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                                            Resumo 
 
Lourenção MIP. Avaliação da eletroestimulação com biofeedback por 
eletromiografia de superfície em pacientes hemiplégicos ( tese). São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 184p. 
 

 
 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do biofeedback (BIO) associado à 
terapia ocupacional (TO) e à estimulação elétrica funcional (FES) na 
espasticidade, movimento ativo e função do membro superior de pacientes 
hemiplégicos. Este estudo foi realizado na Divisão de Medicina de 
Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Cinqüenta e nove pacientes acometidos por 
acidente vascular cerebral participaram do estudo por um ano; 31 receberam 
TO+FES duas vezes por semana + BIO uma vez por semana e 28 
receberam somente TO+FES duas vezes por semana. Os pacientes foram 
avaliados inicialmente, após 6 meses e após 1 ano através da Avaliação da 
Função Manual, do Teste de Destreza Manual Minnesota, do Teste de 
Amplitude de Movimento e da Escala de Ashworth modificada. TO+FES+BIO 
melhoraram significativamente a amplitude de movimento e função dos 
membros superiores após 6 meses e 12 meses, quando comparado com 
somente TO+FES. Ambos os grupos melhoraram significativamente a 
espasticidade, após 6 meses e 12 meses, com diferença não significante 
entre eles. O uso adicional do biofeedback mostrou efeito positivo em 
amplitude de movimento e recuperação da função do membro superior no 
grupo estudado e pode representar uma importante ferramenta para a 
reabiltação de pacientes hemiplégicos.  
 
 
 
 
Descritores: 
1. Acidente vascular cerebral/reabilitação 
2. Hemiplegia  
3. Extremidade superior  
4. Eletromiografia  
5.Estimulação elétrica 
6.Terapia ocupacional  
7. Espasticidade muscular  
8. Destreza motora 
 



                                     Summary 
 
 
Lourenção MIP. Evaluation of electrical stimulation with surface 
electromyographic biofeedback of hemiplegic patients (thesis). São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006.   184p. 

 
 
 
The objective of this was to study the effect of biofeedback (BIO) associated 
to  occupational therapy (OT) and functional electrical stimulation (FES) on 
spasticity, range of motion and upper extremity function of hemiplegic 
patients. The study took part at the Division of Rehabilitation Medicine of the 
Hospital das Clínicas of the University of São Paulo School of Medicine. 
Fifty-nine stroke patients were studied for one year; 31 received OT+FES 
twice a week + BIO once-a-week and 28 received only OT+FES twice-a-
week. The patients were evaluated initially, after six months and after one 
year with the use of Manual Function Evaluation, Minnesota Manual Dexterity 
Test, Range of Joint Motion Test and Modified Ashworth Scale. 
OT+FES+BIO significantly improved range of motion and upper extremity 
function after 6 months and 12 months, compared to only OT+FES. Both 
groups showed significant improvement of spasticity, after 6 months and 12 
months, with no significant difference between them. The additional use of 
BIO had a positive effect in range of motion and function recovery of upper 
extremity in the studied group and may represent an important therapeutic 
tool for stroke rehabilitation.  
 
 
 
 
Descriptors: 
1. Stroke/rehabilitation  
2. Hemiplegia  
3. Upper extremity  
4. Electromyography  
5. Electrical stimulation  
6. Occupational therapy 
7. Muscle spasticity 
8. Motor skills 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
        As pessoas, de uma maneira geral, esforçam-se para em suas vidas 

alcançar sentimentos de satisfação que estão intimamente ligados a 

sentimentos de eficiência e auto-estima. Assim o fazem quando são 

competentes no desempenho de seus papéis vitais. As pessoas portadoras 

de deficiência física que estão satisfeitas com sua própria vida, mostram-se 

significativamente mais independentes com os cuidados pessoais e 

domésticos e mais envolvidas em atividades de lazer que as demais. Mais 

ainda, o desempenho real fortalece as crenças de eficiência. (Trombly, 2005)  

 

        O fortalecimento global dos aspectos e oportunidades de participação e 

inclusão das pessoas portadoras de deficiência, a melhora constante do 

atendimento hospitalar nas fases agudas e subagudas no acometimento das 

doenças e o avanço das pesquisas sobre regeneração neural possibilitam 

novas perspectivas para estes indivíduos. O reconhecimento da eficácia da 

neuroplasticidade cerebral tem ampliado a intervenção com vistas à melhora 

funcional, permitindo que novas estratégias sejam utilizadas no âmbito da 

reabilitação. (Battistella e Ribeiro Sobrinho, 1992)  

 

              Segundo Santos (2002) a função motora humana divide-se em dois 

grandes itens sob os quais se podem classificar todos os movimentos: a 

preensão e a deambulação. Neles estão os gestos do dia- a- dia que 

estatisticamente mais se repetem. O movimento mais comum do braço é 
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aquele no qual o úmero realiza uma flexão de no máximo 45 graus, 

acompanhada por leve abdução e rotação interna. O cotovelo posiciona-se 

em algum grau de flexão e a mão, centralizada, estrutura-se em abóbada, 

girada para baixo ou para cima, em pronação ou supinação. É o membro 

superior ativo, escrevendo, manipulando, gesticulando, etc. O movimento 

mais comum da perna é aquele no qual a cabeça femoral gira em rotação 

interna enquanto a articulação se flexiona, o que acarreta concomitante 

flexão do joelho e do tornozelo, característico do início do passo.  

 

        A importância da melhora da função do membro superior dentro deste 

contexto motivou a realização desta pesquisa, que foi desenvolvida com 

pacientes hemiplégicos participantes do programa de reabilitação da DMR – 

Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo . 

 

 
 
 
 
1.1  Hemiplegia 

         

        O acidente vascular encefálico (AVE), também denominado acidente 

vascular cerebral (AVC) ou derrame, é uma síndrome clínica descrita como 

um déficit neurológico focal causado por alteração na circulação sanguínea 

cerebral e com conseqüências nos planos cognitivo e sensóriomotor, de 

acordo com a área afetada e sua extensão. Uma das razões para a 
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prevenção e para o trabalho de reabilitação do paciente com sequela de 

AVE é a sua alta incidência, sendo a principal causa de incapacidade 

neurológica na prática clínica e a terceira principal causa de morte no mundo 

industrializado. Dados estatísticos nacionais revelam incidência de 

aproximadamente 200.000 casos por ano, ao passo que nos Estados Unidos 

da América ocorrem por volta de 400.000 casos novos anualmente com, 

aproximadamente, 150.000 óbitos. (Ares, 2003) 

 

        O grau e o tempo de recuperação do AVC não são fáceis de prever. 

Cada sobrevivente de um AVC tem uma combinação exclusiva de déficits 

determinada pela localização e gravidade da lesão. A manifestação mais 

comum é a hemiparesia ou hemiplegia. A hemiparesia varia de fraqueza leve 

até paralisia completa do lado do corpo oposto ao local do AVC. Entre os 

aspectos importantes da recuperação funcional estão a quantidade de 

assistência necessária para realizar as AVD e a possibilidade de um 

sobrevivente de AVC reassumir sua função nas AVDI.  Dá-se muita atenção 

para os resultados funcionais de pacientes que sobrevivem ao AVC. Embora 

os déficits neurológicos residuais possam levar a deficiências permanentes, 

incapacidades e invalidez, somente as deficiências não são indicativos dos 

níveis de incapacitação ou funcionamento ocupacional. (Woodson, 2005) 

 

        O paciente hemiplégico é considerado reabilitado quando atinge o 

máximo de sua capacidade funcional e a maior independência possível nas 

atividades da vida diária (AVD) que compreendem alimentar-se, arrumar-se, 
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vestir-se, banhar-se, usar o toalete e locomover-se e nas atividades 

instrumentais da vida diária (AVDI) que se relacionam à administração do 

lar, habilidades vocacionais, do trabalho e de lazer , englobando o controle 

das próprias medicações, alimento, proteção, finanças e comunicações para 

segurança, negócios pessoais e sociabilidade. 

 

 

 

 
1.2    Terapia ocupacional (TO)  

        

       Segundo a World Federation of Occupational Therapy  em sua definição  

de 1993, a terapia ocupacional é uma disciplina da saúde que diz respeito a 

pessoas com diminuição, déficit ou incapacidade física ou mental, 

temporária ou permanente. O terapeuta ocupacional profissionalmente 

qualificado envolve o paciente em atividades destinadas a promover o 

restabelecimento e o máximo uso de suas funções com o propósito de 

ajudá-lo a fazer frente às demandas de seu ambiente de trabalho, social, 

pessoal e doméstico e a participar da vida em seu mais pleno sentido. 

 

        Segundo a American Occupational Therapy Association, na sua mais 

nova definição de 2006, terapia ocupacional é um tratamento específico que 

ajuda os indivíduos a conseguirem independência em todas as facetas da 

sua vida. Auxilia pessoas no desenvolvimento de “habilidades para a tarefa 

de viver” necessárias para uma vida satisfatória e independente. Os serviços 
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normalmente incluem: programas de tratamento personalizados para 

melhorar as habilidades na realização das atividades diárias; compreensão e 

avaliação do local de moradia e trabalho com recomendações de adaptação; 

avaliação e tratamento no desempenho das habilidades; recomendações de 

equipamentos adaptados e treino de uso; orientação aos membros da 

família e cuidadores. 

 

        Para se entender como a terapia ocupacional evoluiu dentro do 

contexto da evolução da saúde temos que entender que a idéia do uso 

terapêutico das ocupações como prática médica apareceu na literatura 

médica a partir do século XVIII. Contudo, foi somente no século XX que se 

deu a aceitação da utilização terapêutica da ocupação, a partir do 

reconhecimento de que a saúde do indivíduo está ligada às complexidades 

das experiências diárias, num mundo físico e social complexo, e da 

afirmação sobre o direito do homem de se livrar de doenças, de ser 

respeitado e de se auto-satisfazer. (De Carlo; Bartalotti, 2001) 

  

        O rápido crescimento da terapia ocupacional (TO) foi creditado, em 

parte, à 1ª guerra mundial (1914-1918), onde os ajudantes de campo eram 

mulheres civis, apontadas para auxiliar nos esforços de reabilitação para 

soldados que sofriam de “fadiga de batalha”, neurose de guerra ou lesões 

relacionadas com a guerra. Os ajudantes de campo de terapia ocupacional 

usavam atividades manuais, selecionadas cuidadosamente para atender às 

necessidades físicas e psicológicas de cada paciente.  Em 1923 os hospitais 
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passaram a cumprir uma lei que incluía a TO como parte integrante de 

tratamento a pessoas com lesão ou doença decorrente do trabalho na 

indústria. A eclosão da 2ª guerra mundial (1939-1945) aumentou a demanda 

por terapeutas ocupacionais para cuidar dos soldados feridos. (Low, 2005) 

 

        No Brasil os programas para incapacitados físicos surgiram na década 

de 1940, decorrentes do Movimento Internacional de Reabilitação. Enquanto 

este movimento se originava, sobretudo nos países que participavam das 

duas grandes guerras, como conseqüência do aumento significativo de 

incapacitados físicos, no Brasil havia uma maior preocupação com pacientes 

crônicos como os portadores de tuberculose, deficiências congênitas, 

acidentados no trabalho, de trânsito, domésticos ou por doenças 

ocupacionais (De Carlo; Bartalotti, 2001). 

 

        No início da década de 1950, o campo da reabilitação, considerado 

parte da área médica, era avaliado como tendo um potencial elevado para 

transformar o inválido em mão-de-obra atuante. A TO podia, então, ser 

dividida em duas grandes áreas: física e psicológica, tendo como finalidade 

principal ensinar o paciente a viver dentro dos limites de sua incapacidade, 

procurando desenvolver sua capacidade de ação para atingir a recolocação 

profissional (De Carlo et al., 2004). 

 

                Até o início da década de 1990 a terapia ocupacional apoiava-se 

no modelo de tratamento que reconhecia o sistema nervoso como uma 
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estrutura rígida e inflexível, no qual, dependendo da gravidade e localização 

das lesões, ficavam determinadas as condições de recuperação ou não da 

função. Pesquisas atuais sobre o modelo sistêmico de controle motor 

mostram que o sistema nervoso, em conjunto com outros sistemas 

orgânicos e integrado com influências do meio ambiente, permite que a 

função, por meio da geração de novas conexões, seja recuperada de forma 

efetiva (Carvalho, 2004). 

 

        O sistema nervoso, por meio de suas percepções, interpretações e 

transmissão, consegue relacionar o meio interno com o meio externo, 

permitindo ao indivíduo perceber, sentir e realizar suas atividades cotidianas 

e socioprofissionais. No paciente pós-acidente vascular encefálico 

observam-se vários problemas relacionados à motricidade, sensibilidade, e 

funções corticais superiores que de uma forma ou de outra interferem no 

desempenho das AVD e AVDI. Dessa forma, a terapia ocupacional atua por 

métodos e técnicas cinesioterápicas, associados às atividades com o 

objetivo de recondicionar o sistema motor para a realização de tarefas que 

devolvam ao paciente sua capacidade de ação real (Albuquerque, 2003).  A 

restauração das funções ocupacionais depende do desenvolvimento da 

competência nas tarefas e atividades valorizadas nos papéis de vida de 

cada paciente (Trombly, 2005). O objetivo da terapia ocupacional é 

possibilitar aos indivíduos o alcance da competência e satisfação nos papéis 

escolhidos na vida e nas atividades que lastreiam a função desses papéis. 

Tal competência e satisfação pode ser alcançada pela independência 
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pessoal ou pela orientação de terceiros, tal como um acompanhante (Law, 

2005). 

 

        O terapeuta ocupacional avalia e atua no desempenho da adaptação 

postural, dos componentes específicos da função do membro superior 

acometido e na capacidade de aprendizagem motora do portador de 

hemiplegia (Law, 2005).  As alterações sensitivas e/ou motoras que podem 

acometer todo o hemicorpo ou mais especificamente o membro superior 

dificultam ou impossibilitam seu uso como instrumento de função 

(Albuquerque, 2003). 

 

        Os terapeutas ocupacionais são os profissionais envolvidos com mais 

freqüência na avaliação e tratamento dos déficits motores do membro 

superior hemiplégico ou hemiparético. A avaliação do membro superior 

afetado deverá envolver sensação; impedimentos mecânicos e fisiológicos 

para o movimento; presença e grau de movimento ativo ou voluntário; 

qualidade deste movimento, englobando força, resistência, coordenação e 

extensão da função resultante do movimento (Woodson, 2005). 

           

      

1.3    Estimulação elétrica funcional (FES) 

         

        A eletricidade é usada para o tratamento de pacientes desde épocas 

remotas. Em 46 d.C, foi descrito o uso das descargas elétricas do peixe 
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torpedo para o alívio de dores de cabeça crônica e dores da gota. Este 

tratamento continuou a ser utilizado por médicos gregos e romanos, durante 

a idade média, embora muitos julgassem as modalidades terapêuticas como 

inconvenientes (Mcneal,1977). 

 

        No início do século XX a maioria dos médicos dos Estados Unidos 

possuía em seu consultório um aparelho gerador de correntes e os utilizava 

para o tratamento de precordialgias, litíase renal e de disfunções sexuais. 

Com este uso indiscriminado surgiram resultados duvidosos e conseqüente 

descrédito da eletroterapia (Mcneal,1977).  

 

        Em meados do século XX iniciou-se uma nova era de uso da 

eletricidade como tratamento de reabilitação, quando a eletroterapia passou 

a ser utilizada para manter o tamanho dos músculos denervados (Osborne e 

Gradius, 1942). A eletroterapia era utilizada para se avaliar o estado de 

denervação dos músculos, para estímulo da dorsiflexão do pé hemiplégico 

por acidente vascular cerebral, para tratamento das contraturas e 

reeducação do movimento através de um estimulador portátil em hemiplegia 

(Liberson et al.,1961). 

 

        Moe e Post usaram em 1962 pela primeira vez a expressão “Functional 

Electrical Stimulation (FES)”. Em 1967 a estimulação elétrica funcional foi 

definida como “estímulo elétrico em músculos desprovidos do controle 
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nervoso com objetivo de obter contração muscular e produzir um movimento 

funcional“ (Gracanin,1988). 

 

        A estimulação elétrica funcional,conhecida internacionalmente por FES, 

abreviatura da língua inglesa de “Functional Electrical Stimulation” é utilizada 

para traduzir um método eletroterápico de neuroestimulação com objetivos 

funcionais (Lianza,1993). A FES é uma técnica não invasiva de 

eletroestimulação que ativa músculos esqueléticos e produz movimentos.         

As contrações evocadas são obtidas através de pulsos elétricos de pequena 

duração aplicados sob freqüência controlada. Estes trens de pulsos elétricos 

ou envelopes de pulsos elétricos diferem das formas clássicas de 

eletroestimulação, pois são empregados pulsos com duração de  ordem  de 

grandeza de segundos, podendo-se obter contrações em condições 

biológicas, sem  riscos de produzir queimaduras ou desconforto (Gracanin, 

1988). 

 

        A utilização de estímulos seletivos de modo repetitivo sobre grupos 

musculares paréticos, além da ação local melhorando o trofismo muscular, 

produz por um mecanismo de ação inibitória recíproca e a diminuição do 

tônus do grupo muscular antagonista. Associado a esta ação temos ainda, 

através de um processo de “biofeedback”, o estímulo à reorganização do ato 

motor ao nível do sistema nervoso central e o progressivo retorno da 

atividade motora voluntária seletiva, com consequente recuperação funcional 

parcial ou total, dependendo do caso (Lianza, 1995). 
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1.4    Biofeedback por eletromiografia de superfície 

(BIO) 

 

        O feedback, ou a “informação sobre uma resposta”, pode ser 

intrínseco ou extrínseco, simultâneo ou terminal, e pode fornecer 

conhecimentos a respeito do desempenho ou dos resultados. O feedback 

intrínseco é resultado dos sistemas proprioceptivo, tátil, vestibular, visual e 

auditivo-sensorial do indivíduo. O feedback extrínseco é a informação de 

uma fonte externa. Quando o trabalho está sendo realizado com pacientes 

cujas capacidades de reconhecimento sensorial ou processamento foram 

danificadas, o feedback extrínseco de um terapeuta ou de um dispositivo 

tecnológico pode fornecer informações suplementares úteis para facilitar a 

consciência e o aprendizado. (Sabari, 2005) 

 

        Junto e dentro do músculo se encontram receptores que dão ao 

cérebro informação sobre a postura do corpo, o equilíbrio e o movimento. 

Existem duas espécies de grupos de receptores para transmitir informação 

ao sistema nervoso: os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos 

neuromusculares. Estes receptores, no âmbito do músculo, também são 

chamados proprioceptores. O fluxo de informação corre dos receptores, 

passando pela medula espinhal, indo até as respectivas partes do cérebro, 

onde essas informações são assimiladas.  Dessa maneira, o cérebro é 

abastecido com informações sobre contração muscular, tensão muscular, 
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extensão muscular, tensão de tendão, atividade das articulações, 

modificações de posição e de tensão do corpo e velocidade da modificação 

muscular. Todas essas informações são necessárias para a execução e 

conservação de uma ação muscular coordenada, bem como para a evolução 

de movimentos e a manutenção da postura de nosso corpo (Dobler, 2003).  

Há também receptores cinestésicos articulares que podem ser de três tipos: 

receptores do tipo ramalhete, receptores de pressão e receptores do tipo dos 

órgãos tendinosos de Golgi. Esses receptores enviam diretamente ao 

cérebro informações sobre a ocorrência de movimento nas articulações. 

Além de fornecer uma grande quantidade de informações específicas sobre 

os movimentos, como fazem os órgãos tendinosos de Golgi e os fusos 

musculares, os receptores articulares são responsáveis pelas informações 

gerais sobre os limites do movimento da articulação e da sua posição 

angular (Knudson, 2001). 

 

        A aprendizagem motora requer feedback. Se uma pessoa estiver 

adquirindo uma nova habilidade ou modificando-a, devido a uma disfunção 

física, o feedback sensorial otimiza a aprendizagem motora. Um sistema 

sensoriomotor íntegro fornece feedback de muitas fontes para ajudar a 

refinar o movimento, como ocorre durante o desenvolvimento de 

aprendizagem motora através da repetição. Muitos sistemas, entre eles o 

somatossensorial, visual, auditivo e vestibular, fornecem feedback sensorial.  

Uma disfunção física muitas vezes prejudica o feedback sensorial 

necessário para facilitar o controle motor e a aprendizagem. Um maior 
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feedback, proporcionado pelo biofeedback numa sessão de tratamento, 

pode ajudar na aprendizagem de habilidades motoras necessárias para o 

funcionamento ocupacional (King II, 2005). 

     

        O termo biofeedback é utilizado para descrever o feedback fisiológico 

externo. Ele pode ser definido como “técnicas de utilização de equipamento 

(geralmente eletrônico) para revelar aos seres humanos um pouco de seus 

eventos fisiológicos internos, normais e anormais, em forma de sinais visuais 

e auditivos para ensiná-los a manipular estes eventos involuntários ou não 

percebidos, por meio de manipulação dos sinais exibidos” (Basmajian, 

1983). 

 

        Quando o músculo se contrai, as unidades motoras em contração 

geram um sinal elétrico. O sinal de eletromiografia (EMG) reflete o número e 

o tamanho das unidades motoras que se contraem. Esta atividade elétrica 

pode ser mensurada com eletrodos de superfície. Os eletrodos de superfície 

são colocados na pele sobre o músculo a ser mensurado (King II, 2005).  

         

        O biofeedback eletromiográfico fornece informações sobre a atividade 

elétrica muscular captada através de eletrodos de superfície. Esta atividade 

normalmente pode não ser percebida pela pessoa. Os sinais captados pelos 

eletrodos de superfície são amplificados, filtrados e convertidos por um 

computador em gráficos que representam a atividade muscular.  
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        Tipicamente, a unidade de biofeedback EMG consiste numa unidade 

central, onde são conectados os fios para o processamento do sinal.  A 

unidade central tem controles para permitir ao terapeuta estabelecer 

parâmetros, como limiar e tipo de sinal de saída. O sinal de saída pode 

emanar de uma unidade central ou de um aparelho periférico nela fixado, 

como o monitor de um computador. Uma unidade de biofeedback 

normalmente mostra leituras em microvolts ou milionésimos de um volt (King 

II, 2005). 

 

 O biofeedback é portanto um método não invasivo, seguro e fácil que 

permite quantificar a energia de um músculo. A técnica permite que 

terapeuta e paciente possam visualizar a atividade do músculo em repouso e 

a mesma sendo modificada continuadamente, de acordo com o curso do 

movimento.  



                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   2 – OBJETIVOS 
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2 - OBJETIVOS 
 

        O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do biofeedback (BIO) 

associado à terapia ocupacional (TO) e à estimulação elétrica funcional 

(FES) na espasticidade, movimento ativo e função do membro superior de 

59 pacientes hemiplégicos que faziam parte do programa de reabilitação da 

Divisão de Medicina Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (DMR). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  3  - REVISÃO DA LITERATURA 
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3  - REVISÃO DA LITERATURA 
 
   
 
        Basmajian et al. (1975) trataram 20 pacientes hemiparéticos por 

acidente vascular cerebral portadores de pé caído, dividindo-os em dois 

grupos de 10 pacientes cada. O primeiro grupo recebeu 5 semanas de 

exercícios terapêuticos e o segundo grupo, além das 5 semanas de 

exercícios terapêuticos, recebeu treinamento com biofeedback.  O segundo 

grupo apresentou melhora na força e no movimento articular duas vezes 

maior do que o primeiro grupo. Segundo os autores, os resultados sugerem 

que o primeiro grupo provavelmente apresentava potencial funcional para 

melhora maior que ficou inexplorado e que a adição do biofeedback 

facilitaria esse processo. 

 

        Brudny et al. (1979) trataram com biofeedback 70 pacientes 

hemiparéticos, de 12 a 78 anos, durante 6 meses a três anos, e observaram 

uma progressiva melhora dos movimentos voluntários, mais da metade dos 

pacientes adquiriram e retiveram os movimentos ativos que incrementaram 

suas capacidades funcionais.   

 

        Davis e Lee (1980) desenvolveram um programa de computador com 

acompanhamento visual para analisar a soma relativa da atividade 

eletromiográfica na relação muscular agonista-antagonista quando pacientes 

executam movimentos voluntários de flexo-extensão do punho. O estudo 

acompanhou 2 pacientes hemiplégicos e 3 pacientes com incoordenação 
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cerebelar. Após um período de treino de muitas semanas, todos os 

pacientes foram capazes de mudar seu padrão de atividade eletromiográfica 

dos músculos, de reduzir a coativação inapropriada de flexores e extensores 

e de produzir uma melhor ativação regular e sustentada de ativação 

individual de grupos musculares. 

 

        Greenberg e Fowler (1980) testaram duas modalidades de tratamento  

para melhorar a extensão do cotovelo em 20 pacientes hemiplégicos: a de 

biofeedback e a de terapia ocupacional. Concluíram que a melhora foi maior 

no grupo que recebeu biofeedback e que a idade, o sexo e o tempo 

decorrido após o AVC não alteram significativamente o tratamento. 

 

        Wolf et al. (1980) utilizaram sessões de biofeedback por um ano em 28 

membros superiores e 26 membros inferiores de 34 pacientes hemiplégicos 

e encontraram melhora importante e moderada nas medidas de 

autocuidado. Concluíram que idade, sexo, lado afetado, duração da lesão ou 

prévia reabilitação não estão relacionados com a função melhorada ou 

retenção da mesma. Além disso observaram que processos integrados 

sensórios-motores foram aprendidos e que houve melhora na propriocepção 

dos membros trabalhados. 

 

        Gloss e Wardle (1982) validaram o teste de destreza manual Minnesota 

para ser utilizado em mãos desábeis, testando-o em 118 pessoas com 

déficits permanentes em uma das mãos. 



 21 

 

       Alfiere (1982) concluiu que baixa intensidade de estimulação elétrica 

nos extensores de punho e dedos produz um decréscimo na espasticidade 

dos músculos antagonistas flexores e que esta melhora persiste além do 

período do tratamento. 

 

        Prevo et al. (1982) trataram 18 pacientes e os dividiram em dois grupos: 

um recebendo o tratamento convencional de fisioterapia e o outro recebendo 

o treinamento de biofeedback em seus membros superiores. Concluíram que 

o maior efeito de melhora no grupo que utilizou o biofeedback ocorreu nas 

co-contrações anormais. O grupo que praticou terapia de biofeedback 

intensivo não apresentou efeitos específicos para os agonistas proximais ou 

distais do membro superior hemiplégico quando comparado ao grupo que 

praticou fisioterapia de longa duração. A performance dos movimentos 

voluntários e função do membro superior permaneceram igual nos dois 

grupos. 

         

        Wolf e Binder-MacLeod (1983) mediram os ganhos que 22 pacientes 

hemiplégicos crônicos obtiveram no tratamento com 60 sessões de 

treinamento com biofeedback, comparando-os com um grupo controle e 

concluíram que substancial melhora ocorreu nos pacientes do primeiro grupo 

quanto a benefícios funcionais, aumento dos movimentos ativos articulares e 

diminuição da espasticidade.  
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        Inglis et al. (1984) compararam biofeedback aplicado em ombro, 

cotovelo, antebraço, punho e mão associado à fisioterapia e somente 

fisioterapia no tratamento do membro superior de 30 pacientes hemiplégicos 

com mais de 6 meses de evolução do acidente vascular cerebral. 

Concluíram que ambos os grupos adquiriram melhora na força muscular e 

no movimento articular ativo, mas o grupo onde se aplicou biofeedback 

apresentou um efeito adicional de melhora. 

 

        Balliet et al. (1986) obtiveram sucesso no treinamento do membro 

superior direito de 5 hemiplégicos crônicos com afasia de expressão e 

compreensão auditiva prejudicada, utilizando 50 sessões de terapia por 

biofeedback associada a relaxamento global e exercícios domiciliares 

auxiliados por familiares.  

 

        Gianutsos et al. (1986) utilizaram biofeedback e testaram sua 

efetividade para o ombro, cotovelo e dedos de 5 pacientes hemiplégicos de 

6 meses a 4 anos após o acidente vascular cerebral. Encontraram melhora 

significativa, porém não uniformemente distribuída nos movimentos do 

cotovelo de 5 pacientes, nos movimentos do ombro de 4 e nos movimentos 

de dedos de 3 pacientes.   

 

 
        Basmajian et al. (1987) realizaram um estudo controlado sobre a 

eficácia de duas formas de terapia para o membro superior de pacientes 

hemiparéticos: uma basicamente comportamental e outra baseada em 
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exercícios terapêuticos de Bobath, com o objetivo de comparar o 

biofeedback com a fisioterapia. Concluíram que ambas as formas de terapia 

foram importantes e sofreram influência com o tempo desde o episódio do 

acidente vascular cerebral e da severidade das desabilidades residuais. 

 

        Fields (1987) estudou 69 pacientes após AVC por vários meses, 

administrando 4 ou 5 sessões semanais, focadas em extensão de punho 

e/ou dorsiflexão do tornozelo. Observou que, após algumas sessões, os 

pacientes comumente realizavam substancial aperfeiçoamento das 

capacidades voluntárias eletromiográficas geralmente proporcionais à 

freqüência das sessões de tratamento. Encontrou ganhos funcionais 

medidos por escalas e concluiu que a motivação do paciente é importante 

para o sucesso do tratamento, mas não o lado hemiplégico, a idade e o 

tempo após AVC. 

 

        Cozean et al. (1988) dividiram 33 pacientes em quatro grupos ( grupo 

de estimulação elétrica funcional, o de biofeedback, o que combinava ambos 

os tratamentos e o grupo controle) para realizar um estudo prospectivo, 

controlado e randomizado, sobre a eficácia da estimulação elétrica funcional 

e o tratamento por biofeedback. Cada paciente recebeu 30 minutos de 

tratamento, três vezes na semana, por seis semanas, em adição ao seu 

programa de reabilitação geral. A análise quantitativa da marcha foi 

realizada duas vezes por semana. A terapia combinada de FES e 

biofeedback resultou em melhora significativa para a flexão do joelho e do 
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tornozelo na fase de balanço. Velocidade da marcha e simetria das fases 

também melhoraram. A duração do tempo desde o acidente vascular 

cerebral não se mostrou um fator significativo. 

 

        Wissel et al. (1989) encontraram melhora em dez pacientes dos 11 que 

faziam parte de um grupo de pacientes hemiplégicos que utilizava tarefas 

específicas durante o treino de biofeedback em 12 a 30 sessões deste 

procedimento. Essas tarefas consistiam em uma seqüência de preensões de 

um copo contendo bebida, leva-lo à boca, e beber dele. A coordenação 

perfeita de várias ações musculares para completar esta complexa ação 

motora era necessária.  

 

        Rathkolb et al. (1990) trataram de 32 pacientes com diferentes graus de 

hemiplegia que estavam nas primeiras semanas após o AVC com 

biofeedback aplicado para flexo-extensão do punho, flexo-extensão dos 

dedos, e oposição do polegar para o II dedo e outros dedos. Obtiveram 

melhora em 25 pacientes e observaram que após 3 a 6 sessões os mesmos 

passaram a iniciar movimentos voluntários espontaneamente. 

  

        Gowland et al. (1992) estudaram 44 hemiplégicos por acidente vascular 

cerebral e 10 pessoas sadias para avaliar a contribuição do recrutamento 

inadequado da unidade motora e co-contração atribuída à inibição 

antagonista anormal que acontece na desordem motora do membro superior 

hemiplégico. Concluiu que a inabilidade do paciente hemiplégico para 
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desempenhar tarefas motoras se deve ao inadequado recrutamento dos 

agonistas e não à redução da atividade dos antagonistas. 

 

        Morris et al. (1992) trataram 26 pacientes portadores de hiperextensão 

de joelho após AVC, por 4 semanas, metade deles com fisioterapia apenas e 

a outra metade com fisioterapia associada a biofeedback. E nas 4 semanas 

seguintes todos os 26 pacientes foram tratados com fisioterapia apenas. Os 

resultados mostraram que fisioterapia associada a biofeedback é mais 

efetiva para o tratamento da hiperextensão de joelho em pacientes 

hemiplégicos do que somente fisioterapia.  

 

        Kraft et al. (1992) avaliaram a melhora funcional em membros 

superiores direitos de pacientes hemiplégicos por AVC crônicos, de mais de 

6 meses de evolução, que receberam 1 ou 2 tratamentos de estimulação 

elétrica funcional, tratamento convencional ou nenhum tratamento. Vinte e 

duas mãos direitas de pacientes foram acompanhadas durante 3 meses de 

tratamento até 12 meses após iniciar o tratamento. Os grupos foram 

divididos em: 1) FES com acompanhamento eletromiográfico para o 

extensores de punho (EMG-stim); 2) FES de baixa intensidade para 

extensores de punho, combinada com contrações voluntárias (B/B); 3) 

exercícios de facilitação neuro muscular proprioceptiva (PNF); ou 4) nenhum 

tratamento.  Os pacientes foram tratados por 3 meses e todos foram 

submetidos à avaliação antes do tratamento, ao final do tratamento, e 3 e 9 

meses após o tratamento. Os pacientes foram avaliados pelo teste de 
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recuperação motora pós-AVC Fugl-Meyer (FM), pela força de preensão, pelo 

teste de função da mão Jebsen-Taylor pelo teste de batidas leves de dedos. 

Os testes foram realizados na mesma sessão de avaliação, mas muitos 

foram incapazes de completar estes testes. Após o tratamento, a medida do 

FM dos pacientes aumentou em 18% para o grupo 3, aumentou em 25% 

para o grupo 2, e 42% para o grupo 1. A melhora da medida do FM dos 

grupos tratados foi significante desde o início do tratamento, e foi mantido 

após 3 e 9 meses. A melhora dos pacientes na força de preensão foi 

também mantida nos outros momentos avaliados. Em contraste, o grupo 

controle não mostrou aumento significativo na medida do FM ou na força de 

preensão. Quatro pacientes tratados que foram capazes de completar o 

teste de função manual e o de batidas com dedos, em todas as 4 avaliações, 

também apresentaram melhora nestes testes. Os autores concluíram que 

pacientes crônicos podem alcançar e manter ganhos funcionais, 

especialmente pela combinação de técnicas de estimulação elétrica com 

esforço voluntário.    Os autores concluíram que a técnica FES é utilizada 

para treinamento funcional desde 1960 e que na atualidade passou a ser 

mais utilizada por terem se difundido aparelhos portáteis e compactos. 

Concluíram também pela efetividade da FES por produzir contração 

muscular e mobilizar as articulações, independente da idade, grau de 

dificuldade, lado da lesão e tempo decorrente do AVC. 

 

        Sunderland et al. (1992) realizaram um estudo detalhado sobre 

tratamento da recuperação da função do membro superior de 132 pacientes 
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hemiplégicos por acidente vascular cerebral comparando fisioterapia 

ortodoxa com um regime de engrandecimento da terapia que incluía 

métodos comportamentais de encorajamento do aprendizado motor. Seis 

meses após o acidente vascular cerebral o grupo de engrandecimento da 

terapia apresentou uma pequena, porém significativa vantagem na 

recuperação da força, no alcance e na velocidade do movimento.  

 

        Kralj et al. ( 1993), na Universidade de Ljubljana, Slovenia, fizeram uma 

revisão da aplicação da estimulação elétrica funcional em 2500 pacientes 

hemiplégicos durante 10 anos, e concluíram que aparelhos com múltiplos 

canais de estimulação elétrica funcional deveriam ser testados para a 

melhora da função manual, a exemplo do que já se faz para a aquisição da 

locomoção, em pacientes hemiplégicos. Eles também ressaltaram a 

importância de haver mais estudos sobre a FES aplicada no membro 

superior de pacientes hemiplégicos e hemiparéticos. 

 

        Colborne et al. (1993) obtiveram melhoras efetivas no treinamento da 

marcha com pacientes que tiveram acidente vascular cerebral, através do 

desenvolvimento de um sistema de feedback associado a um computador 

para permitir a pessoas quando andam terem o feedback instantâneo da sua 

atividade muscular ou excursão angular da articulação durante o passo. A 

análise da marcha antes de qualquer tratamento revelou que o tratamento 

com feedback resultou em uma melhora significante do comprimento do 

passo e velocidade da marcha e em melhora no impulso para desviar, na 
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simetria do passo, e na transferência de peso simétrica na posição de pé. 

Quando havia associação com a fisioterapia e esta era anterior, na 

seqüência, ao treinamento com feedback, melhoras significativas eram 

observadas, o que não ocorria quando a fisioterapia era posterior.  

         

        Schleenbaker e Mainous (1993) verificaram que o biofeedback é uma 

ferramenta efetiva para a reeducação neuromuscular em pacientes 

hemiplégicos por AVC, através da realização de uma meta-análise que 

incluiu estudos em inglês de 1966 a 1991 usando MEDLINE, PsycINFO, 

REHABDATA, e resumos de dissertações internacionais.   

 

        Montoya et al. (1994) estudaram pacientes hemiparéticos por acidente 

vascular cerebral que já haviam se submetido a programa tradicional de 

reabilitação dividindo-os em dois grupos: um que utilizava um sistema de 

treino de marcha através de biofeedback e outro sem biofeedback. Suas 

conclusões preliminares mostraram que há um efeito benéfico de melhora 

significante no método com biofeedback na duração do passo dos membros 

paréticos e na correção da assimetria de comprimento do passo.   

 

        Moreland (1994) realizaram uma meta-análise incluindo estudos dos 

anos de 1976 a 1992 para verificar a eficácia do biofeedback por 

eletromiografia comparado com fisioterapia convencional para melhorar 

função do membro superior em pacientes acometidos por AVC. Os 

resultados não foram conclusivos para indicar superioridade em qualquer 
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das duas formas de terapia. Os autores sugerem, portanto que os terapeutas 

devem considerar o custo, a facilidade de aplicação e a preferência do 

paciente quando forem indicar a terapia. 

 

        Dimitrijevic e Soroker (1994) estudaram os efeitos da estimulação 

elétrica em toda a mão através de uma “luva de malha aramada” sobre o 

controle residual motor da extremidade superior. Foram feitas observações 

clínicas em 2 pacientes com membros superiores não funcionais, 4  e 2 anos 

após o AVC,  que foram submetidos  ao programa domiciliar de “luva de 

malha aramada” por  6 e 4 meses respectivamente. Os resultados 

preliminares indicaram efeitos benéficos tais como a redução da hipertonia 

muscular e facilitação de movimentos isolados de mão. Os pacientes 

referiram melhora na percepção de toque e melhora na consciência da mão 

afetada.                       

 

        Wolf et al. (1994) estudaram 60 pacientes crônicos acometidos por AVC 

tratando uma parte deles com terapia por biofeedback realizada para o 

músculo tríceps e outra parte recebendo treinamento convencional para o 

movimento. Os resultados sugeriram que melhoras funcionais para o 

cotovelo ocorreram na área biomecânica (periférica) em maior escala do que 

na área neuromuscular (central). Os autores sugerem que dados indicam 

que pacientes hemiplégicos podem ser treinados para melhorar os 

movimentos sem antes treinar especificamente a inibição da hiperatividade 

dos músculos. 
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        Mathieu (1995) tinha como objetivo descobrir como endereçar o 

problema da variabilidade de dados e analisar os sinais eletromiográficos 

obtidos através do treino de pacientes por biofeedback. Os resultados 

mostraram que após o treino 5 de 11 pacientes puderam produzir sinais 

eletromiográficos dos seus deltóides nos quais o valor médio era 50% maior 

que antes do treino, apesar de que não ter sido observada mudança 

apreciável em seus deltóides afetados. 

 

        Mathieu e Sullivan (1995) estudaram 11 pacientes que sofreram 

acidente vascular cerebral com menos de 6 meses de evolução e que 

estavam hospitalizados. Em adição aos seus tratamentos multidisciplinares 

de reabilitação eles receberam eletromiografia por biofeedback para seus 

movimentos de ombro. Seis pacientes melhoraram nos testes realizados e o 

autor acredita que os testes talvez não tenham conseguido medir 

adequadamente a evolução da performance do ombro, uma vez que alguns 

eram mais específicos para medir melhora de movimentos e funções da 

mão.  

 

        Sanchez et al. (1996) concluíram que o equipamento biofeedback 

eletromiográfico utiliza circuitos eletrônicos para detectar e amplificar sinais 

biológicos associados às atividades musculares, fornecendo informações 

precisas sobre o estado de contração muscular do paciente e possibilitando 

que ele interaja no sentido de modificá-lo. 
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        Glanz et al. (1996) realizaram uma meta-análise para verificar a eficácia 

da estimulação elétrica funcional na reabilitação de pacientes hemiparéticos 

incluindo estudos publicados entre 1978 a 1992. As pesquisas compararam 

grupos com aplicação ou não de FES nas extremidades dos pacientes e 

concluíram que houve significante melhora da força muscular após acidente 

vascular cerebral nos grupos que utilizaram FES. 

 

        Glanz et al. (1997) realizaram uma revisão sistemática no MEDLINE de 

artigos relevantes em biofeedback desde 1966, que resultou em 1409 itens 

citados. Particular atenção foi dada em pesquisas controladas 

randomizadas, meta-análises e revisões sistemáticas de pesquisa ou 

aplicações de biofeedback. Concluíram que apesar dos experimentos 

clínicos e outras evidências científicas, há, paradoxalmente evidências 

insuficientes para guiar a maioria das decisões clínicas. Até mesmo estudos 

bem planejados raramente dão informações para que suas conclusões 

possam ser aplicadas em casos específicos de pacientes.  

 

        Wong et al. (1997) desenvolveram um dispositivo de treino postural na 

posição em pé e o testaram em 60 hemiplégicos. Incluía uma mesa 

ajustável, sensores de distribuição de peso, e um sistema de feedback visual 

e auditivo em tempo real. Após um treino de 4 semanas concluíram que o 

dispositivo é efetivo para treino da simetria postural em pacientes 
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hemiplégicos e que não houve significativas diferenças entre os pacientes 

com hemiplegia direita ou esquerda quanto à aquisição dos ganhos. 

 

        Moreland e Thomson (1998) realizaram uma meta-análise para estudar 

a eficácia do biofeedback comparada com a fisioterapia convencional 

aplicada em pacientes hemiplégicos, onde incluíram somente estudos 

randomizados e controlados dos anos de 1976 a 1992. Seis estudos foram 

selecionados. Os estudos não foram conclusivos indicando superioridade em 

uma das formas de terapia talvez devido à amostra ser pequena, embora os 

terapeutas precisem considerar custo, facilidade de aplicação, e preferência 

quando selecionam terapias. 

 

        Francisco et al. (1998) concluíram que a eletromiografia unida à 

estimulação elétrica melhora a função muscular no membro superior de 

pacientes hemiplégicos por AVC. Eles estudaram 9 sujeitos, após 6 

semanas do seu 1º AVC. Todos tinham um sinal de EMG detectável para a 

superfície do extensor radial do carpo parético e extensão voluntária do 

punho com sinergia ou movimento isolado. Todos os sujeitos receberam 

duas sessões de 30 minutos por dia de exercícios forçados para punho com  

estímulos elétricos unidos à EMG (EMG stim - experimental), ou sem  

controle por toda a duração da sua reabilitação.  Foi feita avaliação motora 

da extremidade superior pelo teste Fugl-Meyer e pelos itens de alimentação, 

higiene e vestuário da medida de independência funcional (FIM).   Os 

resultados mostraram que os sujeitos tratados com a EMG-stim exibiram 
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significantes ganhos tanto no teste Fugl-Meyer, quanto nos pontos do FIM, 

comparado com os grupos controle.  

 

        Chae et al. (1998) estudaram a eficácia da estimulação neuromuscular 

na melhora motora e funcional do membro superior de pacientes com 

acidente vascular cerebral agudo. Dos 46 pacientes admitidos na unidade de 

reabilitação, uma parte recebeu a estimulação neuromuscular para produzir 

exercícios de extensão de punho e dedos e a outra recebeu placebo 

estimulação sobre seu membro parético. Todos os sujeitos foram tratados 1 

hora por dia em um total de 15 sessões. Vinte e oito pacientes completaram 

o estudo.  Os autores concluíram que houve ganho adicional no grupo que 

recebeu estimulação elétrica e admitiram que a amostra é pequena para 

detectar efeitos mais significantes 

 

                Simmons et al. (1998) realizaram um estudo experimental com um 

paciente hemiparético de 72 anos para avaliar os efeitos do biofeedback 

aplicado ao centro de gravidade para treino do controle do equilíbrio, e 

concluíram que o treinamento por biofeedback resultou positivamente 

afetando o controle do equilíbrio durante condições dinâmicas quando o 

suporte do solo sob seus membros inferiores era movido para frente.  

 

        Deepak e Behari (1999) utilizaram biofeedback para melhorar distonia 

da mão.  Nove de dez pacientes conseguiram diminuir a atividade proximal 



 34 

de seus membros superiores durante a atividade de escrita e aliviar o 

desconforto e dor. 

 

        Golaszewski et al. (1999) utilizaram estimulação elétrica funcional em 6 

pacientes hemiplégicos por acidente vascular cerebral através de uma luva 

aramada utilizada nos seus membros superiores e mediram a ativação do 

córtex cerebral através de ressonância magnética cerebral. Encontraram 

aumento de sinal na área motora somatosensorial primária e secundária e 

aumento de irrigação regional cerebral sugerindo aumento de atividade 

neuronal.  

 

        Richards e Pohl (1999) discutem, em seu estudo, as terapias de 

intervenção para melhorar a recuperação da função dos membros 

superiores de pacientes hemiplégicos. Ressaltam as terapias convencionais, 

a estimulação elétrica funcional, o biofeedback e a terapia por constrição do 

membro sadio, e acreditam que o principal seja a recomendação para que o 

paciente utilize seu membro superior parético nas atividades do dia a dia.    

 

        Cauraugh et al. (2000) utilizaram biofeeedback associado à estimulação 

elétrica funcional nos músculos extensores de punho e dedos de 11 

pacientes hemiplégicos, com um ano ou mais de evolução pós acidente 

vascular cerebral, permitindo que o paciente iniciasse o movimento ativo e o 

visualizasse através do biofeedback quando então a estimulação elétrica era 

realizada para proporcionar um maior movimento ativo. Concluíram que o 
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programa de tratamento diminuiu a disfunção e melhorou a capacidade 

motora no grupo experimental mais do que no grupo controle, que não 

recebeu as sessões de biofeedback com estimulação. 

 

        Langhammer e Stanghelle (2000) realizaram um estudo duplo cego 

examinando duas abordagens reabilitacionais diferentes em um grupo de 61 

pacientes acometidos por AVC em sua fase aguda, durante sua internação, 

33 tratados com um programa reaprendizado motor e 28 pacientes tratados 

com o método Bobath, avaliando-os através de escalas motoras e funcionais 

e concluíram que os pacientes do primeiro grupo evoluíram melhor. 

 

        Duncan et al. (2000) realizaram uma revisão sistemática das tentativas 

de medidas de autocuidado e recomendações para colocá-las em prática no 

acidente vascular cerebral agudo. Dos 51 estudos incluídos na revisão 

somente 21 demonstraram benefícios com a definição prematura de medida 

de autocuidado.  Não houve consenso do nível de autocuidado a ser 

utilizado, o método de mensuração a ser utilizado, ou do mais apropriado 

momento de medi-lo.              

 

        Zafar e Van Doren (2000) estudaram 7 sujeitos sadios utilizando 

biofeedback para que eles identificassem a direção da preensão de objetos 

de uma forma mais apurada e concluíram que uma força de preensão 

suplementar pode ser desenvolvida com o acesso de uma rica informação 

visual da mão e do objeto. 
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        Cheng et al. (2001) estudaram 44 pacientes hemiplégicos por acidente 

vascular cerebral para determinar o papel da distribuição simétrica de peso 

do corpo na prevenção de quedas, utilizando um programa de treinamento 

ortostático com biofeedback. Utilizaram programa convencional de 

reabilitação, mais treinamento simétrico ortostático e treinamento repetitivo 

de sentar e levantar, com um treinador ortostático de biofeedback. Uma 

considerável melhora ocorreu no grupo que realizou o sentar e levantar 

através de uma simétrica distribuição de peso nas pernas e conseqüente 

redução das quedas dos pacientes. 

 

        Cohen et al. (2001) estudaram 33 pessoas sadias de 18 a 45 anos 

dividindo-os em quatro grupos, utilizando biofeedback para melhorar tensão 

dos músculos do antebraço. Concluíram que programas diferentes de 

biofeedback devem ser considerados para se melhorar tensões musculares 

em lesões centrais e em lesões nervosas periféricas. 

 

        Geiger et al. (2001) estudaram o equilíbrio e a mobilidade de 13 

pacientes acometidos por AVC que foram divididos em dois grupos. Ambos 

os grupos receberam por 4 semanas intervenções de fisioterapia destinadas 

a melhorar equilíbrio e mobilidade de 2 a 3 vezes por semana. O grupo 

experimental treinou 15 minutos semanais também com biofeedback visual. 

Concluíram que ambos os grupos apresentaram melhora após as 4 
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semanas e que não houve melhora adicional no grupo treinado com 

biofeedback. 

               

        Keren et al. (2001) trataram de um paciente com trauma crânio 

encefálico severo de 22 anos com inabilidades motoras iniciais incluindo 

fraqueza nos quatro membros, hemiplegia esquerda, hemiparesia com 

severa ataxia bilateral e um importante tremor na mão direita.  O paciente 

realizou fisioterapia convencional, fez uso de órteses, biofeedback, 

hidroterapia, hipoterapia, medicação e bloqueio de nervo para redução de 

espasticidade quando foi oportuno durante o processo. No momento da 

publicação o paciente contava com 3 anos de evolução pós trauma e já era 

capaz de tomar sopa sem assistência, de tocar algumas notas no piano e 

contava com grande melhora na área cognitiva. Concluíram que a melhora 

motora pode ser evidente por longos períodos de tempo e que várias 

intervenções oportunas podem ajudar no processo.  

 

        Maulucci e Eckhouse (2001) desenvolveram um sistema de 

cumprimento de tarefas que incluía realização de movimentos com os 

membros superiores de pacientes hemiplégicos por acidente vascular 

cerebral. Dois grupos de pacientes crônicos foram treinados com o sistema, 

um incluindo a prática associada a biofeedback e outro somente com a 

prática. O estudo demonstrou que houve modificação de melhora no alcance 

da trajetória do movimento do membro superior nos dois grupos, mas que 
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somente o grupo que recebia biofeedback modificou o desempenho da 

trajetória.  

 

        De Kroon et al. (2002) realizaram uma revisão sistemática avaliando 19 

estudos sobre o efeito da estimulação elétrica funcional no membro superior 

de pacientes após acidente vascular cerebral e concluíram que existe 

sugestão positiva de efeito no controle motor, mas que não houve 

possibilidade de se concluir pela melhora de habilidades funcionais sobre a 

extremidade superior.  

 

        Giaquinto et al. (2002) concluíram em seu estudo que a base 

fisiopatológica do processo de recuperação de 20 pacientes hemiplégicos 

por acidente vascular cerebral mostrou que a assistência de um computador 

realizando biofeedback e estimulação somatosensorial induz a novas 

organizações do sistema nervoso central. 

 

        Goulart et al. (2002) estudaram 44 pacientes com hemiplegia por 

acidente vascular cerebral e 10 sujeitos sadios para examinar a contribuição 

inadequada do recrutamento da unidade motora e a co-contração que 

prejudica a inibição do antagonista na desordem motora do membro 

hemiplégico. Concluíram que o inadequado recrutamento dos agonistas, e 

não o aumento da atividade dos antagonistas, é um achado importante em 

pacientes que são inábeis para realizar atividades com seus membros 

comprometidos. 



 39 

 

        Mauritz (2002) estudou os tratamentos utilizados para a melhora da 

marcha em pacientes hemiplégicos e concluiu que o uso de esteira, de 

órteses para membros inferiores, fármacos, seletiva redução da 

espasticidade pela injeção de toxina botulínica, e biofeedback musical são 

benéficos. Observou que o uso de movimentos rítmicos musicais, como 

sinais periféricos durante a marcha, resultaram numa significante melhora na 

transferência de peso para o lado parético. Em adição, houve melhora da 

simetria e normalização do passo. 

 

        Peurala et al. (2002) utilizaram estimulação elétrica duas vezes ao dia 

em membros superiores e em pés paréticos de pacientes hemiplégicos por 

três semanas e encontraram efeitos positivos na sua performance motora, 

sensação dos membros e configuração do potencial evocado 

somatosensorial dos seus membros paréticos em pacientes crônicos que 

sofreram acidente vascular cerebral. 

 

        Yoo e Jolesz (2002) utilizaram biofeedback visual para monitorar 

sujeitos inábeis em tarefas motoras. Áreas funcionais, durante uma simples 

tarefa motora da mão eram delineadas para detectar sinais de variação 

associados com a atividade cerebral. Depois os sujeitos adotaram uma 

estratégia diferente para expandir a ativação das áreas motora e 

somatosensorial que não haviam sido ativadas anteriormente. Os resultados 

sugeriram que o biofeedback visual orientou os participantes do estudo a 
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ajustarem seus desempenhos nas tarefas e alcançarem a modulação 

desejada da atividade cortical. 

 

        Alon et al. (2003) realizaram um estudo com 77 sobreviventes de 

acidente vascular cerebral portadores de paresia no membro superior 

plégico, orientando-os em um programa domiciliar de cinco semanas com 

associação de estimulação elétrica de punho e dedos com um programa de 

exercícios selecionados para o membro superior que incluía preensão e 

treino de agarrar e soltar. Encontraram melhora da função manual e das 

disfunções do membro superior.   

 

        Armagan et al. (2003) avaliaram a eficácia do tratamento de 

biofeedback por eletromiografia de superfície na recuperação da função da 

mão de hemiplégicos por acidente vascular cerebral em um total de 27 

pacientes, metade deles recebeu biofeedback EMG associado ao método 

neuropsicológico de Brunnstrom’s e a outra metade somente o 

Brunnstrom’s, 5 vezes na semana por um período de 20 dias. Concluíram 

que houve significante melhora nos dois grupos, mas a melhora do 

movimento articular ativo foi mais significativa no grupo que realizou o 

biofeedback. 

 

        Barreca et al. (2003) realizaram uma revisão sistemática sobre os 

tratamentos por intervenção para membros superiores paréticos de 

sobreviventes de acidente vascular cerebral. Separaram 68 estudos 
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relevantes dos anos 1966 a 2001 e concluíram que treino sensoriomotor, 

treino motor incluindo o uso de criações mentais, estimulação elétrica 

isolada ou combinada com biofeedback, e o engajamento do paciente em 

tarefas repetitivas e novas tarefas, podem ser efetivos para melhorar o 

distúrbio motor após acidente vascular cerebral. Além do que, utilizados de 

forma cautelosa, estimulação elétrica, movimento de elevação, alças e polias 

utilizadas com apoio em uma altura sobre a cabeça podem ser efetivas para 

diminuir ou prevenir dor no membro superior parético. Sugerem que 

especialistas em reabilitação podem usar esta pesquisa se orientarem na 

seleção de técnicas de tratamento efetivas para pessoas com desabilidades 

após AVC.  

 

        Han et al. (2003) investigaram os efeitos que a estimulação elétrica 

funcional sobre os músculos extensores tem sobre o córtex cerebral. O 

estudo da imagem da ressonância magnética funcional foi medido em oito 

voluntários normais na sua máxima extensão de punho. Dos oito sujeitos, 

sete apresentaram ativação no córtex sensoriomotor primário contralateral.  

 

        Muller et al. (2003) estudaram as mudanças nos achados de 

eletroencefalograma durante movimentos do punho induzidos por 

estimulação elétrica funcional em musculatura do antebraço em voluntários 

sadios. Seus achados sugerem que o processo sensoriomotor ativado 

durante a estimulação elétrica funcional envolve alguns dos processos que 

também são envolvidos nos movimentos voluntários da mão. 
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        Pollock et al. (2003) realizaram uma revisão sistemática de 1920 a 2003 

sobre tratamentos apropriados de fisioterapia para recuperação do controle 

postural e da função dos membros inferiores após AVC, os com base 

neurofisiológica, os com base ortopédica, os com base nos princípios de 

aprendizado motor ou uma mistura destes princípios.  Onze estudos foram 

incluídos nesta revisão, e concluiu-se que há insuficientes evidências de que 

um tratamento é mais efetivo que outro na promoção da recuperação do 

controle postural ou função do membro inferior. 

 

        Urbano et al. (2003) concluíram que estimulação elétrica funcional é 

uma alternativa viável para ser utilizada na restauração da função de 

pacientes com danos no sistema nervoso central. Eles desenvolveram uma 

avaliação da função de preensão da órtese elétrica funcional acoplando um 

sistema de computador com biofeedback que o paciente conseguia controlar 

através de um botão.  

 

        Sinkjaer et al (2003) realizaram uma revisão de trabalhos nos quais 

sinais de eletromiografia, de eletroneurografia e de eletroencefalografia 

foram usados como comando para sinais de feedback em sistemas que 

utilizaram estimulação elétrica para restaurar movimentos após lesões do 

sistema nervoso central e concluíram que é necessária uma maior 

investigação nos sinais musculares e nervosos e nos sistemas de 

computadores. 
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        Dobkin (2004) refere que a reabilitação do paciente hemiplégico após 

acidente vascular cerebral está tipicamente embasada no treino de 

estratégias compensatórias. O avanço da pesquisa neurocientífica tem 

mostrado novas técnicas de tratamento e renovado a promessa de melhores 

resultados. A melhora do controle motor tem progredido com treinos de 

tarefas específicas incorporando o uso de movimentos proximais ou distais 

durante a realização de atividades práticas reais. Ganhos funcionais são 

obtidos muito tempo após o AVC e os pacientes devem ser encorajados a 

participar de exercícios com força, corrida, tolerância e precisão de 

movimentos de várias articulações em tarefas que fortaleçam a 

independência e enriqueçam a atividade diária.  Também são indicadas 

práticas com robótica e em ambiente virtual, estimulação elétrica para 

aumentar a excitabilidade cortical durante o treino, e drogas para otimizar 

mecanismos moleculares para aprendizado. O autor acredita que estratégias 

biológicas para reparos neurais podem incrementar a reabilitação nesta 

década.  

 

        Inmann e Haugland (2004) desenvolveram a primeira geração de um 

sistema portátil de neuroprótese de preensão controlada por meio de sinais 

de sensores naturais da pele do segundo dedo da mão de um voluntário 

tetraplégico para se testar a possibilidade de uso nas atividades da vida 

diária. A flexibilidade desse sistema permitiu rapidamente o desenvolvimento 

de sistemas de neuropróteses de preensões com FES para uso portátil.  
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        Bolton et al. (2004) realizaram uma meta-análise para verificar o efeito 

da estimulação elétrica funcional associada ao biofeedback na função do 

membro superior e da mão na recuperação motora de pacientes acometidos 

de acidente vascular e após analisarem cinco estudos, concluíram que há 

efetivo ganho na capacidade motora de extensão de punho nestes 

pacientes. 

 

        Dursun et al. (2004) trataram de 36 crianças portadoras de paralisia 

cerebral com deformidade dinâmica de pé eqüino, 21 receberam fisioterapia 

convencional associada a treino de EEG biofeedback e 15 receberam 

fisioterapia convencional apenas. A função da marcha mostrou significante 

progresso nos dois grupos, mas o grupo que recebeu biofeedback mostrou 

melhora superior.   

 

        Johnson-Frey (2004) refere em seu trabalho que há indícios de que a 

estimulação através da simulação interna de movimentos e de imagens 

motoras pode, em alguns casos, induzir a reorganização funcional da 

representação da mão em hemiplégicos crônicos que sofreram acidente 

vascular cerebral. 

 

        Lujan e Crago (2004) utilizaram um sistema de neuro-órtese para 

restaurar a preensão manual e o controle de punho em pacientes com lesão 

medular C5C6. Um computador com biofeedback media e traduzia em 
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tempo real a atuação dos músculos envolvidos na atividade. Encontraram 

resultados variados, mas acreditam que eles são a plataforma para 

implementar futuros desenhos controlados. 

 

        Song et al. (2004) estudaram a relação entre força e deslocamento nos 

movimentos do membro superior normal e concluíram que o uso do 

biofeedback ajuda na modulação e propriocepção da trajetória do movimento 

da mão.  

 

        Luft et al. (2004) estudaram dois grupos que totalizavam 21 pacientes, 

realizando com um deles exercícios bilaterais rítmicos através de sinais 

rítmicos e com o outro realizando exercícios terapêuticos dosados em seus 

membros superiores, por seis semanas, e encontraram sinais de melhora 

maior no primeiro grupo.     

 

        Schaechter ( 2004) realizou um estudo onde traçou uma ponte entre o 

entendimento sobre o efeito da reabilitação motora e a plasticidade cerebral 

na recuperação da hemiplegia, concluindo que a reabilitação intensiva induz 

recuperação motora otimizando a recuperação funcional dos pacientes. 

 

        Van Peppen et al. (2004) realizaram uma revisão sistemática em um 

total de 151 estudos. Encontraram evidências fortes a favor de treinamento 

de tarefas orientadas de exercícios para restaurar o balanço e a marcha e 

para fortalecimento do membro inferior parético. Encontraram evidências 
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fortes para as terapias que focam o treino funcional do membro superior 

como a constrição do membro sadio, treino em esteira com ou sem suporte 

corporal, treino aeróbico, movimentos rítmicos auditivos durante a marcha e 

estimulação neuromuscular para subluxação da articulação glenoumeral. 

Nenhuma ou evidência insuficiente em termos de cuidados funcionais foi 

encontrada em: técnicas de tratamento neurológicas tradicionais, exercícios 

para o membro superior, biofeedback, estimulação neuromuscular e 

estimulação elétrica funcional usada para melhorar destreza ou performance 

da marcha, órteses e tecnologias assistivas, e intervenções de fisioterapia 

para reduzir a dor do ombro e o edema da mão.   

 

        Bock et al. (2005) estudaram a interação de um comando central e 

feedback aferente na graduação de forças de movimentos do punho. 

Sujeitos sadios seguraram um joystick isométrico com sua mão preferencial 

e produziram força com diferentes magnitudes e direções para que se 

visualizasse os vetores resultantes. Os achados claramente indicaram que 

feedback aferente tem um papel na produção de uma refinada graduação de 

forças, provavelmente pela facilitação descendente do comando motor.  

 

        Kurillo et al. (2005) estudaram a força de preensão, através de um 

computador com biofeedback visual, de 32 sujeitos sadios e de 10 pacientes 

pós acidente vascular cerebral que haviam recebido aplicação de toxina 

botulínica para espasticidade da mão. Obtiveram resultados bastante 
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variados para os sujeitos normais, e para os pacientes após aplicação de 

toxina botulínica o método revelou efeitos significativos de melhora da força. 

 

        Lourenção et al. (2005) concluíram que o tempo necessário de uso do 

FES para haver melhora significativa de velocidade de preensão em 

pacientes hemiplégicos é de 6 meses, quando há administração da terapia 

ocupacional e estimulação elétrica funcional duas vezes na semana. 

Avaliaram os pacientes inicialmente, aos três e aos seis meses através do 

teste de destreza manual Minnesota.   

 

        Wolf et al. (2005) sugerem que há uma série de evidências de que a 

eletromiografia quantificada pode ser usada para computar as características 

dos mapas que definem os movimentos ou a representação muscular no 

córtex motor. Ao mesmo tempo os autores referem que avaliações da 

cinética podem ser associadas a mapas de esforço para proverem uma 

compreensão maior do reaprendizado motor através da associação de 

mudanças de geração de força com mudanças na representação cortical 

durante as atividades funcionais.  

 

        Heller et al. (2005) compararam, em pacientes após acidente vascular 

cerebral, a melhora da marcha após fisioterapia convencional e um 

especializado programa de treinamento com biofeedback. Os dois grupos 

melhoraram, mas os benefícios do biofeedback visual no sistema de 
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treinamento sugeriu melhora maior na antecipação do equilíbrio durante a 

marcha.    

 

        Khadilkar et al. (2006) estudaram tratamentos indicados para se 

administrar em pacientes pós acidente vascular cerebral e concluíram pela 

recomendação de uso de exercícios terapêuticos, treino de tarefas 

orientadas, biofeedback, treino de marcha, treino de equilíbrio, terapia por 

constrição do membro sadio, tratamento da subluxação de ombro, 

estimulação elétrica, estimulação transcutânea elétrica do nervo, terapêutica 

por ultrasom, acupuntura, e reabilitação intensiva e organizada. 

 

        Sanchez et al. (2006) estudaram 5 pacientes com severos déficits 

motores no membro superior plégico após AVC. Os pacientes utilizaram uma 

órtese que auxiliava os movimentos do membro superior através de um 

grande espaço de trabalho, um sensor de preensão que detectava a 

quantidade de força de preensão, e um software que simulava atividades 

funcionais. O estudo demonstrou que há facilidade de reabilitação do 

automatismo do membro superior para pessoas com déficits importantes 

através do uso passivo de assistência gravitacional, sensor de preensão, e 

um simples software de realidade virtual. 

 

        Cirstea et al. (2006) concluíram que o uso do que foi chamado por eles 

de “conhecimento do desempenho” e de “conhecimento dos resultados” 

durante a prática de movimentos repetitivos por pacientes após AVC 
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resultam em melhora motora. Pacientes com grandes déficits motores e 

cognitivos devem ser abordados com mudanças de intervenções motoras de 

reabilitação.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      4  - CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4  - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

        Pacientes com hemiplegia esquerda ou direita, com deficit de função 

manual foram submetidos a sessões de terapia ocupacional associadas à 

estimulação elétrica funcional e à terapia por biofeedback e avaliados quanto 

ao desempenho:  

-pela “Avaliação da função manual”; 

-pelo “Índice de destreza manual” e pela “Capacidade de deslocamento” 

(ambos calculados através do “Teste de destreza manual Minnesota”);  

-pelo “Teste de movimento ativo-cotovelo” e pelo “Teste de movimento ativo-

punho” (ambos calculados pelo teste de  “Amplitude de movimento”);  

-pela “Escala de Ashworth modificada ( medida tanto para o movimento de 

cotovelo quanto para o movimento de punho);  

-e pelo “Recrutamento muscular”. 

 

        A pesquisa foi realizada nos anos de 2004, 2005 e 2006 com pacientes 

participantes do programa de reabilitação da Divisão de Medicina de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, e teve aceitação pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq em 25/03/04 sob número 

159/04. 
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        Todos os pacientes incluídos na pesquisa assinaram um termo de 

consentimento pós-informação em duas vias, ficando uma em seu poder e a 

outra sendo anexada ao prontuário do paciente (ANEXO 1). 

 

4.1     Seleção da Casuística 

        No período deste estudo, a equipe de hemiplegia da Divisão de 

Medicina de Reabilitação do HC da FMUSP atendeu 341 novos pacientes.  

 

        Deste universo, 59 pacientes portadores de hemiplegia por acidente 

vascular cerebral isquêmico (AVCi) foram incluídos na pesquisa. 

 

        O tempo do estudo foi de um ano ou 12 meses contínuos, tendo os 

pacientes comparecido para tratamento duas vezes por semana. Como 

critérios de inclusão tivemos: 

•    garantia de frequência duas vezes na semana. 

•    integridade cognitiva suficiente para a realização da tarefa proposta. 

•    ordem cronológica de ingresso na terapia ocupacional. 

•    tempo de evolução pós lesão superior a 6 meses. 

 

        Os pacientes eram incluídos nos grupos quando ingressavam na 

terapia ocupacional por indicação médica e obedeciam aos critérios de 

inclusão do estudo já descritos acima. 
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        Os grupos foram divididos de acordo com sorteio do primeiro incluso e 

posterior inclusão alternada dos pacientes nos grupos para utilização ou não 

do BIO, e respectivamente denominados grupo “TO+FES+BIO” e “TO+FES”, 

caracterizando 31 pacientes usuários de BIO e 28 não usuários. 

 

        Inicialmente contávamos com 32 pacientes em cada grupo, isto é, 64 

pacientes ao todo, porém 5 pacientes não puderam continuar comparecendo 

ao tratamento e por este motivo foram excluídos da pesquisa. 

 

        A seguir estão descritos na TABELA I os dados dos pacientes incluídos 

nesta pesquisa.  Os dados mais detalhados, incluindo idade, sexo, estado 

civil, naturalidade, escolaridade, mão dominante, lado da hemiplegia e tempo 

de lesão dos 59 pacientes incluídos nesta pesquisa encontram-se descritos 

em tabelas detalhadas no ANEXO 2. 
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       Para reconhecer os benefícios dos métodos terapêuticos empregados 

os pacientes deste estudo foram avaliados inicialmente, após seis meses e 

após 12 meses através dos testes já descritos no início deste capítulo.   

Tabela I - Dados biodemográficos da população 
             do estudo- DMR-HCFMUSP, 2004, 2005 e 2006 

 GRUPOS    TO+FES+BIO    TO+FES 
Idade (meses) N= 31 N=28 
Min - Máx 24 - 82  29 - 80 
Sexo  N= 31 N=28 
feminino 10 12 
masculino 21 16 
Estado civil   N= 31 N=28 
casado 16 16 
solteiro 8 4 
desquitado 4 2 
viúvo 3 6 
Naturalidade N= 31 N=28 
São Paulo 21 12 
outros estados 9 15 
exterior 1 1 
Escolaridade N= 31 N=28 
analfabeto 1 1 
ensino fundamental  16 15 
ensino médio incompleto         - 3 
ensino médio completo 6 4 
superior completo 8 5 
Mão dominante nº (%) N= 31 N=28 
direita 30 27 
esquerda 1 1 
Hemiplegia  nº (%) N= 31 N=28 
direita 17 16 
esquerda 14 12 
Tempo de lesão (meses) N= 31 N=28 
Min - Máx 6m - 46m 6m - 44m 
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4.2       Métodos 

4.2.1    Descrição da terapia ocupacional 

 

        Todos os 59 pacientes participantes desta pesquisa realizavam        

sessões convencionais de terapia ocupacional, com duração de uma hora, 

duas vezes na semana.  

 

        Na terapia ocupacional era realizado estímulo da sensibilidade, 

avaliação e orientação para melhora dos impedimentos mecânicos no 

membro superior plégico quando era realizado um movimento. Também se 

desenvolvia o grau de movimento ativo ou voluntário e qualidade do mesmo, 

englobando força, resistência, coordenação e extensão da função resultante 

do movimento. 

 

        A terapia ocupacional realizava também avaliação e orientação das 

atividades da vida diária básicas, isto é, as relacionadas com os cuidados 

pessoais (AVD), e das atividades instrumentais da vida diária (AVDI) que 

incluem o planejamento e preparo de refeições, serví-las e fazer a limpeza, 

compras de alimentos e vestuário, e cuidados rotineiros e eventuais com o 



 56 

lar e as próprias roupas, uso do telefone, administração financeira, acesso 

ao transporte e atividades desejadas de lazer. As AVD e as AVDI devem ser 

realizadas de forma competente pelos pacientes para que os mesmos 

tenham uma vida independente satisfatória. 

 

 

 

4.2.2    Descrição da técnica de estimulação elétrica    

            funcional (FES) 

 

        Todos os 59 pacientes participantes desta pesquisa realizavam       

durante as sessões de terapia ocupacional aplicações de estimulação 

elétrica funcional (FES) no membro superior acometido, por 20 minutos na 

musculatura extensora de cotovelo, punho e dedos.   

 

       O aparelho utilizado em nossa pesquisa foi o QUADRIKRON KC 170 

fabricado pela KROMAN TRIGHER. É um equipamento gerador de impulsos 

elétricos, com dimensões de 25 cm de comprimento, por 26 cm de largura 

por 10,5 cm de altura,  com 2 Kg de peso,  voltagem de 110/220 volts. 

         

        Este equipamento gera estímulos com as seguintes características: 

   •  tempo de subida, “ataque”, ajustável de 0,5 a 3 segundos; 
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   •  tempo de duração do estímulo, “sustentação”, ajustável de 1 a 10 

      segundos; 

   •  tempo de repouso entre um estímulo e outro, ”repouso”, ajustável de 1 a  

      10 segundos; 

   •  largura de pulso do trem, “tempo de estímulo”, ajustável de 100  a 300 µ 

      segundos; 

   • freqüência do trem de pulsos, “freqüência”, ajustável de 10 a 100 hz, 10 

     ou  100 ciclos por segundo.  

 

        Os estímulos elétricos foram aplicados durante 20 minutos, 

concomitantemente,  com estímulos alternados em dois canais: o primeiro 

na musculatura extensora de punho e dedos e o segundo na extensora de 

cotovelo, uma vez que estas musculaturas estão diretamente envolvidas na 

preensão de objetos, motivo do nosso estudo. Os eletrodos utilizados foram 

dois de malha de aço, do tipo autoadesivo, com gel condutivo, no tamanho 

40 por 60 mm, e foram fixados em série na região dorsal do antebraço do 

paciente sobre a massa muscular responsável pelo movimento de extensão 

de punho e dedos, onde a resposta se mostrasse mais efetiva e harmoniosa. 

Os eletrodos utilizados para estimular a extensão do cotovelo foram fixados, 

em série, no músculo tríceps. 

 

 

4.2.3    Descrição da técnica de biofeedback 

        



 58 

        Trinta e um pacientes participantes desta pesquisa realizavam sessões 

de biofeedback uma vez na semana, durante uma hora, e foram 

denominados “grupo TO+FES+BIO”.   

 

        Durante a terapia o paciente permanecia sentado em frente ao monitor 

acoplado ao equipamento de biofeedback por eletromiografia de superfície, 

onde ele e o examinador podiam observar, em tempo real, o gráfico que 

seus movimentos produziam. 

 

        A terapia era dividida em duas partes: primeiramente a pele sobre o 

músculo tríceps era fortemente friccionada com gaze embebida em álcool 

para assegurar que toda impureza e oleosidade fosse retirada da mesma; 

após isso, dois eletrodos, com distância de um centímetro entre eles, eram 

muito bem acoplados à pele sobre a musculatura referida. O terceiro 

eletrodo, equivalente ao fio terra, era fixado no epicôndilo lateral do úmero, 

por se tratar de uma proeminência óssea localizada em área próxima ao 

músculo trabalhado.   

          Tríceps-cabeça lateral Tríceps-cabeça longa 
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        Se necessário, procedia-se a retirada dos pêlos. Os parâmetros do 

equipamento eram ajustados para cada paciente visando a produção de um 

gráfico (visível no monitor do computador para o paciente e para o 

terapeuta) que melhor representasse aquele movimento. Os exercícios de 

flexão e extensão de cotovelo eram então realizados com o membro superior 

orientado para baixo, uma vez que, no paciente hemiplégico, a sinergia 

flexora patológica, quando presente, poderia interferir na realização do 

exercício se o mesmo fosse realizado em abdução de ombro. Era respeitado 

o tempo de 15 minutos para se iniciar os registros dos gráficos da terapia, 

uma vez que é sabido que há um tempo de acomodação necessário para a 

pele se inteirar com o gel do eletrodo. 

 

        Na segunda metade da terapia era realizado o trabalho da musculatura 

extensora de punho e dedos. O procedimento quanto à limpeza da pele, 

acoplamento dos eletrodos e tempo de registro do gráfico era similar. O 

antebraço do membro superior lesado ficava apoiado, em pronação, sobre 

uma mesa com altura regulável. A mão era posicionada para fora da mesa, 

permitindo o movimento de flexo-extensão de punho.  
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        Os gráficos dos movimentos realizados de extensão de cotovelo e de 

punho eram registrados e gravados em todas as terapias. Encontram-se no 

ANEXO 4 os gráficos dos 31 pacientes na fase inicial do tratamento, seis 

meses após e ao completarem um ano. A seguir encontra-se uma foto de 

um paciente participante do estudo realizando exercícios de extensão de 

cotovelo na terapia por biofeedback: 

                    

Extensor curto e longo do carpo Extensor ulnar do carpo 
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        Os 28 pacientes que participavam da pesquisa e realizavam as duas 

sessões semanais de terapia ocupacional, incluindo as aplicações de FES e 

com exceção das sessões de biofeedback, formavam o “grupo TO+FES”. 

 

  

4.2.4    Descrição da Avaliação da função  

            manual    

        

        A “Avaliação da função manual” foi padronizada por Carazzato em 

1978, quando se realizou o teste de 200 pessoas consideradas sadias para 

o lado dos membros superiores com o objetivo de se adaptar o teste de 

Deaver-Fusco (1959), por sua vez, uma adaptação do teste de Deaver 

(1955). Esta modificação se justificou devido ao autor acreditar que as 

atividades da vida diária são um marco excelente para se estabelecer o 

verdadeiro potencial de uso do membro superior.  A seguir esta descrita a 

avaliação citada: 

 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MANUAL 
 
Nome:_____________________________________________D.N.:_______
_____________ 
Número do 
prontuário:________________________________Data:________________
____ 
Diagnóstico:___________________________________________________
_____________ 
Mão dominante:______________________________Mão 
testada:_____________________ 
Observações:__________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_______________________________________ 
 
I. Atividades Preparatórias 
 0 1 2 3 
1-Alcançar objetos na mesa     
2-Alcançar objetos ao alto     
3-Apanhar objetos com a mão     
4-Depositar objeto em caixa     
5-Segurar moeda     
6-Por moeda em porta-níquel     
7-Por a mão no ombro     
8-Apanhar objeto do chão     

                                                                         Total de 
pontos      

 

 
II. Atividades De Manipulação 
 0 1 2 3 
 9- Empilhar pequenos cubos     
10-Encaixar em buracos     
11-Enfiar contas     
12-Virar páginas de livros     
13-Abrir/fechar caixas     
14-Virar fechadura da porta     
15-Abrir e fechar trinco     
16-Manipular interruptor     
17-Tocar a campainha      
18-Tirar dinheiro do bolso     
19-Usar telefone     
20-(acima 4 anos) destampar vidros     
21-(acima 7 anos) cortar papel com 
tesoura 

    

22-(acima 7 anos) abrir/fechar fechadura 
com chave 

    

                                                                               Total de 
pontos 

 

III. Vestuário 
Abotoar desabotoar  

0 1 2 3 0 1 2 3 
23 e 31- Usar clips         
24 e 32- Usar zíper         
25 e 33-Usar colchete de 
pressão 

        

26 e 34-Usar colchete de 
gancho 

        

27 e 35-(acima de 7 anos) usar 
botões grandes 
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28 e 36-(acima de 7 anos) usar 
botões pequenos 

        

29 e 37-(acima de 7 anos) usar 
cordão de sapato 

        

30 e 38-(acima de 7 anos) fazer 
laço 

        

Total de pontos   
 

IV. Alimentação 
 0 1 2 3 
39-Beber por canudo     
40-Beber da xícara     
41-Beber do copo     
42-Comer com as mãos     
43-Comer com a colher     
44-(acima de 4 anos) por líquido na 
xícara 

    

45-(acima de 7 anos) comer com 
garfo 

    

46-(acima de 7 anos) passar 
manteiga com faca 

    

47-(acima de 7 anos) cortar comida 
com faca 

    

    Total de 
pontos 

 

 
V. Escrita 
 0 1 2 3 
48- Rabiscar com lápis     
49- (acima de 4 anos) colorir figura     
50- (acima de 4 anos) copiar linhas 
com lápis 

    

51- (acima de 7 anos) escrever com 
lápis 

    

                                                                        Total de 
pontos 

 

 
Observações:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
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Código de preenchimento: 
Não execução: 0 Execução com dificuldade: 2 
Esboço de execução: 1 Execução perfeita: 3 
 
Cálculo: IFM = X .100,  sendo C = 
coeficiente de execução :  
                        153 - C 
 
 
 
IFM =          .100 = ______ 
            153- 
 
 

 

 

 

4.2.5    Descrição do Teste de destreza manual            

            Minnesota 

 

        O teste de destreza manual Minnesota é um método de avaliação da 

função da mão que consiste no encaixe de pequenos blocos cilíndricos nos 

orifícios de  um tabuleiro de modo padronizado e sequencial.  O tempo que a 

pessoa testada leva para cumprir essa sequência é medido em segundos 

pelo examinador, através de um cronômetro.  Gloss e Wardle (1982) 

validaram o teste de destreza manual Minnesota para ser utilizado em mãos 

inábeis. A seguir encontra-se uma foto do teste Minnesota: 

 

C1 menor ou igual a 4 anos = 45 
C2 menor ou igual a 7 anos = 30 
C3 maior ou igual a 8 anos = 0 

 
IFM= ...........................% 
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        Consta de 60 peças cilíndricas pesando 15,3 gramas cada, com 38 mm 

de diâmetro e 18 mm de altura com uma base preta e outra vermelha, e um 

tabuleiro de madeira que mede 83 cm de comprimento por 23 cm de largura 

e altura de 4 mm, com orifícios vazados permitindo o encaixe perfeito de 

todas as peças. As 60 peças se encaixam no tabuleiro de forma simétrica, 

em colunas de 4 e fileiras de 15.   

                 

        Normas são fornecidas para se interpretar uma pontuação total do 

teste, somando-se o número total de segundos requeridos para se completar 

um número escolhido inicialmente de tentativas administradas, duas, três ou 

quatro. O tempo que o indivíduo avaliado leva para executar a primeira 

tentativa não entra na somatória total de pontuação do teste, uma vez que 

ela é utilizada para a pessoa se familiarizar ao material e procedimento. Esta 

tentativa é denominada de tentativa “prática”. 

 

        Para início do teste, o tabuleiro é colocado à frente da pessoa que o 

realizará, sobre uma mesa de 73 a 83 cm de altura, distante 26 cm da borda 

da mesa com os 60 blocos encaixados nos 60 orifícios. Após tal etapa, a 
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prancha é elevada pelo examinador permitindo que as peças passem pelos 

buracos e continuem em filas e colunas retas sobre a mesa. A prancha é 

então colocada à frente das peças, ficando a aproximadamente 2,6 cm da 

borda da mesa, próxima da  pessoa testada. 

 

        Deve-se então explicar à pessoa que será submetida ao teste que ela 

deve iniciar pela direita, pegando a peça inferior e a encaixando no orifício 

mais alto da coluna da direita do tabuleiro, em seguida deve pegar a próxima 

peça e encaixá-la no segundo orifício, e após, deve pegar a terceira peça e 

encaixá-la no terceiro orifício, e proceder de forma igual com a quarta peça 

encaixando-a no orifício de baixo da coluna da direita do tabuleiro, quando 

então ela terá completado esta coluna, e deve dar continuidade ao teste, 

repetindo a seqüência anterior na segunda coluna, depois na terceira, quarta 

e assim sucessivamente, até que tenha completado todo o tabuleiro. Desta 

forma ela deverá ser esclarecida que terá completado a primeira tentativa, 

denominada de tentativa “prática”, onde ela realizou uma espécie de treino 

do teste para entendê-lo perfeitamente. 

 

        Deve ser usada a palavra “pronto” para que a pessoa a ser testada 

fique atenta e para que já possa posicionar a mão na primeira peça a ser 

encaixada. E a palavra “já” para o início dos encaixes e acionamento do 

cronômetro. O examinador deve agir de forma precisa, pois o teste é medido 

em segundos e a indecisão poderá afetar o resultado. Quando o sujeito que 

está sendo testado encaixa o último bloco de cada tentativa, o cronômetro é 
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parado e é registrado o tempo desta tentativa. O examinador deve encorajar 

verbalmente a pessoa que está sendo submetida ao teste, entre uma 

tentativa e outra, para que se sinta estimulada a realizar as preensões o 

mais rápido possível. 

 

         Após a tentativa prática e as três ou quatro tentativas, somam-se os 

tempos das últimas três ou quatro tentativas, determinando-se os resultados 

do teste de colocação Minnesota. 

 

          Em nosso estudo optamos por utilizar somente o subteste de 

colocação Minnesota, uma vez que o nosso objetivo se concentra na função 

unimanual. Nossos testes foram aplicados na forma individual e somente 

foram iniciados após terem sido rigorosamente explicados para os 

participantes do nosso estudo. 

 

        Nosso teste foi interpretado em quatro tentativas, sendo a primeira 

“tentativa prática”, portanto, o resultado do teste aplicado por nós, 

corresponde à soma dos tempos obtidos em três tentativas sucessivas, 

realizadas após a tentativa prática. Aplicamos o teste Minnesota desta 

forma, pois em nosso estudo com pacientes hemiplégicos (Lourenção,2005). 

Os resultados encontrados nas três primeiras tentativas repetiram-se quando 

o teste foi aplicado em quatro tentativas, mostrando que não há diferença no 

resultado ao se aplicar três ou quatro tentativas do teste Minnesota para 

esse universo de pacientes. 
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        Para fins desta pesquisa, estipulou-se uma espera de 10 minutos (600 

segundos) para cada tentativa e contabilizou-se o número de peças        

encaixadas pelo paciente.  Estabelecemos o tempo máximo de espera, para  

que o teste total não ultrapassasse 50 minutos, soma das 5 tentativas de 10 

minutos, evitando-se a possibilidade de fadiga e ansiedade para os 

pacientes.   

 

        Uma vez que tivemos pacientes completando o teste, alguns 

completando parcialmente e outros que não realizaram preensão, foi 

utilizado um índice já descrito e padronizado em outro estudo 

(Lourenção,2005), calculado pelo número de peças encaixadas dividido pelo 

total de minutos gastos para completar a soma de três e de quatro 

tentativas, denominado “Índice de destreza manual”. 

 

        O teste de destreza manual Minnesota gerou uma segunda medida que 

foi a capacidade do paciente em deslocar as peças do teste ou não, mesmo 

que esta capacidade tenha sido adquirida em pequena escala, pois sabemos 

que pode haver um diferencial funcional quando há esta ocorrência. Esta 

variável foi chamada de “Capacidade de deslocamento”. 
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4.2.6  Descrição do Teste de amplitude de movimento  

         

        Foram realizadas duas medidas de amplitude de movimento nos 

pacientes incluídos nesta pesquisa:  o “Teste de movimento ativo-cotovelo” e 

”Teste de movimento ativo-punho”. Essas duas medidas foram calculadas 

pela excursão de movimento ativo de extensão das duas articulações.      

       

        Para o cotovelo a excursão total era de 150 graus quando o paciente 

conseguia partir da flexão total e alcançar zero graus de flexão (cotovelo 

totalmente esticado) como mostra a figura a seguir: 

 

 

        Se um paciente realizava excursão do movimento ativo de extensão do 

cotovelo partindo de 130 graus de flexão e alcançava 60 graus, por exemplo, 

a medida final da variável era de 70 graus, pois representava a diferença das 

FLEXÃO E  
EXTENSÃO 
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duas primeiras e a real excursão ativa do movimento de extensão do 

cotovelo.  

 

        Preconizou-se que a excursão do movimento do punho também era de 

150 graus, isto é, a soma dos 80 graus de flexão do punho sem déficit de 

movimento e os 70 graus de extensão do punho “normal”, como mostra a 

figura a seguir: 

 

        Um paciente que realizava movimento de extensão do punho partindo 

de 60 graus de flexão e alcançava 40 graus de flexão apresentava a medida 

do movimento de punho de 20 graus, isto é, a diferença entre 60 e 40 graus, 

excursão de movimento de punho realizada por ele. 

 

         

EXTENSÃO 

FLEXÃO 
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4.2.7     Descrição da escala de Asworth  

             modificada 

 

        Bohannon & Smith (1987) padronizaram a escala de Asworth 

modificada para avaliação da espasticidade muscular que é vastamente 

reconhecida e mundialmente utilizada quando se deseja avaliar quadros 

espásticos. Utilizamos esta escala para medir a espasticidade do movimento 

do cotovelo e do punho dos pacientes incluídos em nossa pesquisa 

inicialmente, aos 6 meses e após um ano. A escala Asworth modificada se 

encontra descrita a seguir: 

 

Pontos Escala de Ashworth modificada   

      0  Sem aumento de tônus muscular. 

      1  

Ligeiro aumento de tônus muscular, manisfestado por bloqueio, 
pressão e liberação ou mínima resistência ao final do arco de 
movimento quando a parte afetada é mobilizada em flexão ou 
extensão.  

     1+ 
Ligeiro aumento de tônus muscular, manisfestado  por pressão, 
seguido de resistência mínima ao longo (menos da metade) da 
amplitude de movimento. 

      2  
Aumento mais pronunciado do tonus muscular ao longo da 
maior parte da amplitude de movimento, mas a parte afetada 
se move facilmente. 

      3  Considerável aumento do tonus muscular passivo, movimento 
difícil.  

      4  Parte afetada rígida em flexão ou em extensão 
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4. 3      Análise estatística 

 

       Foi feita a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As 

variáveis qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores 

absolutos e relativos. As variáveis quantitativas foram apresentadas em 

termos de seus valores de tendência central e de dispersão (Berquó et 

al.,1981; Morettin and Bussab,1982). Para se verificar a associação entre 

grupos e variáveis qualitativas foi utilizado o teste de Qui-Quadrado 

(Siegel,1981). O teste dos sinais foi utilizado para se verificar mudança na 

variável deslocamento. A homogeneidade das variâncias e a aderência à 

curva normal foram testadas pelos testes de Levene e Kolmogorov-smirnov, 

respectivamente (Berquó et al.,1981; Morettin and Bussab,1982; Kleinbaum 

et al., 1998). Quando as variáveis apresentaram estes dois princípios 

satisfeitos, foram utilizados o teste t (Morettin and Bussab, 1982; Kleinbaum 

et al., 1998) para se comparar a idade e o tempo de lesão entre os dois 

grupos e o teste de Análise de Variância de Medidas Repetidas (ANOVA). 

Para a variável “movimento do cotovelo” foram utilizados os testes não 

paramétricos U de Mann-Whitney (Siegel,1981) para comparar os grupos e o 

teste de Friedman (Siegel,1981) para comparar os tempos, pois esta variável 

não apresentava distribuição normal e homogeneidade das variâncias. E a 

seguir, quando foram observadas diferenças entre os tempos foi utilizado o 

teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls (Kleinbaum et al., 1998). 

O nível de significância foi de 5%. O pacote estatístico utilizado foi 

SPSS14.0 for Windows, STATISTICA 6.0 for Windows. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   5  - RESULTADOS 
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5  - RESULTADOS 

        

        Na tabela I apresentamos a análise biodemográfica da população de 59 

pacientes participantes da pesquisa (análise da casuística). Em relação a 

sexo, estado civil e escolaridade, usamos o teste Qui-quadrado, p>0,05, e 

em relação à idade e tempo de lesão foi utilizado o teste “t”, p>0,05. 

Concluímos que os grupos “TO+FES” e “TO+FES+BIO” são homogêneos, 

que não há diferenças quantitativas entre os grupos com relação a sexo, 

idade e outras variáveis.   
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        A “Avaliação da função manual” (Tabela II) medida pela análise de 

variância de medidas repetidas ANOVA apresentou diferença entre os 

grupos (p=0,02). A evolução no período do estudo foi analisada pelo teste de 

Tabela I - Análise de dados biodemográficos da população 
             do estudo- DMR-HCFMUSP, 2004, 2005 e 2006 

 GRUPOS  TO+FES+BIO  TO+FES 
Idade (anos) N= 31 N=28 
µ ± dp 53,71 ± 12,19 57,11 ± 13,65 
Min - Máx 24 - 82  29 - 80 
Sexo  nº (%) N= 31 N=28 
feminino 10(32,3) 12(42,9) 
masculino 21(67,7) 16(57,1) 
Estado civil  nº (%) N= 31 N=28 
casado 16(51,6) 16(57,1) 
solteiro 8(25,8) 4(14,2) 
desquitado 4(12,9) 2(7,2) 
viúvo 3(9,7) 6(21,5) 
Naturalidade nº (%) N= 31 N=28 
São Paulo 21(67,7) 12(42,9) 
outros estados 9(29,1) 15(53,6) 
exterior 1(3,2) 1(3,6) 
Escolaridade nº (%) N= 31 N=28 
analfabeto 1(3,2) 1(3,6) 
ensino fundamental  16(51,6) 15(53,6) 
ensino médio incompleto         - 3(10,7) 
ensino médio completo 6(19,4) 4(14,3) 
superior completo 8(25,8) 5(17,8) 
Mão dominante nº (%) N= 31 N=28 
direita 30(96,8) 27(96,4) 
esquerda 1(3,2) 1(3,6) 
Hemiplegia  nº (%) N= 31 N=28 
direita 17(54,8) 16(57,1) 
esquerda 14(45,2) 12(42,9) 
Tempo de lesão (meses) N= 31 N=28 

µ ± dp 14,26 ± 10,78 10,96 ±  8,28 
Min - Máx 6m - 46m 6m - 44m 
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comparações múltiplas de Newman-Keuls, o tempo “0 meses” diferiu do 

tempo “6 meses” (p<0,001), o tempo “0 meses” diferiu do tempo “12 meses” 

(p<0,001) e o tempo “6 meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        O “Índice de destreza manual” (Tabela III) medido pela análise de 

variância de medidas repetidas ANOVA não mostrou diferença entre os 

grupos (p=0,067). Entre os tempos, pelo teste de comparações múltiplas de 

Newman-Keuls, o tempo “0 meses” diferiu do tempo “6 meses” (p<0,001), o 

tempo “0 meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,001) e o tempo “6 

meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,001). 

 

 

 

Tabela II – Avaliação da função manual 
 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 

Tempo 0m N=31 N=28 

µ ± dp 
27,06 ± 
33,81 

20,18 ± 
35,92 

Min - Máx 0 - 100 0 - 100 
Tempo 6m N=31 N=28 

µ ± dp 
47,80 ± 
33,63 

24,15  ± 
37,02 

Min - Máx 0 - 100 0 - 100 
Tempo12m N=31 N=28 

µ ± dp 
57,56 ± 
35,58 

25,15  ± 
37,46 

Min - Máx 0 - 100 0 - 100 
  µ,média; dp,desvio padrão;m, meses; min,  
valor mínimo ; max,valor máximo. 
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Tabela III – Índice de destreza manual 
 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 

Tempo 0m N=31 N=28 
µ ± dp   0,0082 ± 0,1581  0,0073 ± 0,1608 
Min - Máx 0 - 0,58 0 - 0,62 
Tempo 6m N=31 N=28 
µ ± dp 0,209 ± 0,2119  0,0092 ± 0,1929 
Min - Máx 0 - 0,61 0 - 0,67 
Tempo 12m N=31 N=28 
µ ± dp 0,2461 ± 0,2346 0,0099 ± 0,2060 
Min - Máx 0 - 0,67 0 - 0,73 
   µ,média; dp,desvio padrão; m, meses; min,  
 Valor mínimo ; max,valor máximo. 

 

 

        O “Deslocamento de peças” (Tabela IV) foi medido pelo teste dos sinais 

e mostrou significância no tempo 6 meses, quando 10 pacientes (32,26%) 

passaram a deslocar peças no grupo “TO+FES+BIO” e 3 pacientes (10,71%) 

passaram a deslocá-las no grupo “TO+FES”. Pelo teste dos sinais, o grupo 

“COM BIO” diferiu no tempo “0 meses” para “6 meses” (p<0,001) e “0 

meses” para “12 meses” (p<0,001). Não houve diferença entre os tempos “6 

meses e “12 meses” no grupo “TO+FES+BIO”. O grupo “TO+FES” diferiu no 

tempo “0 meses” para “6 meses” (p<0,003)  e “0 meses” para “12 meses” 

(p<0,003). Não houve diferença entre os tempos “6 meses e “12 meses” no 

grupo “TO+FES”. 
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                 Tabela IV – capacidade de   
                deslocamento das peças     

 GR                  TO+FES+BIO  
 

GR               TO+FES 

  0 meses 6 meses 12 meses    0 meses 
6 

meses 1 ano 
1 sim sim sim  1 não não não 
2 não sim sim  2 não não não 
3 sim sim sim  3 sim sim sim 
4 não sim sim  4 sim sim sim 
5 sim sim sim  5 sim sim sim 
6 sim sim sim  6 sim sim sim 
7 sim sim sim  7 sim sim sim 
8 não sim sim  8 sim sim sim 
9 sim sim sim  9 não não não 

10 não não não  10 não não não 
11 sim sim sim  11 não não não 
12 não sim sim  12 não não não 
13 sim sim sim  13 não não não 
14 não sim sim  14 não não não 
15 não não não  15 sim sim sim 
16 não sim sim  16 não não não 
17 não sim sim  17 não sim sim 
18 não sim sim  18 não sim sim 
19 não sim sim  19 sim sim sim 
20 sim sim sim  20 sim sim sim 
21 sim sim sim  21 sim sim sim 
22 sim sim sim  22 não sim sim 
23 sim sim sim  23 sim sim sim 
24 sim sim sim  24 não não não 
25 não sim sim  25 sim sim sim 
26 não sim sim  26 não não não 
27 sim sim sim  27 não não não 
28 não sim sim  28 não não não 
29 sim sim sim      
30 não sim sim      
31 sim sim sim      

 

 

 

        Para o “Movimento de cotovelo” (Tabela V), como não havia 

homogeneidade entre as variâncias, utilizou-se um teste não paramétrico, 

teste U de Mann-Whitney, onde no tempo “0 meses” verificou-se que o grupo 
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“TO+FES+BIO” é igual ao grupo “TO+FES” (p=0,07). No tempo “6 meses” os 

grupos se mostraram diferentes (p=0,002) e no tempo 12 meses os grupos 

também se mostraram diferentes (p<0,001). O teste de Friedman mostrou 

que houve diferenças no tempo tanto no grupo “TO+FES+BIO” como no 

“TO+FES”. O teste de Newman-Keuls mostrou que o tempo “0 meses” 

diferiu do tempo “6 meses” (p<0,001), o tempo “0 meses” diferiu do tempo 

“12 meses” (p<0,001) e o tempo “6 meses” diferiu do tempo “12 meses” 

(p<0,01). 

 

Tabela V –Movimento de cotovelo 
 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 

Tempo 0m N=31 N=28 
µ ± dp 79,03 ± 53,43 48,21 ± 60,43 
Min - Máx 0 - 150 0 - 150 
Tempo 6m N=31 N=28 
µ ± dp 125,81 ± 29,86 66,43  ± 61,78 
Min - Máx 0 - 150 0 - 150 
Tempo 12m N=31 N=28 
µ ± dp 140,64 ± 27,32 74,28  ± 63,97 
Min - Máx 0 - 150 0 - 150 
  µ,média; dp,desvio padrão; m, meses; min, 
 Valor mínimo; max,valor máximo. 

      

 

 

   O “Movimento de punho” (Tabela VI) medido pela análise de variância de 

medidas repetidas ANOVA mostrou diferença entre os grupos (p=0,02) e 

diferença entre os tempos (p<0,001). Pelo teste de Newman-Keuls o tempo 

“0 meses” diferiu do tempo “6 meses” (p<0,001), o tempo “0 meses” diferiu 
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do tempo “12 meses” (p<0,001) e o tempo “6 meses” diferiu do tempo “12 

meses” (p<0,001). 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

         

        A “Escala de Ashworth modificada-cotovelo” (Tabela VII) medida pela 

análise de variância de medidas repetidas ANOVA mostrou que não houve 

diferença entre os grupos (p=0,47) e houve diferença entre os tempos 

(p<0,001). Pelo teste de Newman-Keuls o tempo “0 meses” diferiu do tempo 

“6 meses” (p<0,001), o tempo “0 meses” diferiu do tempo “12 meses” 

(p<0,001) e o tempo “6 meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

Tabela VI – Movimento de punho 
 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 

Tempo 0m N=31 N=28 
µ ± dp 33,87 ± 51,10 30,71 ±  53,33 
Min - Máx 0-150 0-150 
Tempo 6m N=31 N=28 
µ ± dp 75,81 ± 53,28 38,21 ±  60,80 
Min - Máx 0-150 0-150 
Tempo 12m N=31 N=28 
µ ± dp 101,93 ± 51,54 39,29 ± 62,29 
Min - Máx 0-150 0-150 
  µ,média; dp,desvio padrão; m, meses; min, 
 Valor mínimo; max,valor máximo. 
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Tabela  VII – Escala de Ashworth modificada – 
cotovelo 
 

 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 
Tempo 0m N=31 N=28 
µ ± dp 1,74 ±  0,78 1,37 ±  0,85 
Min - Máx 0 - 3 0 - 3 
Tempo 6m N=31 N=28 
µ ± dp 1,08 ±  0,61 0,98 ±  0,77 
Min - Máx 0 - 2 0 - 3 
Tempo 12m N=31 N=28 
µ ± dp 0,74 ±  0,50 0,84 ±  0,63 
Min - Máx 0 - 1+ 0 - 2 
   µ,média; dp,desvio padrão; m, meses; min,  
Valor mínimo; max,valor máximo. 
 

 

 

        A “Escala de Ashworth modificada-punho” (Tabela VIII) pela análise de 

variância de medidas repetidas ANOVA não apresentou diferença entre os 

grupos (p=0,59) e apresentou diferença entre os tempos (p<0,001). Pelo 

teste de Newman-Keuls o tempo “0 meses” diferiu do tempo “6 meses” 

(p<0,001), o tempo “0 meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,001) e o 

tempo “6 meses” diferiu do tempo “12 meses” (p<0,001). 
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Tabela VIII – Escala de Ashworth modificada - 
punho 

 GRUPOS   TO+FES+BIO TO+FES 
Tempo 0m N=31 N=28 
µ ± dp 1,66  ± 0,77  1,34  ± 0,92 
Min - Máx 0 - 3 0 - 3 
Tempo 6m N=31 N=28 
µ ± dp 1,08  ± 0,62 1,00  ± 0,72 
Min - Máx 0 - 2 0 - 3 
Tempo 12m N=31 N=28 
µ ± dp 0,72  ± 0,48 0,86  ± 0,62 
Min - Máx 0 - 1+ 0 - 2 
  µ,média; dp,desvio padrão; m, meses; min,  
 Valor mínimo; max,valor máximo. 
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6 - DISCUSSÃO 
 
 
        Esta pesquisa incluiu somente pacientes que foram acometidos por 

acidente vascular cerebral isquêmico para assegurarmos que as 

comparações estariam sendo realizadas entre grupos mais homogêneos. 

Não foram incluídos, portanto nesta pesquisa pacientes que sofreram 

acidente vascular cerebral hemorrágico ou trauma crânio-encefálico.  

         
        Este estudo concluiu que o uso do biofeedback associado à 

estimulação elétrica funcional melhorou a performance motora de pacientes 

após acidente vascular cerebral. Uma revisão sistemática (Barreca et al., 

2004) indicou que treino sensoriomotor, treino do aprendizado motor que 

inclui o uso de imagens, estimulação elétrica isolada ou combinada com 

biofeedback e envolvimento do paciente em tarefas novas e repetitivas pode 

ser efetivo para reduzir o déficit motor após acidente vascular cerebral. 

Khadilkar et al. (2006) indicou biofeedback como um dos tratamentos 

efetivos para se aplicar em pacientes acometidos por acidente vascular 

cerebral. 

 

        Esta pesquisa mostrou melhora da funcionalidade do membro superior 

plégico dos pacientes portadores de hemiplegia quando os mesmos 

utilizaram biofeedback por eletromiografia de superfície. Uma meta-análise 

(Schleneenbaker; Mainous,1993) de 8 estudos selecionados mostrou 

resultado similar. 
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        Chae et al. (1998) concluíram que estimulação elétrica funcional nas 

extremidades superiores de pacientes hemiplégicos melhora a recuperação 

motora, mas não agrega melhora significativa da funcionalidade pela 

“Medida de independência functional” (FIM), a qual é avaliada quando o 

paciente completa a função, sem levar em conta se há uso bi-manual ou uso 

da mão lesada. Woodson (2005) referiu que a avaliação funcional de um 

braço hemiplégico após um AVC é problemática, pois embora as avaliações 

de desempenho ocupacional identifiquem déficits em AVD e AVDI, elas não 

refletem de forma precisa a capacidade do paciente em utilizar o membro 

superior afetado nas tarefas. Neste estudo utilizamos testes que incluem o 

uso da mão lesada, uma vez que queríamos quantificar a melhora funcional 

dos membros superiores hemiplégicos. Como já foi descrito, a “Avaliação da 

função manual” inclui tarefas próprias das AVD e AVDI que devem ser 

realizadas com o membro superior lesado. 

 

        Nas pessoas sem alterações do sistema nervoso central o cérebro 

raciocina em termos de movimentos e não em termos de contração de 

músculos individuais. Assim, um músculo ou grupo muscular, pode tentar 

compensar a função de um músculo mais fraco para efetuar um movimento. 

Estes movimentos são chamados movimentos compensatórios ou 

compensações. Nossa experiência mostra que pacientes hemiplégicos 

comumente usam compensações ou movimentos compensatórios quando 

realizam suas atividades. Nós observamos uma grande diminuição dos 
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movimentos compensatórios nos nossos pacientes participantes do grupo 

“TO+FES+BIO”, ganhos que não foram quantificados através dos testes 

utilizados neste estudo. A melhora dos movimentos compensatórios 

provavelmente ocorre devido ao aumento da propriocepção e consciência 

dos movimentos (Wolf et al.,1980) (Wolf; Binder-MacLeod,1983) (Dimitrijevic; 

Soroker,1994).  Inicialmente todos os pacientes realizavam a terapia com 

biofeedback sentados e após o tempo do estudo foi observado que todos 

eles, sem exceção, passaram a adotar melhor posição sentada.  

 

        Neste estudo pacientes comumente realizavam substancial melhora 

nas suas capacidades voluntárias, geralmente proporcionais ao tempo de 

freqüência nas sessões de biofeedback, como citaram Fields (1987) e 

Rathkolb et al. (1990). Observou-se melhoras também nas escalas de 

medida dos movimentos articulares do cotovelo e do punho (Armagan et al., 

2003). A melhora da propriocepção do membro superior dos pacientes que 

realizaram biofeedback proporcionou não só aumento das medidas de 

movimento ativo como também maior inclusão do membro superior plégico 

nas AVD e AVDI. O uso do biofeedback ajuda na modulação e 

propriocepção da trajetória do movimento do membro superior (Zafar; 

VanDoren, 2000)  (Maulucci; Eckhouse, 2001) (Peurala et al. 2002) (Song et 

al. 2004) (Bock et al. 2005). 

 

        O grupo “TO+FES+BIO” e o grupo “TO+FES” apresentaram alívio 

importante da espasticidade do cotovelo e do punho medidos através da 
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escala de Ashworth modificada a partir do sexto mês de tratamento. O grupo 

“TO+FES+BIO” apresentou redução adicional da espasticidade quando 

comparado com o grupo “TO+FES” provavelmente devido ao treino com 

movimentos escalados e repetitivos inibirem a atividade da musculatura 

antagonista, achado similar ao de Basmajian,1975. 

 

        Biofeedback é um tratamento simples, não invasivo e indolor que não 

apresenta efeitos colaterais. Ele é benéfico para integrar uma parte do 

tratamento. O controle dos movimentos pode ser desenvolvido pela prática 

voluntária, estimulação sensorial, estimulação elétrica funcional e 

biofeedback. Todos fornecem feedback proprioceptivo (sentindo, ouvindo e 

enxergando) e agregam mais informações para a contração muscular. 

 

        Em terapias por biofeedback os pacientes são sempre motivados a 

participar mais intensamente a obviamente motivação é importante para o 

sucesso do tratamento (Fields,1987). A visualização em tempo real da 

melhora obtida e a possibilidade de registro gráfico desta melhora que a 

qualquer tempo, após meses de tratamento, por exemplo, pode ser 

visualizada, é importante para o aumento da motivação para o tratamento 

geral de reabilitação (Sanchez et al. ,1996) (Cirstea et al.,2006).  

 

        Sabemos que é importante utilizar o membro superior acometido 

mesmo que este tenha pouca funcionalidade, pois se isto não ocorrer o 

paciente estará arriscado a ter sua espasticidade aumentada, alguma 
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deformidade instalada ou a piorar o padrão de posicionamento do membro. 

Pelo posicionamento inadequado, poderá vir a desenvolver desvios 

posturais durante a realização das atividades. Mesmo considerando este 

não ser o objetivo de nosso estudo, é sabido que estes déficits podem gerar 

problemas a longo prazo. Portanto, é imperioso que o hemiplégico sem 

preensão no membro superior acometido seja instruído constantemente a 

utilizar as mãos entrelaçadas, por exemplo, para o desenvolvimento de 

algumas AVD e AVDI, e que o hemiplégico com alguma preensão seja 

encorajado a utilizá-la constantemente como mão auxiliar, por exemplo, uma 

vez que esta atitude vai proporcionar o envio de informações de 

posicionamento e uso do membro acometido, para o sistema nervoso 

central, permitindo que se viabilize a neuroplasticidade (Giaquinto et al., 

2002) (Yoo; Jolesz, 2002) (Schaechter,2004) (Lourenção,2005) (Wolf et al., 

2005). 
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7  - CONCLUSÕES  
      

 

 

        A utilização do biofeedback (BIO) uma vez por semana, associada à 

terapia ocupacional (TO) e à estimulação elétrica funcional (FES) utilizada 

duas vezes por semana, melhorou significativamente a amplitude de 

movimento e função dos membros superiores de pacientes hemiplégicos 

após 6 meses e 12 meses, quando comparado à utilização de terapia 

ocupacional (TO) e estimulação elétrica funcional (FES) duas vezes por 

semana. 

 

        Tanto a utilização de biofeedback (BIO) uma vez por semana, 

associado à terapia ocupacional (TO) e à estimulação elétrica funcional 

(FES) duas vezes por semana, quanto à aplicação de terapia ocupacional 

(TO) e estimulação elétrica funcional (FES), utilizadas duas vezes por 

semana, melhoraram significativamente a espasticidade após 6 meses e 12 

meses, com melhora adicional para o grupo que utilizou biofeedback. Este 

resultado apesar não ter sido significante foi clinicamente relevante, o que 

sugere que outros estudos devam ser realizados com maior número de 

pacientes e/ou acréscimo de mais uma terapia de biofeedback na semana 

para se detectar o real efeito deste procedimento na espasticidade. 

 

        O uso adicional do biofeedback mostrou efeito positivo em amplitude de 

movimento e ganhos funcionais “apreciáveis” para o membro superior de 
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pacientes hemiplégicos desde o sexto mês de utilização, podendo 

representar uma importante ferramenta para a reabilitação de pacientes 

hemiplégicos.  
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8  - ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
DA 

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________
_____ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE 
.:............................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M (   ) F (   ) 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................................... Nº ........................... 

APTO: ................. 
BAIRRO:  ............................................................ CIDADE  

........................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

......................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
............................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M(   )   F(   ) 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:............................................................................................. Nº ................... APTO: 

................... 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

........................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............)....................................................................... 
____________________________________________________________________________________
___ 
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da eletroestimulação com 
biofeedback por eletromiografia de superfície em pacientes hemiplégicos. 

.......................................................................................................................................................................
.... 

PESQUISADOR: Maria Inês Paes Lourenção 

CARGO/FUNÇÃO: terapeuta ocupacional chefe   

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº crefito 3 / 143-TO 

UNIDADE DO HCFMUSP: DIVISÃO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DO 
HOSPITAL DAS  

CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO.  
 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO   x RISCO MÍNIMO  RISCO MÉDIO  
 RISCO BAIXO   RISCO MAIOR  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano. 

____________________________________________________________________________________
___ 

____________________________________________________________________________________
___ 

    III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Nós estamos fazendo um estudo para medirmos se o uso do 
biofeedback (aparelho que será conectado em seu braço por meio de 
eletrodos e irá mostrar como seu músculo se mostra durante o exercício, 
não emitindo nenhum estímulo, mas apenas captando o mesmo) 
associado ao FES (estimulação elétrica funcional - “choquinhos” que 
serão dados nos músculos de seu braço por meio de eletrodos, para 
fortalecimento do músculo) melhoram a habilidade (o “pegar”) da sua 
mão que tem lesão (‘problema”). O(A) senhor(a) fará parte do grupo que 
( ) usa o biofeedback ou ( ) não usa o biofeedback, mas sim somente o 
FES. 

2. Nós faremos um teste inicial chamado “Minnesota” no qual será contado 
o tempo que o(a) senhor(a) demora para encaixar algumas peças em 
um tabuleiro com a mão que tem dificuldade. Também será feito a 
medida de independência funcional (MIF) que é um teste onde o(a) 
senhor(a) terá que responder perguntas sobre a sua independência para 
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tomar banho, para se vestir, para comer, etc. E por último também será 
feito um teste chamado “Índice de função manual” onde o senhor terá 
que pegar objetos e realizar tarefas variadas com sua mão que tem 
lesão.  Estes testes serão repetidos daqui a 3, 6 e 12 meses.  

3. O estímulo elétrico (“choque”) que o(a) senhor(a) irá sentir será pequeno 
pois usamos uma freqüência baixa de estimulação. Caso sinta 
desconforto ou dor em algum momento, nos avise para que o aparelho 
seja ajustado ou desligado. 

4.   A aplicação do estímulo elétrico (“choque”) pode ajudar a melhorar a 
espasticidade (“dureza”) que o(a) sr(a) tem na mão comprometida, pode 
desenvolver a musculatura da mão lesada tornando-a mais parecida 
com a outra mão, e pode ajudar o sr(a) a ter mais habilidade (“pegar 
melhor e mais rápido”) com essa mão. O biofeedback vai mostrar para o 
sr(a) no gráfico em um computador como seu músculo está contraindo e 
relaxando durante o movimento e portanto pode ajuda-lo a ter mais 
sensação do movimento e acabar por melhorar o mesmo.  

5. Se o sr(a) faz parte do grupo no qual não está sendo usado o 
bioffedback para seu braço, seu médico e terapeuta ocupacional podem 
achar que será indicado o sr(a) vir a usá-lo daqui a um ano. Nós nos 
comprometemos a adotar esse procedimento se for o caso. 

____________________________________________________________________________________
___ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. Nós nos comprometemos a informar sobre o andamento desta pesquisa 
e a esclarecer quaisquer dúvidas que o(a) sr(a) possa ter a respeito dos 
procedimentos adotados. 

2. A qualquer momento o(a) sr(a) poderá retirar seu “consentimento” e 
deixar de participar desta nossa pesquisa, se assim for seu desejo, 
dando continuidade a seu tratamento no hospital. 

3. Os dados colhidos nos testes realizados com o(a) sr(a) são confidenciais 
(mais ninguém terá acesso). 

4. Não existe registrado na literatura nenhum dano à saúde decorrente 
destes procedimentos que estamos adotando na nossa pesquisa. 
Eventuais lesões superficiais (danos leves) são decorrentes de técnica 
inadequada, que dificilmente ocorrerão pois estamos bastante treinados 
neste procedimento que já vem sendo utilizado por nós desde 1989. No 
caso de ocorrerem lesões superficiais, as únicas que poderiam ocorrer, 
o tratamento será feito aqui nesta Divisão de Medicina de Reabilitação 
do HCFMUSP. 

5. Não há razões para prever-se indenização. A assistência à sua saúde já 
está contemplada pois todos os pacientes já estão regularmente 
matriculados no HCFMUSP. 
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_______________________________________________________________
________________ 

____________________________________________________________________________________
___ 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

Maria Inês Paes Lourenção (Rua Diderot, 43 –Vila Mariana – Fone 5549-0111 
r.222) 

Margarida H.Miyazaki (Rua Diderot, 43-Vila Mariana – Fone 5549-0111)  

Linamara Rizzo Battistella (Rua Diderot, 43 –Vila Mariana –Fone 5549-0111) 
____________________________________________________________________________________

_ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

____________________________________________________________________________________
___ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 19        . 

__________________________________________                           
____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  
                                                                                                                              (carimbo ou nome Legível) 

                                                                                                             Maria Inês Paes Lourenção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 



 97 

ANEXO 2 

Tabelas que incluem idade, sexo, estado civil, naturalidade, escolaridade, 

mão dominante, lado da hemiplegia e tempo de lesão dos 59 pacientes 

incluídos nesta pesquisa: 

 

                      

IDADE  
COM      SEM 
 BIO        BIO 

1 62 66 
2 24 52 
3 64 46 
4 46 66 
5 57 66 
6 82 32 
7 57 49 
8 59 55 
9 58 76 

10 61 64 
11 57 50 
12 38 75 
13 32 46 
14 54 79 
15 54 52 
16 46 80 
17 27 46 
18 64 47 
19 59 46 
20 61 37 
21 38 62 
22 59 29 
23 47 69 
24 53 69 
25 47 69 
26 56 61 
27 60 56 
28 57 54 
29 54  
30 64  
31 68   

 

 

 

 SEXO 
COM 
BIO 

SEM 
BIO 

1 M F 
2 M F 
3 F M 
4 M M 
5 M M 
6 F M 
7 M FM 
8 F M 
9 M M 

10 M M 
11 M M 
12 M F 
13 M F 
14 F F 
15 M M 
16 M F 
17 F F 
18 F M 
19 M F 
20 M F 
21 M F 
22 M M 
23 M M 
24 M F 
25 F M 
26 F F 
27 M M 
28 F M 
29 F  
30 M  
31 M   
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EST.CIVIL  COM BIO SEM BIO 
1 casado casada 
2 solteiro viúva 
3 desquitada casada 
4 casado desquitado 
5 desquitado casado 
6 viúva casado 
7 casado casada 
8 viúva casado 
9 casado desquitado 

10 casado casado 
11 casado viúvo 
12 desquitado viúva 
13 solteiro solteira 
14 viúva viúva 
15 casado casado 
16 casado viúva 
17 solteira solteira 
18 solteira casado 
19 casado casada 
20 desquitado casada 
21 casado casada 
22 casado casado 
23 casado casado 
24 casado viúva 
25 casada casado 
26 solteira solteira 
27 casado casado 
28 solteira solteiro 
29 solteira  
30 solteiro  
31 casado   

 

 

 

 

 

 

 

 

  MÃO 
DOMINANTE 

COM 
BIO  

SEM 
BIO 

1 D E 
2 D D 
3  D D 
4  D  D 
5  D  D 
6  D  D 
7  D  D 
8  D  D 
9  D  D 

10  D  D 
11  D  D 
12  D  D 
13 E  D 
14  D  D 
15  D  D 
16  D  D 
17  D  D 
18  D  D 
19  D  D 
20  D  D 
21  D  D 
22  D  D 
23  D  D 
24  D  D 
25  D  D 
26 D D 
27 D D 
28 D D 
29 D  
30 D  
31 D   
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HEMIPLEGIA     

  
COM 
BIO  

SEM 
BIO 

1 D E 
2 D D 
3 D E 
4 D D 
5 D D 
6 D D 
7 D D 
8 E D 
9 E E 

10 D D 
11 E D 
12 E D 
13 E E 
14 D E 
15 D D 
16 D D 
17 E D 
18 E E 
19 D E 
20 E E 
21 E D 
22 D E 
23 D E 
24 E E 
25 E D 
26 D D 
27 E E 
28 D D 
29 D  
30 E  
31       E   
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NATURALIDADE     
  COM BIO SEM BIO 

1 SP 
outros 

estados 
2 SP SP 

3 SP 
outros 

estados 

4 
outros 

estados SP 
5 exterior SP 
6 SP SP 
7 SP SP 

8 SP 
outros 

estados 

9 SP 
outros 

estados 

10 SP 
outros 

estados 
11 SP SP 

12 SP 
outros 

estados 

13 SP 
outros 

estados 

14 
outros 

estados exterior 

15 
outros 

estados SP 

16 SP 
outros 

estados 

17 SP 
outros 

estados 
18 SP SP 
19 SP SP 

20 SP 
outros 

estados 

21 
outros 

estados 
outros 

estados 
22 SP SP 

23 SP 
outros 

estados 

24 
outros 

estados 
outros 

estados 

25 
outros 

estados SP 

26 
outros 

estados 
outros 

estados 

27 
outros 

estados 
outros 

estados 

28 
outros 

estados SP 
29 SP  
30 SP  
31 SP    

TEMPO DE 
LESÃO           
  COM BIO SEM BIO 

1 26 meses 8 meses 
2 8 meses 6 meses 
3 10 meses 25 meses 
4 27 meses 6 meses 
5 27 meses 6 meses 
6 9 meses 12 meses 
7 25 meses 11 meses 
8 6 meses 8 meses 
9 6 meses 12 meses 

10 43 meses 6 meses 
11 19 meses 8 meses 
12 9 meses 20 meses 
13 46 meses 17 meses 
14 6 meses 6 meses 
15 10 meses 22 meses 
16 21 meses 10 meses 
17 6 meses 8 meses 
18 14 meses 6 meses 
19 11 meses 6 meses 
20 20 meses 8 meses 
21 6 meses 7 meses 
22 6 meses 8 meses 
23 11 meses 44 meses 
24 9 meses 10 meses 
25 6 meses 9 meses 
26 6 meses 6 meses 
27 11 meses 6 meses 
28 20 meses 6 meses 
29 6 meses  
30 6 meses  
31 6 meses   
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Sujei Grupo   Avaliação da        Índice médio de     Movimento   ativo   
to    bio função manual            preensão    cotovelo       punho 
    0m 6m 1a 0m 6m 1a 0m 6m 1a 0m 6m 1a 
1 com  56,9 83 93,5 0,3982 0,4027 0,4615 90 110 140 70 90 130 
2 com  0 15 71,2 0 0,05 0,065 60 100 150 0 30 150 
3 com  79,7 96,1 100 0,1617 0,3956 0,4167 140 150 150 130 140 150 
4 com  8,5 9,8 19,6 0 0,0644 0,0844 80 120 140 0 0 0 
5 com  10,4 24,2 41,2 0,015 0,0117 0,0422 110 130 150 0 0 70 
6 com  68 75,2 100 0,0322 0,1228 0,2086 130 140 140 90 130 150 
7 com  22,9 39,2 45,8 0,0239 0,0383 0,0422 110 140 150 0 100 130 
8 com  18,3 22,2 22,9 0 0,0155 0,0161 90 140 150 0 40 60 
9 com  100 100 100 0,5788 0,6081 0,6716 150 150 150 150 150 150 

10 com  0 3,3 8,5 0 0 0 0 110 120 0 100 110 
11 com  21,6 47,7 51,6 0,085 0,0944 0,1281 120 120 150 50 80 100 
12 com  4,6 6,5 6,5 0 0,0155 0,0206 0 110 150 0 100 150 
13 com  7,8 46,4 54,2 0,0611 0,0789 0,1309 120 120 140 70 110 150 
14 com  0 8,5 15 0 0,0105 0,0267 30 120 150 0 80 120 
15 com  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 com  0 11,8 16,3 0 0,0167 0,0228 0 130 140 0 0 70 
17 com  0 8,5 8,5 0 0,0289 0,0305 100 120 140 0 0 0 
18 com  3,9 30,1 33,3 0 0,0828 0,0855 120 130 150 0 40 80 
19 com  35,5 47,7 50,3 0 0,0911 0,1064 100 150 150 0 70 70 
20 com  13,1 22,9 23,5 0,0139 0,0694 0,0717 100 150 150 0 50 50 
21 com  88,2 97,4 100 0,2429 0,4128 0,4615 150 150 150 110 150 150 
22 com  94,8 100 100 0,3231 0,4813 0,4986 150 150 150 130 150 150 
23 com  53,6 71,9 75,2 0,4972 0,5643 0,6102 130 150 150 110 150 150 
24 com  69,9 73,2 77,8 0,1246 0,2034 0,2975 110 150 150 0 50 70 
25 com  5,9 23,5 27,4 0 0,0161 0,0233 110 130 140 0 10 30 
26 com  0 71,2 88,2 0 0,5642 0,6123 20 120 150 0 40 80 
27 com  2 71,9 92,2 0 0,4128 0,4511 30 130 150 110 120 150 
28 com  72 100 100 0 0,5643 0,6034 100 150 150 30 80 140 
29 com  0 46,9 78,2 0 0,3246 0,4678 0 140 150 0 120 150 
30 com  1,3 49,5 89,3 0 0,3034 0,3789 0 70 140 0 150 150 
31 com  0 78,2 94,3 0 0,4591 0,589 0 120 120 0 20 50 
32 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 sem 0,6 2 2 0 0 0 0 20 30 0 0 0 
34 sem 32,7 36 41,2 0,0877 0,09 0,09 130 150 150 120 150 150 
35 sem 96,7 98 100 0,3871 0,4255 0,4511 140 150 150 120 150 150 
36 sem 100 100 100 0,6185 0,6716 0,7347 150 150 150 110 130 150 
37 sem 5,2 7,2 8,5 0,0061 0,01 0,0111 20 40 50 0 20 20 
38 sem 6,5 13,1 13,1 0,0016 0,0044 0,005 100 130 150 0 30 30 
39 sem 1,3 5,2 5,9 0,0017 0,0044 0,005 10 20 20 0 0 0 
40 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 sem 0 2 3,3 0 0 0 0 40 50 0 0 0 
42 sem 1,6 7,8 8,5 0 0 0 0 40 50 0 0 0 
43 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 sem 1,3 5,9 5,9 0 0 0 0 20 20 0 0 0 
45 sem 0 1,3 1,3 0 0 0 0 100 120 0 0 0 
46 sem 73,8 94,8 98,7 0,2133 0,322 0,3442 150 150 150 150 150 150 
47 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 sem 2,3 3,9 5,9 0 0,0022 0,0044 20 40 80 0 0 0 
49 sem 0 2,6 3,9 0 0,0061 0,0077 0 20 50 0 0 0 
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50 sem 99 100 100 0,3879 0,5099 5357 150 150 150 150 150 150 
51 sem 1,3 7,2 9,1 0,0111 0,0289 0,0322 80 120 150 40 60 60 
52 sem 9,1 18,9 19,6 0,0061 0,0272 0,0333 110 130 150 110 150 150 
53 sem 3,3 7,8 7,8 0 0,0022 0,0028 50 90 100 0 0 0 
54 sem 97 100 100 0,3346 0,4905 0,5157 140 150 150 0 0 0 
55 sem 2 11,7 12,7 0 0 0 10 20 20 0 0 0 
56 sem 31,3 49,7 54,9 0,0011 0,0144 0,0161 90 130 140 60 80 90 
57 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 sem 0 1,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Esc Ashworth modif Deslocam  

 cotovelo    punho 
de 
peças   

0m 6m 1a 0m 6m 1a 0m 6m 1a 
1 1 1 1 1 0 +  +  + 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  +  + 
1 1 0 1 1 1  +  +  + 
3 1.5 1.5 3 1 1  -  +  + 
2 2 1 2 2 1  +  +  + 
2 1.5 1 1.5 1 0  +  +  + 

1.5 1 1 1.5 1 1  +  +  + 
2 2 1 3 2 1  -  +  + 
1 0 0 1 0 0  +  +  + 

1.5 1 1 1 1 0  -  -  - 
1.5 1 0 1.5 1 1  +  +  + 
1.5 1 1 1 1 1  -  +  + 
2 1.5 1 1.5 1.5 1  +  +  + 

1.5 1 1 1 1 1  -  +  + 
2 1.5 1.5 3 2 1.5  -  -  - 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  +  + 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  +  + 

1.5 1 0 1.5 1 1  -  +  + 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  +  + 
1 1 1 1 1 1  +  +  + 
0 0 0 1 0 0  +  +  + 
1 0 0 1 0 0  +  +  + 
1 0 0 0 0 0  +  +  + 
1 1 1 2 1.5 1  +  +  + 
3 1.5 1 3 1.5 1  -  +  + 
3 1.5 1 2 1.5 1  -  +  + 
3 1.5 1 2 1.5 1  +  +  + 
1 0 0 1 0 0  -  +  + 
3 1.5 1 2 1.5 1  +  +   + 
1 0 0 1 0 0  -  +  + 
3 1.5 1 3 1.5 1  +  +  + 
3 3 2 3 3 2  -  -  - 
2 1.5 1.5 2 1.5 1.5  -  -  - 

1.5 1 1 1 1 1  +  +  + 
0 0 0 0 0 0  +  +  + 
0 0 0 0 0 0  +  +  + 
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1.5 1 1 1.5 1 1  +  +  + 
2 1.5 1 2 1.5 1.5  +  +  + 
2 1.5 1.5 3 2 2  +  +  + 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  -  - 
2 1.5 1 2 1.5 1  -  -  - 
1 1 1 1 1 1  -  -  - 
2 1.5 1.5 1.5 1 1  -  -  - 
2 1.5 1 2 1.5 1.5  -  -  - 
1 0 0 1.5 1 0  -  -  - 
0 0 0 0 0 0  +  +  + 
2 1.5 1 3 1.5 1  -  -  - 
2 1.5 1.5 2 1.5 1.5  -  +  + 

1.5 1 1 1.5 1 1  -  +  + 
0 0 0 0 0 0  +  +  + 
1 0 0 1 1 1  +  +  +  
1 0 0 1 0 0  +  +  + 
1 1 1 1 1 1  -  +  + 
0 0 0 0 0 0  +  +  + 
0 0 0 0 0 0  -  -  - 
2 1.5 1 2 1 1  +  +  + 
2 1.5 1.5 1 1 1  -  -  - 
2 1.5 1.5 1 1 1  -  -  - 
2 1.5 1.5 1.5 1.5 1  -  -  - 
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ANEXO 3     Gráficos dos pacientes atendidos no biofeedback: 

Paciente 1 – Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Paciente 2 – Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Paciente 3 – Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Paciente 4 - Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Paciente 5 - Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
 



 114

 
 
 
Paciente 6 - Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Paciente 7 - Tríceps 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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Extensores de punho 

 
Inicial 

 
6 meses 

 
12 meses 
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