo da TCI com 6 horas de duração, foi 

realizada durante duas semanas (10 dias úteis) em julho de 2018, com oito 

pacientes com diagnóstico de acidente vascular cerebral. Os participantes 

foram supervisionados por profissionais de Fisioterapia, Psicologia e Terapia 

Ocupacional de forma rotativa. 

O protocolo de 6 horas seguiu todos os componentes principais da TCI 

que foram realizados no protocolo de 3 horas, diferindo apenas no horário de 

realização da intervenção (7h da manhã às 13h da tarde), na quantidade de 

shapings e task practice aplicados diariamente (6 shapings e 2 task practice) e 

no tempo para repetição de cada tentativa em uma tarefa (90 segundos). 

Foi escolhido 1 shaping de cada dia para ser discutido, com 1 mesma 

tarefa e outras 4 tarefas semelhante às escolhidas no protocolo de 3h para 

facilitar na análise e comparação dos resultados. As tarefas estão descritas no 

quadro 2. 

(Inserir quadro 2) 

Ao final de ambos os protocolos, tanto o de 3 horas quanto o de 6 horas, 

foi realizada uma análise qualitativa com os pacientes à respeito da experiência 

em grupo. Em uma roda de conversa cada paciente ia dando seu depoimento 

sobre os dias em que estiveram em atendimento.  

Nas duas etapas eram permitidas ao paciente o máximo de 3 faltas, os 

que excederam esse número (2) foram excluídos da análise de dados. 

 Análise de dados 

A análise estatística foi realizada por meio do software estatístico 

BioEstat, versão 5.3. A normalidade dos dados foi verificada através do teste 

Shapiro-Wilk, o qual deu-se distribuição normal (p-valor > 0,05). Foi realizada 

análise descritiva de variáveis qualitativas usando medidas de dispersão dos 
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dados (média e desvio padrão). Para analisar se havia diferença entre os 

grupos foi realizado o teste t de student para amostras independentes. Para 

estatística analítica de pré, pós-tratamento e follow-up, foi utilizado o teste de 

hipótese ANOVA para medidas repetidas e aplicado post-hoc de Bonferroni. 

Para comparar a média da primeira com a segunda repetição dos 

shapings, no G3, foi utilizado o teste-t de student para duas amostras 

relacionadas, considerando que a distribuição da amostra foi normal. Para 

comparar a qualidade de movimento da primeira com a segunda repetição foi 

utilizado o teste de Wilcoxon, considerando que duas das variáveis 

apresentaram distribuição anormal. No G6, para análise das repetições dos 

shapings e da qualidade do movimento foi utilizado o teste de Wilcoxon, 

considerando que duas das variáveis apresentaram distribuição anormal.  

Foi realizada análise estatística para mensurar a evolução diária dos 

pacientes, tendo como base a aplicação da escala de quantidade de 

movimento da MAL. A normalidade dos dados foi verificada através do teste 

Shapiro-Wilk, o G3 apresentou distribuição anormal e o G6 apresentou 

distribuição normal dos dados. No G3 foi aplicado o teste de Friedman e no G6 

o teste one way ANOVA.  

 

RESULTADOS 

A caracterização das variáveis da amostra do protocolo da TCI do G3 e 

do G6 está demonstrada na tabela 1 e os valores estatísticos na tabela 2.  

(Inserir tabela 1) 

(Inserir tabela 2) 

Quando realizada análise estatística através do teste-t de student não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 

O resultado médio e a evolução diária da aplicação da Escala de 

Quantidade de Movimento da MAL no G3 e G6 está descrito na tabela 3.  

(Inserir tabela 3) 

De acordo com o que foi preenchido nos formulários de aplicação do 

shaping foram feitos gráficos de acordo com a análise estatística dos dados da 

média de repetição e qualidade de movimento da primeira e segunda repetição 

de cada tarefa.  

Os gráficos 1 e 2 contém os dados das tarefas realizadas no G3. 

(Inserir gráficos 1 e 2) 
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O G3 não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significativa 

entre as repetições. A média de progressões na primeira semana de realização 

das tarefas foi de 0,83 progressões por atividades, na segunda semana foi de 

1,41 progressões por atividade. 

Os gráficos 3 e 4 contém os dados das tarefas realizadas no G6.  

(Inserir gráficos 3 e 4) 

 No G6 a tarefa 3 apresentou diferenças estatisticamente significativas 

quando analisada a média de repetições e a qualidade de movimento, e a 

tarefa 5 apresentou relevância estatística quando analisado a qualidade de 

movimento. A média de progressões na primeira semana de realização das 

tarefas foi equivalente a média de progressões da segunda semana, 1 

progressão por atividade. 

Quando analisados apenas os cinco pacientes que participaram tanto do 

G3 quanto do G6 foi observado melhora funcional nas avaliações de ambos os 

grupos (Tabela 4).  

(Inserir tabela 4) 

 De acordo com a tabela 4 podemos observar que o G3 apresentou 

melhora estatisticamente significativa na escala de qualidade de movimento da 

MAL, na avaliação de desempenho do COPM e na avaliação de satisfação do 

COPM. O G6 apresentou melhora estatisticamente significativa apenas na 

escala de qualidade de movimento da MAL. 

Quando analisados todos os pacientes que participaram do G3 e do G6, 

incluindo os três que participaram apenas do G3 e os outros três que 

participaram apenas do protocolo de 6 horas, também foram observadas 

melhoras nas avaliações de ambos os protocolos (tabela 4).  

(Inserir tabela 5) 

Na tabela 5 observamos que o G3 apresentou melhora estatisticamente 

significante na escala de quantidade e na de qualidade de movimento da MAL, 

na avaliação de desempenho do COPM e na avaliação de satisfação do 

COPM. Enquanto o G6 não apresentou nenhuma melhora estatisticamente 

significante. 

Na tabela 6 estão descritas algumas falas dos pacientes acerca da 

experiência no G3 e no G6 quando feita a pergunta “O que você achou dessa 

terapia em grupo?”. 

(Inserir tabela 6) 
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Uma observação importante a ser destacada é sobre a frequência dos 

pacientes em ambos os protocolos. No protocolo de 6 horas o índice de falta foi 

maior do que no protocolo 3 horas. No protocolo de 3 horas quatro pacientes 

faltaram uma vez cada, no protocolo de 6 horas dois pacientes faltaram duas 

vezes cada, e outros dois pacientes faltaram três vezes cada. 

 

DISCUSSÃO 

A TCI tem sido recomendada como uma intervenção eficaz para 

promover resultados positivos na reabilitação de membro superior em uma 

série de diretrizes clínicas internacionalmente. Porém a implementação da TCI 

na prática continua sendo um desafio, apesar das fortes evidências que apoiam 

seu uso (29). 

O aspecto principal do estudo é que ele seguiu todos os princípios da 

TCI (pacote comportamental, treinamento específico de tarefas repetitivas e 

contenção) em um formato de grupo, para comparar uma aplicação de 3 horas 

com uma aplicação de 6 horas.  

Nossos participantes demonstraram melhorias estatísticas e clínicas 

significativas na reabilitação motora e funcional de membro superior, e ainda 

demonstraram-se mais motivados a participarem da terapia provavelmente 

devido ao convívio social com outros participantes. 

Na comparação dos grupos os participantes eram estatisticamente 

semelhantes entre eles, no que diz respeito aos aspectos demográgrico, não 

haviam diferenças significativas entre os grupos que pudessem interferir nos 

resultados das análises. 

Estudos mostram que o tempo de lesão pode interferir diretamente nas 

evoluções durante a terapia. Segundo Bernhardt et al. (2017) a maioria da 

recuperação comportamental e as rápidas mudanças ocorrem das primeiras 

semanas aos primeiros meses após o AVC para a maioria das pessoas, ou 

seja, os pacientes considerados na fase aguda tem uma probabilidade maior 

de recuperação. No nosso estudo tivemos exemplo de um paciente, no G6, que 

estava na fase precoce de recuperação espontânea e isso pode ter contribuído 

positivamente para os resultados positivos do grupo em geral (30). 

Influência do resultado do MEEM 

Os bons valores no MEEM foi um ponto positivo do estudo, pois indica 

que os participantes não apresentavam déficits cognitivos que atrapalhassem o 
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bom entendimento da dinâmica do protocolo, o seguimento de comandos para 

as tarefas e uso seguro do dispositivo de contensão do membro não afetado. 

 Baldwin et al. (2018) destacaram como limitação do seu estudo a perda 

de 14% dos participantes selecionados devido a função cognitiva não ter sido 

considerada adequada para garantir a segurança ao usar o dispositivo de 

contensão (31). No estudo de Fleet et al. (2014) eles relataram que não apenas 

a falta de recursos financeiros pode limitar o uso da TCI, mas também que as 

características cognitivas podem ser grandes barreiras à implementação da 

terapia (32). 

Evolução diária 

Os pacientes do G3 apresentaram melhor resultado na avaliação diária 

da MAL. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de que o tempo gasto na 

terapia era menor, e portanto, os paciente não sofriam desgastes físicos e 

tinham mais tempo e disposição para realizar as tarefas, indicadas pela MAL, 

fora do ambiente clínico.  

Uswatte et al. (2018) corroboram com esse resultado quando dizem que 

os pacientes que participaram de um protocolo da TCI de 3,5 horas de 

tratamento por dia obtiveram resultados semelhantes ou superiores à pacientes 

que participaram de um protocolo da TCI de 6 horas de tratamento por dia na 

análise da MAL. Os autores citam como explicações para esse resultado que 

um protocolo da TCI que exceda 3,5 horas diárias produz melhora adicional, 

mas que essa melhora pode ser compensada pelos efeitos adversos da fadiga 

induzida por treinamento intensivo ou pela redução no tempo disponível para 

praticar o uso do braço mais afetado fora do ambiente de tratamento (33). 

Análise shaping 

Quando analisados os formulários da MAL a evolução diária dos 

pacientes do G3 foi melhor, porém na análise dos formulários dos shapings o 

G6 apresentou evolução estatisticamente mais relevante do que o G3. Isso 

pode ter ocorrido pelo fato de que no G3 as progressões variaram mais, 

tornando a tarefa mais difícil, e pelo fato de que no G6 os pacientes tinham 

mais repetições devido ao tempo de mensuração de feedback ser maior do que 

no G3 e eles também tinham mais familiaridade com a tarefa. 

Em seu estudo Abdullahi (2017) cita que o protocolo mais curto da TCI 

foi relatado como mais eficaz para melhora dos resultados da reabilitação do 

que o protocolo mais longo, porém, não é por quanto tempo um paciente passa 
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praticando as tarefas que determina a melhora, mas sim quantas vezes a tarefa 

é repetida (34). 

Análise das medidas auto-referidas 

Na análise dos 5 pacientes em comum no G3 e G6, os resultados foram 

melhores nas medidas auto referidas (escala qualitativa da MAL e COPM 

análise de desempenho e performace). Esse resultado pode ser corroborado 

pelo fato das atividades cotidianas referidas nas medidas serem discutidas e 

incentivadas em grupo, o que fazia os pacientes se motivarem e se esforçarem 

mais para realizá-las.  

Familiares de pacientes que participaram de pesquisa envolvendo TCI 

afirmaram que a participação no tratamento em que os pacientes praticam 

exercícios que imitam atividades cotidianas em grupo e com componentes 

comportamentais, gerou reforço positivo da autoprodução e encorajou os 

pacientes a realizar atividades cotidianas que os tornassem mais 

independentes (19).  

No estudo de Henderson e Manns (2012) os participantes também 

obtiveram melhores resultados no MAL, justificando que isso pode ser atribuído 

à entrega mais concentrada do protocolo com o incentivo diário, feedback e 

reforço positivo. Eles ainda relatam que a entrega concentrada dos métodos de 

transferência (pacote comportamental) é essencial para facilitar a transferência 

de habilidades motoras para o “mundo real” e o apoio intensivo e o 

encorajamento são fundamentais na adoção dessas práticas fora da terapia 

(20). 

Dentre os principais achados do estudo observa-se que a aplicação do 

protocolo com 3 horas de duração apresentou melhores resultados para os 

participantes quando comparado com o protocolo com 6 horas de duração. 

Quando comparado os protocolos com os 3 pacientes que participaram apenas 

do G3 e os 3 que participaram apenas do G6, somente G3 melhorou no que diz 

respeito às medidas auto referidas. O fato de que o protocolo de 3 horas foi 

realizado primeiro, com os pacientes sem ter realizado tratamento intensivo 

prévio, pode ter contribuído para que fosse melhor que o protocolo de 6 horas 

que foi realizado com os mesmos pacientes 6 meses após, e os mesmos 

possivelmente já haviam passado pelo processo de aprendizagem motora. A 

quantidade dobrada de horas no segundo protocolo também pode ter causado 
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desgaste durante a aplicação e corroborado para os resultados serem 

inferiores ao do primeiro protocolo.  

Três horas de tratamento por dia reduz a possibilidade de fadiga, que é 

um problema comum em pacientes com AVC e que a prática intensa e 

prolongada pode ser mais arriscada e mais desgastante, especialmente em 

pacientes idosos ou com capacidade física reduzida (4). Page et al. (2002) 

desenvolveram um estudo com o intuito de investigar as opiniões de terapeutas 

e pacientes pós AVC a respeito da TCI. Nos resultados do estudo muitos 

terapeutas questionaram se os pacientes debilitados estariam à altura dos 

rigores de um programa de 6 horas, enquanto outros especularam que esses 

pacientes debilitados e/ou pacientes com certas sequelas poderiam se cansar 

das sessões práticas, comprometendo a motivação e o cumprimento do uso da 

contensão. Nesse mesmo estudo, mais de 54% dos pacientes responderam 

que era 'pouco improvável' ou 'nada provável' fazer todas as sessões de 

terapia, e mais da metade deste grupo indicou que eles seriam 'um pouco 

desmotivados' ou 'extremamente desmotivados' durante as sessões de terapia 

de 6 horas. Ao mesmo tempo, oitenta e três por cento dos pacientes preferiram 

um protocolo alternativo que transmitisse os mesmos benefícios sem impor as 

limitações do protocolo original. Os pesquisadores sugeriram examinar a 

eficácia de protocolos modificados da TCI que levasse em consideração o 

interesse do paciente (35). 

 Fator motivacional da terapia em grupo 

Em ambos os protocolos os discursos dos pacientes mostravam o 

protocolo em grupo como uma forma de motivação, eles relatavam como o 

incentivo e a animação dos colegas ajudaram a tornar um protocolo extenso, 

como o da TCI, fácil de administrar. Considera-se que o fator coletivo contribuiu 

positivamente para a motivação dos pacientes e aderência à intervenção, 

estimulando-os e desafiando-os a serem melhores desenvolvendo uma 

competitividade saudável entre eles. Alguns pontos negativos também foram 

observados, como a tendência de alguns pacientes compararem-se com outros 

que estavam em um nível de recuperação motora mais avançado. Contudo, em 

linhas gerais, a dinâmica em grupo pareceu favorável para motivação e 

assiduidade dos pacientes à terapia. 

 No estudo de Doussolin et al. (2016), no qual a intervenção da TCI foi 

modificada de individual para em grupo, os participantes relataram que a 
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modalidade coletiva permitiu que eles interagissem com pessoas que sofrem 

limitações similares e obtivessem retorno sobre suas experiências. Realizar 

diferentes tarefas motoras durante a terapia deu aos participantes a chance de 

se recuperarem através do trabalho colaborativo durante as duas semanas da 

intervenção, o desenvolvimento da terapia de forma coletiva promoveu 

benefícios do trabalho em grupo através da troca de ideias e apoio durante as 

atividades (19). 

 Durante uma intervenção foi possível observar que os pacientes da 

terapia em grupo se motivam competitivamente, constatou também que 

pequenas melhorias para um paciente encorajaram os outros a trabalharem 

com mais entusiasmo. O estudo de Doussolin propõe que a terapia em grupo 

fortalece as necessidades humanas básicas, tais como segurança, afeição, 

senso de pertencimento e autoestima (4). 

 Pesquisadores também observaram o lado negativo de pacientes com 

diferentes níveis de recuperação compararem-se entre si. Eles consideraram 

um desafio do protocolo do grupo a necessidade de desestimular os 

participantes com diferentes níveis de recuperação motora a compararem-se 

com os coparticipantes. A solução para esse problema foi a organização 

cuidadosa das atividades, a fim de otimizar o uso das capacidades dos 

participantes, o tempo das atividades e o espaço de tratamento (20). 

 

CONCLUSÃO 

 A terapia por contensão induzida demonstrou se um recurso benéfico 

para reabilitação funcional de membro superior em pacientes com sequelas 

pós acidente vascular cerebral. Ambos os protocolos, seja ele na duração 

original, de 6 horas, ou modificada, de 3 horas, podem trazer benefícios aos 

pacientes. Contudo, um protocolo com duração reduzida (3 horas) pode ser 

mais viável para ser aplicado, devido ao fato de ser mais confortável para os 

pacientes, financeiramente mais acessível, dinamicamente e estruturalmente 

mais praticável, e possivelmente produz resultados melhores do que o 

protocolo original de 6 horas de duração. 

A realização desse protocolo em um ambiente de grupo resultou em 

melhorias estatísticas e clínicas na reabilitação motora e funcional desses 

pacientes. A experiência torna-se positiva provavelmente devido ao fator 

motivador que incentivou os pacientes a darem o melhor de si, e o formato de 



31 

 
 

grupo não diminuiu o sucesso da reabilitação. A realização da TCI em grupo 

pode ser uma maneira eficaz de ampliar a disponibilidade deste protocolo sem 

impor desgastes desnecessários a pacientes e terapeutas. 

O nosso estudo teve como principal limitação o fato do tamanho da 

amostra ter sido pequeno e as faltas dos pacientes que interferiram nos 

resultados. Sugere-se estudos que recrutem um número maior de 

participantes, e que também utilizem todos os componentes da TCI para 

comparações dos protocolos e que promovam modificações, como alteração 

no tempo de realização do protocolo, realização do protocolo em grupo, 

realização do protocolo em ambientes comunitários, entre outros que facilitem 

aos terapeutas o uso da terapia em ambientes clínicos. 
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Tarefa Descrição Movimento Feedback Progressão 

Figura 4. Tarefa 1 – G3 

 

Varal Os movimentos 

enfatizados nessa atividade 

eram extensão de cotovelo, 

flexão e extensão de punho, 

flexão de ombro, adução e 

abdução horizontal de ombro. 

 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de cartões 

que o paciente pegava em 

45 segundo. 

Os parâmetros de progressão eram 

aumentar a altura do varal, afastar o 

varal do paciente e colocar os 

prendedores do lado mais afetado 

do paciente. 

Figura 5. Tarefa 2 – G3 

 

Argola no cone Os movimentos enfatizados 

nessa atividade eram o de 

pinça, extensão do punho e 

extensão do cotovelo. 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de argolas 

que o paciente conseguia 

colocar no cone. 

Para parâmetros de progressão, o 

cone podia ser movido para mais 

longe para aumentar a extensão do 

cotovelo, ser colocado em um local 

mais alto e podia ser movido para o 

lado mais afetado. 

     

Quadro 1. Shapings G3 

QUADROS SHAPING 
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Figura 6. Tarefa 3 – G3 

 

Bolas de ping 

pong 

Os movimentos enfatizados 

na tarefa eram os movimentos 

de pinça, flexão e extensão do 

cotovelo, abdução e adução 

do ombro. 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de bolas que 

o paciente conseguia 

colocar na caixa em 45 

segundos. 

Os parâmetros de progressão eram 

diminuir a abertura da caixa, mover 

a caixa para mais distante do 

paciente, colocar a caixa em cima 

de uma superfície alta. 

Figura 7. Tarefa 4 – G3 

 

Ligar pontos O principal movimento 

enfatizado nessa atividade foi 

o movimento de pinça para 

escrita. 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de pontos o 

paciente conseguiu ligar 

em 45 segundos. 

Os parâmetros de 

progressão eram aumentar o 

tamanho do desenho, variar o local 

do desenho, podia ser feito apoiado 

na parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tarefa 5 – G3 

 

 

Abotoar 

 

Os movimentos enfatizados 

na tarefa eram o de pinça e 

extensão de punho. 

 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de botões 

que o paciente conseguia 

abotoar em 45 segundos. 

 

Os parâmetros de progressão eram 

diminuir o tamanho dos botões, 

distanciar o dado do paciente, e 

colocar o dado sob uma superfície 

mais alta. 
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Tarefa Descrição Movimentos enfatizados Feedback Progressão 

Figura 9. Tarefa 1 – G6 

 

Argolas no cone Pinça, extensão do punho e 

extensão do cotovelo.  

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de argolas 

que o paciente conseguia 

colocar no cone. 

Como parâmetros de progressão o 

cone podia ser movido para mais 

longe para aumentar a extensão do 

cotovelo, ser colocado em um local 

mais alto, e podia ser movido para 

o lado mais afetado. 

Figura 10. Tarefa 2 – G6 

 

Pinça com 

prendedor 

FAorça de pinça, 

extensão de cotovelo, flexão e 

extensão de punho, adução e 

abdução horizontal de ombro. 

 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de pompons 

que o paciente colocava no 

recipiente em 90 

segundos. 

Os parâmetros de progressão eram 

diminuir o tamanho dos pompons, 

aumentar a força do prendedor com 

elástico e distanciar o recipiente em 

quem os pompons eram 

despejados. 

     

Quadro 2. Shapings G6 
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Figura 11. Tarefa 3 – G6 

 

Adesivos nas 

letras 

Força de pinça, extensão e 

flexão de punho. 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de adesivos 

que o paciente colocava 

nas letras em 90 

segundos. 

Os parâmetros de progressão eram 

diminuir o tamanho dos adesivos, e 

colar os adesivos na mesa para que 

o paciente retirasse. 

Figura 12. Tarefa 4 – G6 

 

Ficha de 

grafomotricidade 

pinça utilizado para escrita. O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o numero de linhas que 

o paciente conseguiu 

preencher em 90 

segundos. 

O parâmetro de progressão era 

mudar os formatos das linhas. 
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Figura 13. Tarefa 5 – G6 

 

Elásticos no copo Pinça, extensores intrínsecos 

dos dedos, flexão e extensão 

de punho, extensão de 

cotovelo. 

O parâmetro para 

mensuração de feedback 

era o número de elásticos 

que o paciente conseguia 

colocar nos copos em 90 

segundos. 

Os parâmetros de progressão eram 

aumentar o diâmetro do copo, 

aumentar a altura do copo e 

distancia-lo do paciente. 
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TABELAS 

TABELA 1. Dados demográficos 

Pact.  Sexo* Idade* Lado 

acometido* 

Tipo de AVC* Tempo pós avc 

em anos* 

Escala de 

Rankin 

Modificada* 

Mini exame de 

estado mental* 

Escolaridade 

1  

 

G3/G6 

Masculino 62 Direito Isquêmico 13 anos 1 19 Fundamental I 

2 Feminino 44 Direito Isquêmico 4 anos 3 21 Ensino médio 

completo 

3 Masculino 50 Esquerdo Hemorrágico 3 anos 2 20 Analfabeto 

4 Masculino 67 Direito Isquêmico 2 anos 2 19 Ensino médio 

incompleto 

5 Feminino 73 Direito Isquêmico 4 anos 1 20 Fundamental 

incompleto 

6  

 

G3 

Feminino 58 anos Direito Isquêmico 7 anos 3 14 Analfabeto 

7 Feminino 78 anos Esquerdo Isquêmico 2 anos 2 22 Fundamental 

incompleto 

8 Masculino 47 anos Esquerdo Hemorrágico 1 ano 3 16 Fundamental 

incompleto 

9  

 

G6 

Masculino 76 anos Esquerdo Isquêmico 1 ano 1 25 Analfabeto 

10 Masculino 64 anos Esquerdo Isquêmico 1 mês 4 25 Ensino médio 

completo 

11 Feminino 57 anos Esquerdo Isquêmico 6 meses 4 24 Fundamental 

incompleto 
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TABELA 2. Estatística dos dados demográficos 

Caracteristica qualitativas G3 (n=8) G6 (n=8) p-valor 

Sexo n (%) Feminino: 4 (50%) 

Masculino: 4 (50%) 

Feminino: 3 (37,5%) 

Masculino: 5 (62,5%) 

0,64 

Idade em anos, média (DP) 59,9 (12,39) 61,6 (10,94) 0.76 

Lado acometido n (%) Direito: 5 (62,5%) 

Esquerdo: 3 (37,5%) 

Direito: 4 (50%) 

Esquerdo: 4 (50%) 

0,64 

Tipo de AVC n (%) Isquêmico: 6 (65%) 

Hemorrágico: 2 (35%) 

Isquêmico: 7 (78%) 

Hemorrágico: 1 (22%) 

0,74 

Tempo pós AVC em anos, média 

(DP) 

4,37 (4) 3,37 (4,12) 0,62 

Pontuação na Escala de Rankin 

Modificada, média (DP) 

2,1 (0,8) 2,25 (1,28) 0,82 

Mini exame de estado mental, 

média (DP) 

18,8 (2.64) 21,6 (2,6) 0,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na comparação das variáveis, através do teste-t de Student, entre o G3 e o G6 não houveram diferenças estatisticamente significantes (p-valor > 0,05). 
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Tabela 3. Resultado da aplicação da Escala de Quantidade de Movimento da MAL – G3 e G6 

 MAL QT -  

dia 2 

MAL QT – 

dia 3 

MAL QT – 

dia 4 

MAL QT – 

dia 5 

MAL QT – 

dia 6 

MAL QT – 

dia 7 

MAL QT – 

dia 8 

MAL QT – 

dia 9 

MAL QT – 

dia 10 

G3 

(n=8) 

1.02* 

(0.86; 1.58) 

1.35* 

(0.92; 1.65) 

1.14* 

(0.85; 2.01) 

1.11* 

(0; 1.65) 

2.06  

(1.6; 2.41) 

2.2 

(1.39; 2.63) 

2.25 

(1.39; 2.65) 

2.33 

(1.41; 2.3) 

2.29 

(1.48; 2.96) 

G6 

(n=8) 

2.25 

(1.43; 3.01) 

0.91** 

(0.37; 2.46) 

2.69 

(1.11; 3.55) 

2.77 

(1.41; 3.72) 

2.39 

(1.41; 3.72) 

2.81 

(1.6; 3.85) 

2.59 

(1.55; 4.04) 

3.01 

(2.55; 4.44) 

2.7 

(1.94; 4.54) 

Todos os resultados estão apresentados em mediana (intervalo interquartílico). Foi utilizado o teste de Friedman para analisar significância dos dados. 
* houve diferença estatística do dia 2 para o 5, 8, 9 e 10, do dia 3 para o dia 8, 9, 10; do dia 4 para o dia 9 e 10, dia 5 e 9, dia 5 e 10; 

** houve diferença estatística entre o dia 3 e 9, dia 3 e 10. 
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TABELA 4. Resultados estatísticos da analise dos 5 pacientes em comum aos dois grupos. 

 G3 (n=5) G6 (n=5) 

Avaliações (n=5) Pré teste Pós-

teste 

Follow up p-valor Pré-teste  Pós-teste Follow p-valor 

MAL QT 1,27 

(0,75) 

2,84 

(0,76) 

2,71 (0,91) 0,093 2,31 

(1,03) 

3,18 (0,72) 2,90 (1,14) 0,122 

MAL QL 1,27* 

(0,68) 

2,88 

(0,69) 

2,82 (0,98) 0,036 2,20**** 

(0,91) 

3,60 (1,08) 2,98 (0,97) 0,029 

WOLF Tempo 7,96 

(2,92) 

4,44 

(1,59) 

5,12 (2,69) 0,132 6,61 

(3,56) 

4,77 (2,33) 6,59 (4,9) 0,413 

WOLF Força 9,65 

(6,19) 

14,03 

(6,48) 

20,39 

(14,92) 

0,581 14,93 

(8,73) 

17,05 

(10,95) 

18,19 

(9,34) 

0,376 

WOLF EHF 3,53 

(0,07) 

3,97 

(0,58) 

3,91 (0,2) 0,065 4,06 

(0,47) 

4,34 (0,51) 4,37 (0,5) 0,332 

COPM Desempenho 3,48** 

(2,09) 

5,84 

(2,01) 

5,96 (2,03) 0,023 4,7 (1,96) 5,58 (1,84) 5,77 (2,01) 0,099 

COPM Satisfação 3,48*** 

(2,09) 

5,84 

(2,01) 

5,96 (2,03) 0,023 5,06 (2,8) 5,94 (2,35) 5,89 (2,22) 0,177 

Todos os dados estão em média (desvio padrão). QT = quantitativa, QL = qualitativa, EHF = escala de habilidade funcional. 

* Diferença significativa (p<0,05) entre pré e pós teste, e entre pré teste e follow up. ** Diferença significativa entre pré e pós teste.  

*** Diferença significativa entre pré e pós teste. **** Diferença significativa entre pré e pós teste. 

 



46 

 
 

TABELA 5. Resultados estatísticos da analise incluindo os 3 pacientes que diferiam nos grupos. 

 G3 (n=8) G6 (n=8) 

Avaliações (n=8) Pré teste Pós-teste Follow up p-valor Pré-teste  Pós-teste Follow up p-valor 

MAL QT 1,04* 

(0,85) 

2,44 

(0,82) 
2,33 (1) 0,015 

2,00 

(1,27) 
3,24 (1,2) 2,90 (1,34) 0,053 

MAL QL 1,13** 

(0,96) 

2,53 

(0,85) 
2,43 (1,07) 0,003 

1,93 

(1,27) 
3,79 (1,7) 2,95 (1,24) 0,110 

WOLF Tempo 14,97 

(15,12) 

5,31 

(2,35) 
6,93 (5,45) 0,245 

21,71 

(40,34) 

14,91 

(29,47) 

14,52 

(25,19)  
0,206 

WOLF Força 7,95 

(7,06) 

11,94 

(5,91) 

17,29 

(13,32) 
0,366 

11,77 

(8,39) 

17,62 

(11,72) 
17,04 (8,7) 0,140 

WOLF EHF 3,22 

(0,57) 

3,80 

(0,57) 
3,97 (0,94) 0,071 

3,65 

(1,15) 
4,01 (0,98) 4,16 (1,09) 0,074 

COPM Desempenho 3,23*** 

(1,97) 

5,60 

(1,79) 
5,88 (2,01) 0,010 

4,19 

(1,75) 
5,94 (2,15) 6,41 (2,32) 0,063 

COPM Satisfação 3,23**** 

(1,97) 

5,60 

(1,79) 
5,88 (2,01) 0,010 

4,26 

(2,42) 
6,21 (2,45) 6,48 (2,4) 0,131 

Todos os dados estão em média (desvio padrão). QT = quantitativa, QL = qualitativa, EHF = escala de habilidade funcional 

* Diferença significativa (p<0,05) entre pré e pós teste, e entre pré teste e follow up. ** Diferença significativa entre pré e pós teste, e  

entre pré teste e follow up. *** Diferença significativa entre pré e pós teste, e entre pré teste e follow up. **** Diferença significativa entre  

pré e pós teste, e entre pré teste e follow up.  
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TABELA 6. Depoimento dos pacientes à respeito do grupo da TCI de 3 horas e de 6 horas. 

Paciente Relato de pacientes sobre o grupo da TCI 

de 3 horas 

Paciente Relato de pacientes sobre o grupo da TCI de 6 

horas 

2 “O grupo foi muito bom e divertido. Eu vinha 

me tratar e achar graça”. 

9 “Foi muito bom, eu me sentia numa colônia de 

férias”. 

4 “Fiquei cem por cento, poderia ter isso todo 

mês”. 

11 “Eu cheguei aqui não conseguia nem pentear o 

cabelo, hoje estou fazendo quase tudo sozinho”. 

5 “Se eu não estivesse aqui, estaria em casa 

sozinho sem fazer nada”. 
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GRÁFICOS 

Gráfico 1. Comparação da média do numero de repetições na primeira semana e na segunda semana das tarefas escolhidas no G3. 

 

Figura 14. T1_S1: media de repetições da tarefa 1 na primeira semana de protocolo; T1_S2: media de repetições da tarefa 1 na segunda semana de protocolo; 

T2_S1: media de repetições da tarefa 2 na primeira semana de protocolo; T2_S2: media de repetições da tarefa 2 na segunda semana de protocolo; T3_S1: media 

de repetições da tarefa 3 na primeira semana de protocolo; T3_S2: media de repetições da tarefa 3 na segunda semana de protocolo; T4_S1: media de repetições 

da tarefa 4 na primeira semana de protocolo; T4_S2: media de repetições da tarefa 4 na segunda semana de protocolo; T5_S1: media de repetições da tarefa 5 na 

primeira semana de protocolo; T5_S2: media de repetições da tarefa 5 na segunda semana de protocolo. 
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Gráfico 2. Comparação da média da qualidade de movimento nas repetições das tarefas escolhidas no G3 na primeira semana e na 

segunda semana.  

 

Figura 15. Q1_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 1 na primeira semana de protocolo; Q1_S2: media da qualidade de movimento da tarefa 1 na 

segunda semana de protocolo; Q2_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 2 na primeira semana de protocolo; Q2_2: media da qualidade de movimento 

da tarefa 2 na segunda semana de protocolo; Q3_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 3 na primeira semana de protocolo; Q3_S2: media da qualidade 

de movimento da tarefa 3 na segunda semana de protocolo; Q4_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 4 na primeira semana de protocolo; Q4_S2: 

media da qualidade de movimento da tarefa 4 na segunda semana de protocolo; Q5_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 5 na primeira semana de 

protocolo; Q5_S2: media da qualidade de movimento da tarefa 5 na segunda semana de protocolo 
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Gráfico 3. Comparação da média do numero de repetições na primeira semana e na segunda semana das tarefas escolhidas no G6. 

 

Figura 16. T1_R1: media de repetições da tarefa 1 na primeira semana de protocolo; T1_R2: media de repetições da tarefa 1 na segunda semana de protocolo; 
T2_R1: media de repetições da tarefa 2 na primeira semana de protocolo; T2_R2: media de repetições da tarefa 2 na segunda semana de protocolo; T3_R1: media 
de repetições da tarefa 3 na primeira semana de protocolo; T3_R2: media de repetições da tarefa 3 na segunda semana de protocolo; T4_R1: media de repetições 
da tarefa 4 na primeira semana de protocolo; T4_R2: media de repetições da tarefa 4 na segunda semana de protocolo; T5_R1: media de repetições da tarefa 5 na 
primeira semana de protocolo; T5_R2: media de repetições da tarefa 5 na segunda semana de protocolo. 
*Diferença significativa (p-valor < 0,05) entre as repetições. 
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Gráfico 4. Comparação da média da qualidade de movimento nas repetições das tarefas escolhidas no G6 na primeira semana e na 

segunda semana. 

 

Figura 17. Q1_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 1 na primeira semana de protocolo; Q1_S2: media da qualidade de movimento da tarefa 1 na 
segunda semana de protocolo; Q2_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 2 na primeira semana de protocolo; Q2_S2: media da qualidade de movimento 
da tarefa 2 na segunda semana de protocolo; Q3_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 3 na primeira semana de protocolo; Q3_S2: media da qualidade 
de movimento da tarefa 3 na segunda semana de protocolo; Q4_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 4 na primeira semana de protocolo; Q4_S2: 
media da qualidade de movimento da tarefa 4 na segunda semana de protocolo; Q5_S1: media da qualidade de movimento da tarefa 5 na primeira semana de 
protocolo; Q5_S2: media da qualidade de movimento da tarefa 5 na segunda semana de protocolo 
*Diferença significativa (p-valor < 0,05) entre as repetições. 
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APÊNDICES 

 

ANPÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “A influência da terapia 

por contensão induzida em pacientes com Acidente Vascular Cerebral: uma 

abordagem grupal”, que tem como pesquisador responsável a terapeuta 

ocupacional e aluna de mestrado Maria Cecília de Araújo Silvestre.  

Esta pesquisa pretende verificar se a terapia por contensão induzida, 

utilizando uma abordagem grupal, pode ajudar na recuperação das sequelas do 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) e será realizada na Clínica Escola de Fisioterapia 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Facisa), unidade acadêmica 

especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) localizada 

no município de Santa Cruz - Rio Grande do Norte (RN). 

O motivo que nos leva a fazer esse estudo se deve pela busca de uma nova 

forma de utilizar o protocolo da terapia por contensão induzida na recuperação 

funcional do paciente AVC. 

Contensão induzida significa imobilizar sua mão menos afetada com uma luva 

confortável, que deve ser usada durante as sessões de terapia, bem como na maior 

parte das suas atividades diárias. 

Caso você deseja participar, será avaliado pela ficha de avaliação sócio-

demográfica, que irá ser perguntado sobre seus dados pessoais (idade, sexo, nome, 

endereço, sexo, estado civil e raça) e história clínica (tempo de lesão, quantos 

eventos de AVC e lado da lesão),por uma avaliação goniométrica que irá medir a 

amplitude de movimento das articulações do membro superior lesado e não lesado, 

uma escala para avaliar sua memória (Mini Exame do Estado Mental (MEEM), pelo 

Wolf Motor Function Test que vai avaliar a habilidade motora do seu braço através 

de movimentos funcionais, um teste de função manual para avaliar a função da mão 

enquanto simula atividades de vida diária (teste de função manual Jebsen Taylor), 

ainda o Protocolo de Desempenho Físico de Fugl-Meyer que foi desenvolvido para 

avaliar a função motora, o equilíbrio, alguns aspectos de sensibilidade e a função 

articular em indivíduos após AVC e a medida canadense de desempenho 

ocupacional (COPM) que irá nos ajudar a identificar as suas prioridades e principais 

metas com a intervenção terapêutica. 
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As avaliações serão realizada em 3 sessões, em até 3 semanas, de acordo 

com a preferência e disponibilidade do paciente. Todas, exceto a avaliação 

goniométrica e o Mini Exame do estado mental, serão repetidas logo ao fim da 

intervenção do primeiro protocolo (protocolo modificidao), 3 meses depois, logo 

antes do início da intervenção do protocolo original, e 3 meses após o fim da 

segunda intervenção. 

Após essas avaliações, você irá fazer 10 sessões seguidas em dias úteis de 

terapia por contensão induzida para o braço, em grupo, com profissionais de terapia 

ocupacional, fisioterapia e psicologia. Depois de fazer as 10 sessões, todas as 

avaliações acima serão repetidas, assim como após 3 meses do final das terapias. 

Seis meses depois das primeiras sessões, novamente você deverá participar da 

intervenção em grupo por 10 sessões seguidas em dias úteis, repetindo-se as 

mesmas avaliações antes, depois e três meses do término. As sessões da primeira 

etapa do estudo terão duração de 3 horas seguidas, e as da segunda etapa, 6 horas 

seguidas. Nas sessões serão feitas simulações de atividades de vida diária 

(alimentação, vestir-se, higiene pessoal), atividades recreativas, oficinas de 

trabalhos manuais, exercícios de fisioterapia e acompanhamento psicológico. 

Durante a realização dos testes e as sessões em grupo, a previsão de riscos 

é mínima, ou seja, o risco que você corre é de desconforto ao realizar atividades 

frente ao grupo e àqueles semelhantes aos sentidos em um exame físico ou 

psicológico de rotina, assim como um tratamento terapêutico ocupacional não 

invasivo de rotina. Para isso a avaliação será interrompida caso haja necessidade e 

marcada para outro horário de sua escolha, principalmente caso o paciente não se 

sinta a vontade, sendo constantemente perguntado ao paciente sobre seu bem 

estar. Durante a aplicação do protocolo os profissionais estarão sempre a disposição 

para auxiliar o paciente em atividades e o paciente poderá pedir intervalos nos 

exercícios sempre que achar necessário 

Você terá como benefício as informações e orientações sobre os aspectos da 

sua doença, possibilidade de melhora funcional e maior independências nas 

atividades  

de vida diária e comunitária, e contribuirá para o avanço de pesquisas científicas, 

além de ser convidado para participar do tratamento clínico adequado, proveniente 

do resultado da pesquisa. 

Em caso de algum problema que você venha ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá a garantia à assistência gratuita que será assegurada pela coordenadora 
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da pesquisa, a terapeuta ocupacional e aluna de mestrado Maria Cecília de Araújo 

Silvestre. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para a coordenadora da pesquisa, a terapeuta ocupacional e aluna de mestrado 

Maria Cecília de Araújo Silvestre, pelo número 3291-2411 ou 3291-6952. 

Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá 

fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum dado 

que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você e caso ocorra algum dano, 

você será indenizado. 

Se você sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, você tem direito a 

solicitar indenização.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA), telefone (84) 9 9224 0009 ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com 

ou cep@facisa.ufrn.br . O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é um órgão Colegiado interdisciplinar e 

independente, constituído nos termos da Resolução no 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, e criado para defender os interesses dos participantes de 

pesquisas em sua integridade e dignidade.  

Este documento foi impresso em duas vias onde você ficará com uma cópia e 

em caso de qualquer tipo de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em 

contato direto com a terapeuta ocupacional e aluna de mestrado Maria Cecília de 

Araújo Silvestre, no endereço Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN ou pelo 

telefone (84) 3291-2411 ou 3291-6952. 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos  os  meus  direitos,  

concordo  em  participar  da  pesquisa  “A influência da terapia por contensão 
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induzida em pacientes com Acidente Vascular Cerebral: uma abordagem 

grupal” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em  

congressos  e/ou  publicações  científicas  desde  que  nenhum  dado  possa  me 

identificar. 

 

Santa Cruz, 09 de outubro de 2017.  

 

_____________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

_____________________________________ 

 Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica do participante 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO GONIOMÉTRICA 

 

ARTICULAÇÃO MOVIMENTO MMSS - D MMSS - E 

PUNHO Extensão   

POLEGAR Abdução   

Extensão   

II DEDO Extensão   

III DEDO Extensão   

IV DEDO Extensão   

V DEDO Extensão   
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

 

 

 

(Retirado do site: https://www.rafaeloliveiraneuro.com/post/2017-06-15-entendendo-

o-mini-mental) 

https://www.rafaeloliveiraneuro.com/post/2017-06-15-entendendo-o-mini-mental
https://www.rafaeloliveiraneuro.com/post/2017-06-15-entendendo-o-mini-mental
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ANEXO 2 – ESCALA DE RANKIN MODIFICADA 

 

 

(Retirada do site: www.abnc.org.br)  
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ANEXO 3 – WOLF MOTOR FUNCTION TEST 

 

(Retirado do site: www.contensaoinduzida.com.br) 
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ANEXO 4 – ESCALA DE HABILIDADE FUNCIONAL DO WOLF MOTOR 

FUNCTION TEST 

 

(Retirado do site: www.contensaoinduzida.com.br) 
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ANEXO 5 – MOTOR ACTIVITY LOG 
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(Retirado do site: www.contensaoinduzida.com.br) 
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ANEXO 6 - ESCALA DE QUANTIDADE DE MOVIMENTO DA MAL 

 

(Retirado do site: www.contensaoinduzida.com.br) 
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ANEXO 7 - ESCALA DE QUANLIDADE DE MOVIMENTO DA MAL 

 

(Retirado do site: www.contensaoinduzida.com.br) 
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ANEXO 8 - MEDIDA CANADENSE DE DESEMPENHO OCUPACIONAL 
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(Retirado do site: https://pt.slideshare.net/tainamesquita/medida-canadense-de-

desempenho-ocupacional-copm1) 

 

 

https://pt.slideshare.net/tainamesquita/medida-canadense-de-desempenho-ocupacional-copm1
https://pt.slideshare.net/tainamesquita/medida-canadense-de-desempenho-ocupacional-copm1
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ANEXO 9 – CONTRATO DE COMPROMETIMENTO 

CONTRATO DE COMPROMETIMENTO 

 

Geral 

Eu, ______________________________________________, concordo em usar a 

luva no meu braço bom. Eu também concordo em usar o braço que foi mais afetado pelo 

AVC o máximo possível quando eu estiver longe do local de tratamento. A proposta da luva 

é evitar que eu use o meu braço bom. Eu concordo em não remover a luva em nenhuma 

situação ou para nenhuma tarefa / atividade, para as quais eu concordei em usá-la. Uma 

exceção vai ser que eu não vou tentar usar o meu braço mais afetado sozinho se caso a 

minha segurança possa de alguma forma ser afetada. Segurança é sempre a primeira 

consideração. 

Braço mais afetado 

 Eu concordo em usar apenas meu braço meu braço mais afetado em todas as 

atividades, as quais são seguras e possíveis de serem realizadas tanto em casa como fora 

do ambiente de casa, incluindo situações sociais. Eu vou atentar para o uso do meu braço 

mais afetado sozinho em todas essas atividades, mesmo se eu previamente usasse apenas 

o meu braço menos afetado para algumas dessas tarefas. As únicas para as quais eu não 

vou usar o meu braço mais afetado sozinho são as seguintes: 1) nas quais a minha 

segurança possa ser afetada, 2) quando a tarefa é apenas realizada com as duas mãos, ou 

3) quando eu estou usando água. Estas atividades específicas serão discutidas com o meu 

terapeuta, mas em linhas gerais, é importante lembrar que segurança e cuidado sempre 

precisam ser consideradas primeiro antes de tentar continuar com uma tarefa com o braço 

mais afetado sozinho. Quando é necessário e possível, um cuidador pode auxiliar a tarefa 

servindo com um “segundo braço” para as tarefas que são impossíveis para mim para 

serem realizadas enquanto uso a luva. Tais modificações serão sempre discutidas com o 

terapeuta responsável e serão identificadas no contrato de comprometimento pela presença 

de uma marcação (x) na coluna de marcação do cuidador deste documento para as tarefas 

permitidas. Meu cuidador não deve auxiliar em atividades que não são marcadas com (x) na 

coluna de marcação a não ser que a segurança seja um consenso. 

Luva no braço bom ou braço menos afetado 

 Eu concordo em usar a luva no meu braço bom ou meu braço menos afetado quando 

eu estou longe do local de tratamento o máximo possível. Eu vou usar a luva por pelo 

menos 90% das horas acordado. A proposta de usar a luva no meu braço menos afetado vai 

ser para evitar que eu use este braço mesmo que eu tenha uma forte tendência de usá-lo 

para fazer as tarefas. 

Atividades nas quais eu vou usar meu braço mais afetado somente 

 Eu concordei com meu terapeuta, __________________________, que eu vou fazer 

um grande esforço em usar meu braço mais afetado o máximo possível durante as 

atividades listadas abaixo. Eu também concordo em usa minha luva no meu braço menos 

afetado para estas atividades. O número de vezes aproximado que eu vou tentar realizar 

essas atividades estão listados abaixo. Eu vou começar a usar a luva quando eu acordar, 

por volta de _____a.m. 

Manhã: atividades usando o braço mais afetado apenas 
 

Nº de 
vezes 

Assist. do 
cuidador 

_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 



69 

 
 

_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 

 
Tarde: atividades usando o braço mais afetado apenas 

 
Nº de 
vezes 

Assist. do 
cuidador 

_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 

 

Atividades usando os 2 braços   

Meu terapeuta, ______________________________, e eu concordamos que irei usar 

ambos os braços nas seguintes tarefas, pois 1) pode não ser seguro caso realize somente 

com o braço afetado ou 2) é impossível de realizar somente com um braço. O número de 

vezes aproximado que eu vou tentar realizar essas atividades estão listados abaixo 

Atividades para usar os dois braços 
 

Nº de 
vezes 

Assist. do 
cuidador 

_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
_____________________________________________________ _____ _______ 
 

Outras atividades para as quais eu posso remover a luva 

Após discussão com meu Terapeuta, ____________________, eu entendo que eu 

posso remover minha luva para as atividades listadas abaixo. Estas atividades incluem 

dormir, tirar cochilos e qualquer tarefa que envolva água. O tempo aproximado que eu vou 

realizar estas atividades está listado abaixo. 

Tempo 

sem luva 

Atividades com o braço não afetado Tempo 

com luva 

________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
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________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
________ _________________________________________________ ________ 
 

 Eu, ________________________________, concordo aceitar e executar os termos 

acima para melhorar a minha habilidade em todas as situações, tanto em casa como 

quando eu estou longe de casa, incluindo as situações sociais. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do paciente 

_________________________________ 

Assinatura do terapeuta 

 

_________________________________ 

Testemunha 

 

_________________________________ 

Cuidador 

 

 

 

(Retirado da apostila do Curso de capacitação para aplicação de terapia de 

contensão induzida) 
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ANEXO 10 – FORMULÁRIO DO SHAPING 

SHAPING – FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO 

Paciente:______________________________________________ RG: ________________ 

Data: ___________ Dia de tratamento: __________ Terapeuta: ______________________ 

 

TAREFA: _________________________________________________________________ 

 

Descrição da tarefa do Shaping (descrever a posição de cada item utilizado) 

Posição: ____________________________ Posição: ____________________________ 

(   ) Centro do paciente (   ) Centro do paciente 

(   ) À direta / (   ) À esquerda (   ) À direita / (   ) À esquerda 

(   ) Outra: ___________________________ (   ) Outra: ___________________________ 

____ cm da margem da mesa ____ cm da margem da mesa 

____ cm do meio da mesa ____ cm do meio da mesa 

Altura: ________  cm: _______ Altura: ________  cm: _______ 

 

Instruções fornecidas: ________________________________________________________ 

Auxílio fornecido: ___________________________________________________________ 

Treinamento fornecido: _______________________________________________________ 

Parâmetro de mensuração para feedback (PMF): __________________________________ 

Parâmetro de progressão – Variável 1 (PPV1): ____________________________________ 

Parâmetro de progressão – Variável 2 (PPV2): ____________________________________ 

Parâmetro de progressão – Variável 3 (PPV3): ____________________________________ 

 

Tentativa PMF QOM PPV1 PPV2 PPV3 Comentários 

Unidade   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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ESCALA DE QUALIDADE DO MOVIMENTO (QOM) – SHAPING 

0 Sem início de movimentação 

1 Amplitude de Movimento parcialmente realizado: movimento é predominantemente sinérgico ou há 

incoordenação entre os segmentos do membro superior afetado. 

2 O movimento é realizado: há influência da sinergia ou é realizado com movimentação compensatória 

excessiva de tronco, cabeça ou membro superior contralateral ou falta controle proximal ou habilidade 

motora fina, ou movimentação realizada de maneira mais lenta, ou pouca habilidade de realizar atividade 

com resistência. 

3 Algum movimento isolado: influência de algum grau de sinergia, ou movimento com pouca influência 

de sinergia, mas realizado lentamente ou incoordenação moderada e falta de precisão, ou atividades de 

resistência são realizadas com dificuldade, ou padrões primitivos de preensão estão presentes. 

4 Movimento próximo do normal: ligeiramente lento, ou falta de precisão, fluidez, ou coordenação 

precisa do movimento, ou há habilidade de realizar atividades com resistência mas com alguma 

hesitação no movimento ou leve dificuldade. 

5 Movimento normal: atividade fluida e coordenada, velocidade do movimento dentro dos limites normais. 

 

(Retirado da apostila do Curso de capacitação para aplicação de terapia de 

contensão induzida) 
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ANEXO 11 – FORMULÁRIO TASK PRACTICE 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO TASK PRACTICE 

Paciente: 

Atividade do task practice:  

Descrição da atividade Data Tempo total Feedback Variado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

(Retirado da apostila do Curso de capacitação para aplicação de terapia de 

contensão induzida) 

 


