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na	 funcionalidade	 do	 membro	 superior	 de	
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Constraint-induced movement therapy influence on upper extremity function in hemiparetic individuals.
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Resumo
Introdução: A Terapia por Contensão Induzida (TCI) é um programa terapêutico que visa recuperar a função do 
membro superior (MS) parético de pacientes com déficits motores por meio de treinamento intensivo, prática de re-
petições funcionais e uso de um dispositivo de restrição no MS não-parético durante 90% das horas do dia. Objeti-
vo: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da Terapia de Contensão Induzida na funcionalidade do membro 
superior em indivíduos hemiparéticos que sofreram AVE há pelo menos seis meses. Método: O protocolo para a apli-
cação da TCI compreendeu 10 dias consecutivos de tratamento e consistiu no treinamento diário do membro supe-
rior supervisio nado por um fisioterapeuta com o método Shaping por cerca de 3 horas diárias, associado à utilização 
de um dispositivo de restrição do membro su perior não acometido para realização das atividades de vida diária. Para 
avaliar a função do membro superior foi realizado o Registro da Atividade Motora (MAL) e o teste de função motora de 
WOLF (WMFT). As avaliações foram realizadas antes e depois do protocolo de tratamento. Resultados: Em relação a 
MAL, os resultados mostraram diferença significativa tanto na quantidade (p=0,011) quanto na qualidade (p=0,016) 
dos movimentos do membro superior acometido. Os resultados das avaliações com a WMFT mostraram diferença sig-
nificativa no tempo médio para realizar as tarefas (p= 0,042) e para a qualidade de movimento (p<0,0001). Conclu-
são: Podemos concluir que no presente estudo a TCI foi eficaz na recuperação da funcionalidade do membro superior 
dos indivíduos hemiparéticos. 
Palavras-chave: Acidente Cerebral Vascular, Extremidade Superior, Hemiplegia, Reabilitação, Terapia por Exercício. 

Abstract
Introduction: The Constraint-induced Movement Therapy (CIMT) is a therapeutic program which main goal is the 
functional recuperation of paretic upper extremity of stroke patients with motor deficits by an intensive treatment, 
practice of functional repetition and wear of restriction in non-paretic during 90% of the daily hours. Objective: The 
aim of this study was evaluate the CIMT influence on upper extremity function of hemiparetic individuals. Method: 
The CIMT was provided for 3 daily hours for 10 consecutive days. Besides, patients were asked to wear a restraint dis-
positive on the unaffected hand during 90% of their activities daily living hours.  Before and after the intervention pe-
riod, 2 tests were administered to evaluate motor function, the Motor Activity Log (MAL) and the Wolf Motor Function 
Test (WMFT). Results: The results of MAL showed significant difference in quantity (p=0,011) and quality (p=0,016) 
of paretic upper extremity movements. Analysis of WMFT indicated a significant reduction of time that patients per-
formed the tasks (p= 0,042) and a difference for quality of movement (p<0,0001). Conclusion: The present results 
showed that CIMT improves upper extremity function in hemiparetic individuals. 
Keywords: Stroke, Upper  Extremity, Hemiplegia, Rehabilitation, Exercise Therapy
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INTRODUçãO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma condição 

clínica caracterizada por um déficit neurológico decorren-

te de um distúrbio na circulação cerebral, podendo resultar 

em incapacidade e morte.(1) Segundo dados epidemiológi-

cos, os AVEs representam a terceira maior causa de óbi-

tos em todo o mundo (5,7 milhões de óbitos por ano), e a 

incidência de AVE dobra a cada década de vida em ambos 

os sexos após os 55 anos de idade.(2,3) Devido ao crescen-

te envelhecimento populacional e a taxa de sobrevivên-

cia após o AVE, cerca de 85%, espera-se uma prevalência 

cada vez maior dessa enfermidade.(4,5) 

A hemiparesia é o déficit mais comum, afetando 

mais de 80% dos pacientes na fase aguda e mais de 40% 

deles cronicamente.(6) Além disso, o AVE é considerado o 

principal causador de incapacidade funcional no ocidente, 

provocando, principalmente em idosos, alterações na ca-

pacidade de desempenhar atividades cotidianas.(5,7) 

A Terapia por Contensão Induzida (TCI) “Constraint-

-induced Movement Therapy”, é um programa terapêuti-

co que visa recuperar a função do membro superior (MS) 

parético de pacientes com déficits motores decorrentes 

de lesões encefálicas adquiridas por meio de treinamen-

to intensivo, prática de repetições funcionais e uso de um 

dispositivo de restrição (luva) no MS não-parético duran-

te 90% das horas acordadas do dia.(6,8,9,10) A TCI teve iní-

cio com pesquisas pré-clínicas em primatas(11,12) e baseia-

-se na superação da Teoria do não uso aprendido (lear-

ned nonuse), pela qual os primatas voltaram a utilizar o 

MS parético nas atividades cotidianas após a restrição do 

MS não-parético e o uso forçado do MS parético por duas 

semanas.(13) Miltner et al. (1999)(14) propõem que após 

uma lesão encefálica, o indivíduo que apresenta dificul-

dade no uso do membro afetado aprenderá rapidamen-

te a utilizar estratégias compensatórias, fazendo uso ape-

nas da extremidade não-afetada. Segundo diversos estu-

dos a TCI é capaz de reverter o não uso aprendido e me-

lhorar a funcionalidade do membro superior acometido 

em pessoas após AVE ou injúrias cerebrais.(9,14,15)

Pesquisas têm mostrado que a TCI pode melho-

rar satisfatoriamente a quantidade e a qualidade de 

uso da extremidade acometida de pacientes crônicos 

após acidente vascular encefálico, tanto em laborató-

rio e na prática clínica.(16-19) Os resultados foram repli-

cados em diferentes países, com diferentes serviços 

de sistemas de saúde.  Além disso, atualmente a TCI 

é tema de um ensaio clínico multicêntrico nacional nos 

Estados Unidos.(6) 

Apesar de diversos trabalhos utilizando a TCI como 

programa de reabilitação após AVE, segundo revisão re-

cente de Silva et al. (2010)(20), existem poucos estu-

dos com aplicação dessa técnica na população brasilei-

ra mesmo com um crescente interesse na área. Assim, o 

objetivo principal deste trabalho foi investigar se o trata-

mento com TCI, em pacientes após AVE unilateral após 

pelo menos 6 meses, induz melhora na funcionalidade 

do membro superior acometido, e secundariamente au-

xiliar na disseminação de conhecimento sobre a TCI.

MéTODO

Participantes

Sujeitos adultos com histórico de AVE há no mínimo 

6 meses foram recrutados no período de junho a agos-

to de 2010 no Centro de Estudos da Educação e Saúde- 

UNESP, na cidade de Marília –SP. Os pacientes foram in-

formados sobre os procedimentos da pesquisa e assi-

naram um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os critérios para seleção dos participantes foram histó-

rico de AVE há no mínimo 6 meses, lesão unilateral de 

origem isquêmica ou hemorrágica, habilidade de exten-

são de punho de no mínino 20° e de extensão de dedos 

de no mínimo 10° a partir da posição neutra da mão, e 

estabilidade suficiente para andar quando o braço sau-

dável for imobilizado. O movimento ativo do polegar e 

dos dedos garantiu que a função motora fosse suficiente 

para executar as tarefas de formação TCI. 

Os procedimentos realizados nesse estudo foram 

aprovados pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculda-

de de Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP- Campus Ma-

rília (0546/2010).

Foram excluídos do estudo os sujeitos que apresen-

taram afasia global ou prejuízos cognitivos que pudes-

sem interferir na compreensão das instruções das ava-

liações de estudo e do tratamento e que apresentaram 

problemas médicos descontrolados. Além disso, os par-

ticipantes com pontuação inferior a 24 no MEEM (Mini 

Exame do Estado Mental) foram excluídos. Após a análi-

se dos critérios, cinco participantes foram selecionados. 

Tabela 1 mostra os dados dos pacientes selecionados.

Os participantes 4 e 5 foram excluídos durante a pes-

quisa por problemas médicos não relacionados ao trata-

Tabela 1. Dados referentes aos sujeitos selecionados para participação no estudo.

Participante Idade Sexo Hemicorpo 
acometido Tipo de AVE Tempo após AVE

1 55 M Direito Isquêmico 7 anos

2 66 F Esquerdo Isquêmico 1 anos e 6 meses

3 70 M Direito Isquêmico 3 anos

4 35 F Direito Isquêmico 2 anos e 2 meses

5 65 M Direito Isquêmico 4 anos e 1 mês
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mento (cirurgia para ressecção de um tumor) e por au-

sência nas avaliações finais do trabalho, respectivamente.

Medidas de avaliação

A pesquisa teve duração de 4 semanas, sendo que 

na 1º e 4º semanas foram realizadas as avaliações com 

o Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function 

Test (WMFT) e a entrevista estruturada com uma escala 

de classificação chamada Registro da Atividade Motora, 

Motor Activity Log (MAL). O tratamento com Terapia de 

Contensão Induzida foi realizado na 2º e 3º semana, em 

10 dias semanais consecutivos de terapia.

Registro de Atividade Motora ou Motor Activity Log 

(MAL): é uma entrevista estruturada, que inclui ques-

tões sobre 30 atividades da vida diária, e que avalia 

quanto (freqüência) e como (qualidade) o sujeito utiliza 

o seu membro superior mais afetado fora do ambiente 

terapêutico. A escala permite pontuações de 0-5, sendo 

que as pontuações mais altas representam melhor fun-

ção. A pontuação final da MAL consiste da média para a 

quantidade e qualidade de uso. Os sujeitos foram sub-

metidos à avaliação antes e após o término do trata-

mento. A MAL também foi utilizada diariamente, porém 

apenas como uma forma de controle e feedback. 

Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Func-

tion Test (WMFT): avalia as habilidades funcionais dos pa-

cientes que apresentam déficits motores de moderados à 

grave. Possui 17 tarefas, sendo duas medidas de força. 

Possui três formas de avaliação: 1) tempo - a velocida-

de com a qual a tarefa pode ser completada; 2) habilidade 

funcional - qualidade do movimento quando se completa a 

tarefa (pontuado pelo terapeuta); e 3) força - a habilidade 

de levantar peso contra a gravidade. Além disso, para ava-

liar a força manual, foi utilizado um dinamômetro de bulbo 

(Blackburn BBJ 2QQ U/K - North Coast Medical, Inc.).

Na primeira avaliação, ambos os membros superio-

res foram testados, iniciando pelo membro não acometi-

do. O paciente realizou a tarefa apenas quando foi testa-

do, não sendo permitido treinos. A pontuação de tempo 

final foi o tempo médio entre todos os tempos das tare-

fas executadas. Cento e vinte segundos foi o tempo má-

ximo permitido para a tentativa de cada tarefa. Os pa-

cientes foram avisados para realizarem as atividades o 

mais rápido possível. Todas as tarefas dos testes (pré e 

pós tratamento) foram filmadas para mensuração pos-

terior com dois avaliadores cegos. 

Tratamento

O programa de tratamento foi individualizado e base-

ado no projeto americano CI Therapy Research Group, da 

Universidade do Alabama - EUA. O protocolo aplicado em 

nossa pesquisa, consistiu em 3 elementos: (1) uso da luva 

de restrição no membro não afetado por cerca de 90% do 

período diário em que o paciente estiver acordado duran-

te 14 dias consecutivos, incentivando o paciente a usar o 

membro parético; (2) treinamento do membro superior 

parético por meio de repetição de tarefas por 3 horas diá-

rias em centro de reabilitação utilizando o método de trei-

namento Shaping - Prática de tarefas adaptadas, nos 10 

dias semanais consecutivos; (3) lista de tarefas a serem 

realizadas em seu domicílio, com o objetivo de condicionar 

e encorajar o paciente a usar o membro parético em tare-

fas de AVDs e AIVDs em ambiente domiciliar.

 Para cada paciente foram escolhidas 12 tarefas do 

shaping, divididas em dois grupos de seis tarefas. Os 

dois grupos de tarefas foram aplicados em dias alter-

nados. Para cada tarefa eram realizadas 10 repetições, 

e a dificuldade das tarefas foi aumentada progressiva-

mente. As tarefas foram selecionadas individualmen-

te de acordo com a habilidade motora, para possibilitar 

uma experiência bem sucedida e prevenir a frustração, 

e consistiam em tarefas de destreza manual, habilidade 

motora global e tarefas funcionais, como alimentação. 

Os dados referentes ao Registro da Atividade Mo-

tora, Motor Activity Log (MAL) foram analisados utili-

zando o teste t-student, e para os dados referentes ao 

Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function 

Test (WMFT) foi utilizado o teste de Wilcoxon. O nível de 

significância adotado foi p < 0,05. 

RESULTADOS

A Figura 1 mostra os resultados referentes ao Re-

gistro da Atividade Motora, Motor Activity Log (MAL) en-

contrados na avaliação inicial e avaliação final após o 

Figura 1. Resultados da Motor Activity Log (MAL) encontrados 
na avaliação inicial e final.

Figura 1A: Resultados da MAL para Quantidade de movimento 
nas avaliações inicial e final. Valores apresentados em média e 
desvio padrão da média. (t-student,*p=0,011).

Figura 1B: Resultados da MAL para Qualidade de movimento 
nas avaliações inicial e final. Valores apresentados em média e 
desvio padrão da média. (t-student, *p=0,016).
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tratamento dos indivíduos. Podemos observar que houve 

diferença significativa na quantidade (p=0,011) (Figura 

1A) e na qualidade (p=0,016) (Figura 1B) dos movimen-

tos do membro superior afetado dos indivíduos.

As Figuras 2A e 2B mostram os resultados referen-

tes ao Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Func-

tion Test (WMFT) encontrados na avaliação inicial e na 

avaliação final.  A Figura 2A, refere-se à média de tempo 

gasto para realizar as tarefas. Observamos uma redução 

significativa (p= 0,042) no tempo médio para realizar as 

tarefas. Na Figura 2B, observamos um aumento signifi-

cativo (p<0,0001) referente a qualidade de movimento 

ao executar as tarefas.

Os resultados com relação à força manual avalia-

da por dinamômetro mostraram um aumento de 46,4 % 

na média de força realizada na avaliação final compara-

do a avaliação inicial. Porém, a análise estatística não 

demonstrou diferença significativa entre as avaliações 

para esta medida (p=0,14).

DISCUSSãO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a in-

fluência da TCI na funcionalidade do membro superior 

parético em indivíduos com AVE. Os resultados mostra-

ram diferença significativa nas avaliações pré e pós-tra-

tamento da MAL, na quantidade e na qualidade do movi-

mento, assim como no teste WMFT que demonstrou di-

ferença significativa para o tempo e para qualidade de 

movimento. Esses dados caracterizam uma melhora sig-

nificativa na funcionalidade do membro superior paréti-

co nesses pacientes. 

Nossos resultados corroboram estudos que de-

monstraram melhora na funcionalidade do membro su-

perior acometido em pacientes após AVE com o trata-

mento com a TCI.(9,14,16-19) Estudos demonstram que essa 

melhora na funcionalidade parece ser consequência da 

reversão do não uso aprendido e da reorganização cor-

tical uso-dependente.(15,17,21-23) 

Taub et al. (2002)(24) propõem que ao sofrer uma 

lesão cerebral, um indivíduo cria estratégias e passa a 

realizar as atividades com o membro não afetado, dei-

xando de usar e aperfeiçoar a habilidade que possui com 

o membro parético. Consequentemente, a representati-

vidade cortical do membro não afetado aumenta como 

consequência da atividade, e em contrapartida, a repre-

sentatividade cortical do membro afetado diminue. Com 

a atividade intensa e repetitiva do membro afetado, o 

paciente reaprende a utilizar esse membro nas suas ati-

vidades, e tem um aumento na arborização cortical no 

hemisfério acometido, um mecanismo atividade-depen-

dente. Estudos têm demonstrado com técnicas de esti-

mulação magnética transcraniana e ressonância mag-

nética funcional que a melhora funcional com a TCI é 

acompanhada pela ativação de regiões corticais adja-

centes à área da lesão inicial.(21,22)

Alguns autores questionam a importância da luva 

restritiva, porém segundo Vaz et al. (2008)(19), a luva 

apresenta uma restrição que incentiva o sujeito a usar 

o membro afetado em todas as atividades de vida diá-

rias, principalmente naquelas em que habitualmente re-

alizava apenas com o membro não afetado, o que pode 

auxiliar no aumento da representação cortical e resul-

tar na melhora da funcionalidade do membro acometido. 

Para avaliar a efetividade do uso do dispositivo de res-

trição no tratamento com TCI, Uswatte et al. (2006)(25) 

realizou uma pesquisa comparando diferentes grupos: 

1) Uso de tipóia + TCI, 2) Uso da luva + TCI e 3) Ape-

nas TCI, sem uso de dispositivo de restrição. Os resul-

tados apontaram ganhos nos três grupos. Porém, grupo 

“2” (uso de luva + TCI) apresentou os melhores resulta-

dos, sugerindo que o uso do dispositivo de restrição não 

é o fator determinante da TCI, porém o uso do disposi-

tivo ajuda o paciente a se lembrar de usar o braço mais 

afetado fora do ambiente terapêutico.

O conceito do não uso aprendido surgiu, primei-

Figura 2. Resultados da avaliação inicial e final com Wolf Motor 
Function Test (WMFT).

Figura 2A: Resultados referentes ao tempo para execução das 
tarefas do WMFT. Valores apresentados em média e desvio padrão 
da média (Wilcoxon, * p= 0,042).

Figura 2B: Resultados referentes à Qualidade dos movimentos 
das tarefas do WMFT. Valores apresentados em média e desvio 
padrão da média (Wilcoxon, * p<0,0001).
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ramente, de uma pesquisa com macacos.(15) Posterior-

mente, foi aplicado em humanos que sofreram AVE ou 

outro tipo de injúria neurológica. Nos pacientes uma 

forma de mensurar a reversão do não uso aprendido é 

a medida das atividades que o paciente realiza, espon-

taneamente, fora do ambiente de terapia. Uswatte et 

al. (2006)(25) e Butefisch et al. (1995)(26), acreditam que 

a mudança no mapa cortical ocorre, não somente pelo 

uso do dispositivo restritivo e pelo treinamento intensi-

vo com prática repetitiva com o membro mais afetado, 

como também pelo treinamento com tarefas que podem 

ser reproduzidas no cotidiano desses pacientes. As te-

rapias convencionais não promovem uma atuação con-

centrada e repetitiva do membro mais afetado. Ou seja, 

elas não possuem o tempo necessário para realizar as 

repetições de forma concentrada para que ocorram mu-

danças no mapa cortical, principalmente pela sua natu-

reza restrita a uma hora por sessão, durante algumas 

vezes na semana.

Muitos estudos mostraram que a MAL é uma me-

dida confiável e válida. Em 2006, Taub et al.(27) realiza-

ram um estudo com o objetivo de avaliar a MAL. Dessa 

forma, o grupo estudado recebeu um tratamento place-

bo de TCI, e a pontuação final da MAL não apresentou 

mudanças quando comparado a pontuação inicial. Já no 

grupo que recebeu o tratamento com TCI, os participan-

tes obtiveram um aumento na pontuação da MAL final 

quando comparada com a pontuação inicial.  

Por ser aplicada diariamente, a MAL também tem o 

papel de monitoramento, uma forma de o terapeuta in-

vestigar como o paciente está realizando suas ativida-

des de vida diária. O paciente, por sua vez, ao saber que 

sempre será questionado sobre o uso da luva de restri-

ção e o uso do membro mais afetado para realizar as ta-

refas cotidianas, estará sempre inclinado a realizar as 

atividades conforme proposto no protocolo. 

No nosso estudo, apesar da análise estatística não 

indicar diferença significativa entre as avaliações, os re-

sultados indicaram um aumento de 46.4% entre as mé-

dias de força manual nas avaliações pré e pós TCI. Pou-

cos estudos apresentaram os resultados da avaliação da 

força por dinamômetro, entretanto em estudo de Riber-

to et al. (2005)(28), os autores encontraram um aumen-

to da força medida por dinamômetro em seus pacientes.  

Assim, mesmo que as tarefas do shaping não sejam fo-

cadas em aumento de força muscular do membro supe-

rior acometido, o aumento na freqüência e na qualida-

de das atividades realizadas por esses pacientes, pare-

ce acarretar indiretamente em um aumento considera-

do funcional da força.

CONCLUSãO

Para os pacientes hemiparéticos avaliados nesse 

estudo a Terapia de Contensão Induzida foi eficaz na 

melhora da funcionalidade do membro superior aco-

metido. 
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