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RESUMO 

TERNERO, I.  Efeito do acompanhamento remoto da técnica de espelho em lesões de 
plexo braquial.  2020.  Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos; Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2020. 

 

A técnica do espelho, é uma técnica simples não-invasiva para o tratamento de 

distúrbios motores e sensitivos, que levam à incapacidade funcional e para tal, realiza-se uma 

série de movimentos com o lado saudável, sendo que este é visto ao espelho como se fosse o 

lado afetado. É utilizada como uma forma de reabilitação que estimula a reorganização 

cortical remodelando a capacidade funcional do cérebro (neuroplasticidade). A técnica exige 

uma frequência de repetições diárias com duração média de 5 a 15 minutos, para isso, é 

preciso a manutenção do comprometimento em realizar no domicílio os exercícios propostos, 

outro fator influenciador para a melhor eficácia do tratamento é a necessidade de um 

terapeuta capacitado acompanhar a técnica de maneira regular, o que em alguns serviços nem 

sempre é viável. Através de recursos tecnológicos, nosso grupo desenvolveu o protótipo de 

um modelo de aplicação para ser utilizado em smartphones, denominado de Método para 

amostragem de experiências e intervenção programada (ESPIM). Com o objetivo de verificar 

o funcionamento do ESPIM associado a técnica do espelho, realizou-se um estudo 

observacional com a abordagem de sujeito único visando a validação do produto. A amostra 

foi composta por três grupos: o grupo de piloto composto por 3 participantes com lesão de 

plexo braquial, grupo de otimização composto por 10 participantes sem lesão em membro 

superior e o grupo de estudo composto por 7 clientes maiores de 18 anos, com lesão de plexo 

braquial seguidos no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da FMRP – USP. O 

grupo piloto e o grupo de estudo utilizou a técnica do espelho associado ao ESPIM, já o grupo 

de otimização, utilizou apenas o ESPIM. Visando conhecer as dificuldade e facilidades do 

uso da técnica foi aplicado o método Think aloud e um questionário de satisfação. Ao final 

do estudo, verificamos que o aplicativo tem potencial para realizar o acompanhamento 

remoto, contudo, algumas questões são essenciais para sua prescrição. É necessário avaliar 

aspectos relacionados a questões emocionais, psicossociais e interesse no tratamento. 

Também é preciso investigar a conectividade com a internet e conhecimentos básicos em 

relação ao uso da tecnologia.  Em relação a técnica do espelho aplicada em lesões de plexo 



 

braquial observa-se um potencial para minimizar os aspectos dolorosos relatados pelos 

pacientes.   

Palavras-chave: Técnica do espelho. Lesão de plexo braquial. Avaliação de 

tecnologia. Telemedicina. Acompanhamento remoto. Neuroplasticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

TERNERO, I.  Effect of remote monitoring of the mirror therapy on brachial plexus 
injuries.  2020.  Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos; Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2020. 

 

The mirror therapy is a simple non-invasive technique for the treatment of motor and 

sensory disorders, which lead to functional disability, and for that, a series of movements is 

performed with the healthy side, and this is seen in the mirror as if it were the affected side. 

It is used as a form of rehabilitation that stimulates cortical reorganization by remodeling the 

functional capacity of the brain (neuroplasticity). The technique requires a frequency of 

repetitions with an average duration of 5 to 15 minutes, for this, it is necessary a commitment 

to perform the proposed exercises at home, another influencing factor for the best treatment 

effectiveness is the necessity  of a trained therapist following the technique on a regular basis, 

which in some services is not always feasible. Through technological resources, our group 

developed a prototype of an application model to be used on smartphones, called Method for 

sampling experiences and programmed intervention (ESPIM). In order to verify the 

functioning of the ESPIM associated with the mirror technique, an observational study was 

carried out with a single subject approach to product validation. The sample was composed 

of three groups: the pilot group composed of 3 participants with brachial plexus injury, the 

optimization group composed of 10 participants without injury to the upper limb and the 

study group composed of 10 clients over 18 years old, with injury of brachial plexus followed 

at the Rehabilitation Center of Hospital das Clínicas of FMRP - USP. The pilot group and 

the study group used a mirror technique associated with ESPIM, whereas the optimization 

group used only ESPIM. Aiming to know how difficult and easy was to use the applied 

technique,  the method  Think Aloud and a satisfaction questionnaire was applied. At the end 

of the study, we found that the application has the potential to perform remote monitoring, 

however, some questions are essential for that prescription. It is necessary to assess problems 

related to emotional, psychosocial issues and interest in treatment. It is also necessary to 

investigate internet connectivity and basic knowledge regarding the use of technology. 

Regarding the mirror technique applied to brachial plexus injuries, there is a potential to 

minimize the painful aspects reported by patients. 

 



 

Keywords: Mirror therapy. Brachial plexus injury. Technology assessment. 

Telemedicine. Remote monitoring. Neuroplasticity.  
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1 APRESENTAÇÃO  

  

Como terapeuta ocupacional que vivencia o processo de reabilitar clientes que 

apresentam patologias que se traduzem em perda de movimentos associado à dor, que afetam 

a capacidade funcional, laboral e emocional, que devido as alterações físicas (movimento e 

dor) não desempenham suas atividades cotidianas de maneira satisfatória e acabam por 

acarretar uma piora na qualidade de vida, esse processo me estimulou a investigar sobre 

novos recursos tecnológicos e se isto seria mais estimulante para o cliente.   

Uma destas patologias é a lesão de plexo braquial (LPB) que afeta a qualidade de vida 

principalmente de adultos jovens em plena idade produtiva.  Um dos recursos terapêuticos 

que atua com a neuroplasticidade cerebral e que auxilia no tratamento da dor é a técnica do 

espelho. 

A motivação que levou ao desenvolvimento deste estudo foi confirmar a eficácia da 

técnica do espelho na melhora da dor em clientes com lesão de plexo braquial além do  

desafio de buscar soluções tecnológicas que possam facilitar o uso da técnica do espelho, 

sendo mais motivadoras, de fácil uso e que possa ter uma interação remota com o terapeuta.  

Desta forma, busquei através deste trabalho encontrar um facilitador/motivador para 

o uso da técnica do espelho no tratamento da dor, facilitando a prática clínica e trazendo 

resultados positivos à funcionalidade do cliente. 

 1.1 Enunciado do problema 

          Um desafio para utilizar a Técnica do Espelho de maneira eficaz dentro do 

processo de reabilitação é a exigência para que o cliente realize no mínimo 3 vezes por dia a 

aplicação da técnica. Trata-se de um procedimento que estimula a plasticidade cerebral 

necessitando de frequência diária de repetição do treino sendo de preferência com 

acompanhamento/supervisão de um profissional qualificado.  

Diante da dificuldade dos clientes e serviços oferecerem no mínimo 3 atendimentos 

diários, na prática os clientes são orientados a utilizar a técnica em seus domicílios, o que 

ocorre sem a supervisão/orientação do profissional, que pode levar muitas vezes realização 
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de forma errônea, desmotivação e a não realização de protocolo proposto e até a desistência 

no uso da técnica, não trazendo os resultados esperados.  

Uma das possibilidades para sanar estas dificuldades na realização da técnica foi a 

utilização de acompanhamento remoto, que visou motivar o comprometimento do cliente na 

realização da técnica (através de lembretes) e orientar as etapas e procedimentos a serem 

realizados a cada treino enquanto em seu domicílio.  Esse procedimento possibilitou o 

acompanhando remoto da evolução e facilitou a execução do processo bem como a utilização 

da técnica de maneira mais eficaz. O desenvolvimento de tecnologias multimídias que tem 

por princípio melhorar a motivação, propiciar maior comprometimento na execução repetida 

diária e possibilitar o acompanhamento do tratamento a distância, é um facilitador.  

A hipótese do trabalho é que através do acompanhamento remoto conseguiremos 

estimular o comprometimento na realização da técnica, motivar a realização e a consequente 

adesão ao tratamento além de despertar maior interesse pelo tratamento proposto. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico contribuiu para o surgimento de uma nova área dentro da saúde, 

como o caso da saúde eletrônica (eHealth) em que se trata do uso de tecnologias de 

comunicação em serviços de saúde, proporcionando melhorias (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 2011). O termo eHealth/eSaúde foi incorporado pela OMS 

devido ao seu crescente uso no campo da saúde. 

 Dentro da eHealth, em 2016 estendeu-se para a tecnologia móvel para fins de saúde 

pública, denominando de mHealth (saúde móvel), que são serviços médicos que utilizam 

dispositivos móveis (smartphone)/ dispositivos conectados aos usuários/clientes usados 

como apoio aos serviços médicos e a reabilitação (PULIDO, 2018; WHO, 2014) O mHealth 

proporciona avaliação contínua do cliente, acompanhamento periódico, e assim propicia o 

desenvolvimento de habilidades que permitem o gerenciamento da sua condição de saúde, 

reduzindo o impacto físico e emocional de sua doença (PULIDO, 2018). 

O uso de tecnologia móvel vem crescendo no cotidiano das pessoas e seu uso na saúde 

gera melhorarias em quesitos como redução dos gastos, minimização dos erros médicos, 

ampliação da interação entre paciente e profissionais da saúde. Desta forma, tornou-se um 

facilitador para gerar dados clínicos confiáveis e de fácil acesso, além de proporcionar 

intervenções terapêuticas individualizadas (ROCHA, 2016). 

 Na literatura encontramos que o Brasil vem ampliando iniciativas de saúde móvel, 

através do smartphone, utilizam sistemas de análise que recebem informações e as 

disponibilizam aos profissionais de saúde, a fim de que o profissional identifique o 

andamento do tratamento (MUSSI, 2019). Contamos ainda, com dispositivos que registram 

e sugerem ações relacionadas a saúde, desta forma, temos o acompanhamento remoto. Trata-

se de uma modalidade de atenção e educação em saúde à distância, atualmente é uma 

modalidade em crescimento no tratamento de doenças crônicas, uma vez, que esse sistema 

incentiva e monitora a reabilitação à distância, com a supervisão remota do terapeuta, 

complementando as sessões presenciais, baseado em que a repetição é essencial para uma 

boa recuperação (VOLTARRENI, 2019). 
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Com o avanço tecnológico, surgiram várias tecnologias que podem ser utilizados na 

reabilitação, dentre eles o sistema robótico que auxilia a reabilitação motora e cognitiva, 

proporcionando melhorais na recuperação funcional do paciente. Conhecida como robótica 

de reabilitação, as soluções tecnológicas ganharam espaço na área acadêmica e nos centros 

de reabilitação (MORALES, 2018) 

Uso da robótica de reabilitação tem sido aplicado em pacientes que sofreram AVC, 

paralisia cerebral, lesão medular e outras patologias crônicas. É utilizada para treinamento 

funcional de membro superior, treino de marcha e como um facilitador no processo 

terapêutico (CHUA, 2017; MARTINEZ-MARTIN, 2019; MUSSELMAN, 2018)   

Outra tecnologia encontrada na reabilitação é o vídeo game, o Nintendo Wii é o mais 

utilizado, apesar de não ser destinado a reabilitação, alguns dos jogos possuem capacidade 

de auxiliar no tratamento, como por exemplo o Nintendo Sports auxilia no ganho de função 

de membro superior (MOUAWAD et al., 2011) 

Novas pesquisas foram desenvolvidas baseadas na tecnologia do Nintendo Wii, 

surgindo assim sistemas voltados para o Nintendo Wii, com o foco na reabilitação, um 

exemplo é a reabilitação jintronix (JRS), uma plataforma de reabilitação virtual para 

fisioterapia (FLINT, 2014; FUNG, 2002; JINTRONIX, 2014; POMPEU, 2012) 

Além desses dispositivos temos a realidade virtual, que são simulações da realidade 

através do uso de hardware e software de computador e vídeo game, proporcionando 

sensação de realidade através do virtual (TAMAR et al, 2014).  A realidade virtual utiliza 

dispositivos de controle para captar os movimentos, que são exibidos em uma tela, dessa 

forma, através de jogos gera a possibilidade de realizar exercícios físicos e cognitivos, além 

de estimular o interesse, motivação e prazer na prática de exercícios (GOMES, 2020). 

Em relação a reabilitação de membro superior, nota-se que o uso da tecnologia vem 

crescendo significativamente. Estudos relatam o uso da realidade virtual para trabalhar 

aspectos como a pinça, mencionam também o uso de jogos interativos para o ganho de 

funcionalidade em membro superior, ressaltando a melhora da função motora (CAMEIRÃO, 

2011; STEWART, 2007).  

Na reabilitação física, como já mencionando anteriormente, em muitos casos a 

repetição é essencial para uma boa recuperação, e essencial para estimular a 
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neuroplasticidade cerebral, para isso, o terapeuta, utiliza técnicas especificas, como por 

exemplo, a Mirror therapy que neste trabalho será denominada Técnica do espelho.  

Baseado nos relatos positivos do uso da tecnologia na reabilitação e do 

acompanhamento remoto, acredita-se que a Técnica do espelho associada a essas tecnologias 

pode se tornar mais motivadora e proporcionar maior aderência ao tratamento e assim trazer 

melhoras na dor e no resultado funcional. Segundo Meade, 2019, 50 a 70% dos pacientes não 

aderem a programas de exercícios/tratamento prescritos, interferindo diretamente no 

resultado do tratamento. A adesão, segundo a OMS trata-se de uma relação entre o 

comportamento pessoal e as recomendações acordadas com o profissional da saúde, sendo 

considerada um aspecto multifatorial (compromissos, contato, exercícios prescritos) 

(McLEAN, 2010). 

Vislumbrando estas possibilidades, nosso grupo desenvolveu o protótipo de um 

aplicativo para ser utilizado em smartphones que possibilita a interação entre terapeuta e 

paciente, proporcionando o acompanhamento remoto, tal aplicativo é denominado como o 

Método de Amostragem Experiências e Intervenção Programada – ESPIM. 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

Será descrito abaixo o procedimento para a realização da técnica do espelho, a 

tecnologia desenvolvida para fazer a interface com a técnica do espelho, o ESPIM, bem como 

uma breve descrição da lesão de plexo braquial e formas de avaliação desta patologia, mais 

especificamente da dor.   

 

2.1.1 Técnica do espelho 

Dentre as técnicas utilizadas na reabilitação, a do espelho é uma técnica simples não-

invasiva para o tratamento de distúrbios motores e sensitivos, podendo ser considerados 

permanentes ou não, que levam à incapacidade funcional e para tal, realiza-se uma série de 

movimentos com o lado saudável, sendo que este é visto ao espelho como se fosse o lado 

afetado. É utilizada como uma forma de reabilitação que estimula a reorganização cortical 

remodelando a capacidade funcional do cérebro (neuroplasticidade) (RAMACHANDRAN, 

2009). 
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A técnica surgiu para tratar pessoas com dor crônica, faz o uso de um programa de 

imagem motora associada a um espelho, com o objetivo de diminuir a dor, através da 

reorganização cortical (BERTHELOT, 2006).  O uso clínico da técnica de espelho, mirror 

visual feedback, foi inicialmente introduzido por Ramachandran e Rogers-Ramachandran 

(1996) para aliviar a dor do membro fantasma e, subsequentemente, tratar a hemiparesia 

decorrente do AVC (THEIEME, 2012).  

O princípio que está subjacente é que os movimentos do membro não afetado alteram 

a excitabilidade do córtex motor ipsilateral e beneficiam assim a função do membro afetado. 

Ramachandran e Rogers-Ramachandran (1996) sublinham que o uso da perspectiva externa 

(o estímulo visual), associado à realização de exercícios, pode alterar o desempenho de uma 

tarefa motora, como resultado de alterações fisiológicas e plásticas do cérebro em áreas 

corticais sensoriomotoras. Como refere Machado et al. (2011), a ideia é reeducar o cérebro 

através de uma tarefa simples. 

Trata-se de um processo de aprendizagem na qual a representação cortical dentro do 

homúnculo motor está sujeita a mudanças, ou seja, através da neuroplasticidade o mapa 

cortical pode sofrer alterações, que ocorrem com novas conexões sinápticas favorecendo que 

o sistema nervoso central execute diferentes funções. Desta forma a técnica do espelho 

favorece a capacidade de memorização de um novo movimento a fim de melhorar a resposta 

motora e sensitiva, auxiliando principalmente em casos que apresentam dor (CASTRO, 

2010).  

Dentro do protocolo da técnica do espelho, é preciso realizar um treino de 

lateralidade, com o uso de imagem motora, no qual, o cliente deve identificar nas figuras 

apresentadas qual refere-se ao lado direito e qual refere-se ao lado esquerdo. Este aspecto é 

importante para que o cérebro consiga distinguir o lado esquerdo do direito, já que técnica é 

baseada nesta diferenciação.  A Figura 1 mostra exemplos de figuras de mãos para a 

realização do treino de lateralidade.  O treino com o espelho deve ser iniciado quando o 

cliente acertar 16 figuras em 30 segundos (MOSELEY, 2004). Existem aplicativos 

disponíveis que fazem o treino de lateralidade na loja play store (lateralid, orientate, são 

alguns exemplos). No ESPIM as fotos foram introduzidas para realizar o treino de 

lateralidade. 
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Após o treino de lateralidade, é feito o programa de imagética motora, no qual 

consiste em um momento que o cliente deverá imaginar sua mão em determinadas ações 

cotidianas guiadas pelo terapeuta/pesquisador. Em seguida o cliente deve posicionar-se 

sentado em frente a um modelo de espelho (Figura 1), posicionando um braço de cada lado 

do espelho, sendo que o braço lesado fica atrás do espelho e braço não lesado fica na frente 

do espelho e o cliente é orientado a olhar (fixar a atenção) na imagem que é refletida no 

espelho (lado não lesado que no espelho reflete como se fosse o lado lesado), isso deve 

acontecer até que o cliente perceba que a imagem refletida é o seu lado lesado. Assim, inicia-

se a movimentação do membro preservado, sendo que o terapeuta determina os movimentos 

a serem realizados e o tempo para cada sessão (variando de 5 a 15 min, 3 a 5 vezes ao dia), 

sendo necessário que o cliente tenha atenção e concentração total no espelho (DALY, 2009; 

MOSELEY, 2004; 2008). 

Figura 1. Tipos de espelhos utilizados na técnica do espelho 

  
 

Fonte. A autora, baseado em Caixa (mirror box) (RAMACHANDRAN, V, S, 2009; Disponível em: 

http://www.msunites.com/multiple-sclerosis-ms-mirror-therapy/ (acesso 10/02/2018); Disponível em: 

http://www.mirrorboxtherapy.com (acesso em 10/02/2018) 

A padronização da técnica do espelho exige uma certa frequência diária de sessões 

(em torno de 5 vezes) com duração média de 5 a 15 minutos. Isso é necessário para realizar 

mudanças nos mapas somatossensoriais (RAMACHADRAM, 2005). Através de conexões 

corticais pré-existentes, é possível ocorrer alterações a curto prazo, sendo essas mudanças 

ocasionadas pelo sistema GABAérgico gerando projeções tálamo-corticais previamente 

silenciosas, que se tornam ativas, levando a um aumento dos campos receptivos de alguns 

neurônios, que são ativados por aferências previamente fracas de regiões ainda inervadas. 

Para que tenhamos uma modificação sináptica a longo prazo, é necessário um reforço 

sustentado de sinapses, no hipocampo e no neocórtex (ALMEIDA, 2008). 

Através da estimulação dos neurônios-espelhos (células capazes de produzir o 

movimento), o individuo consegue aprender com ações, seja através da observação ou 
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imitação. Para isso, gerar a reorganização cortical necessária para minimizar a dor, estipulam 

um protocolo através do feedback visual espelhado e movimentos graduados. É necessário 

seguir o protocolo de treino de lateralidade, imagética motora e técnica do espelho, para 

assim, estimular os neurônios-espelhos e gerar neuroplasticidade (PRIGANC, 2011). 

A repetição é um facilitador para os mecanismos da plasticidade sináptica, atuando 

diretamente na organização cortical somatossensorial (FLORENCE, 2001). As conexões 

neurais corticais podem ser remodeladas através de nossas experiências, pela repetição, 

intensidade e a especificidade da tarefa, pois são estas características que maximizam o 

potencial da recuperação. A especificidade da tarefa e o número de repetições induz a 

reorganização cortical e a intensidade das vias neurais envolvidas na execução desta tarefa 

estão diretamente relacionadas com a intensidade e a frequência (BORELLA, 2008). 

Levando em consideração a frequência necessária para o efeito da técnica, o cliente deve 

comprometer-se em realizar em domicílio os exercícios propostos na periodicidade 

padronizada pela técnica e assim determinada pelo terapeuta/pesquisador. 

Outro fator influenciador da eficácia do tratamento é a importância da presença do 

terapeuta capacitado acompanhando a realização da técnica, motivando sua realização e 

oferecendo feedback além de determinar os movimentos necessários, o que na prática 

domiciliar é praticamente inviável (GRÜNERT-PLÜSS, 2008). 

Na literatura alguns autores afirmam que a técnica do espelho diminui a dor em várias 

patologias, isso pode ser resultado da intenção motora e o feedback proprioceptivo ou visual, 

que gera uma ilusão visual normal de um movimento ideal (SELLES, 2008). Através da 

ilusão visual do movimento interrompe-se o ciclo da dor através do feedback positivo para o 

córtex motor, gerando resultados efetivos de redução de dor na escala EVA (CACCHIO, 

2009). Outro dado relevante é que é através de sessões repetidas a dor pode ser reduzida 

(ROSEN, 2005).   

O tratamento através da técnica do espelho, treino de lateralidade e imagética motora, 

trata-se de uma abordagem holística, que é capaz de envolver o paciente no tratamento, é um 

procedimento indicado em casos de alteração de percepção. Através de treinos curtos e 

repetitivos da técnica do espelho, minimiza a dificuldade da execução do movimento 

(STRALKA, 2016). 
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O terapeuta ocupacional busca através do alívio da dor e ganho de amplitude de 

movimento, proporcionar independência para o cliente (REZENDE, 2011). Uma patologia 

na qual a dor é recorrente, é a lesão de plexo braquial (FLORES, 2006). 

 

2.1.2 Método de Amostragem experiências e intervenção programada (ESPIM). 

 O Método de Amostragem de Experiências e Intervenção Programada, ESPIM 

(ZAINE et al., 2016), trata-se de um modelo computacional capaz de guiar o 

desenvolvimento de sistemas que programam intervenções, aplicadas por dispositivos 

computacionais que interagem com os usuários em seus dispositivos móveis (RODRIGUES 

DA CUNHA, 2019). 

O ESPIM utiliza o sistema web que é destinado para realizar as programações que 

serão executadas no dispositivo Android.  Denominamos então a plataforma destinada aos 

terapeutas/pesquisadores como ESPIM WEB. O acesso é feito através de um cadastro ou da 

utilização da conta Google, e permite que o terapeuta acesse às funções para criar a 

intervenção para cada cliente, organizando o acompanhamento remoto. O 

pesquisador/terapeuta então deve definir um nome para esse programa e uma data de início 

e de fim (módulo). 

Inicialmente deve ser feito a seleção do cliente, que deve ser adicionado através do e-

mail, assim cria-se um módulo, é neste momento que o terapeuta/pesquisador insere a lista 

de intervenções. É possível estabelecer uma comunicação através de mensagens escritas, 

enviar imagens ou vídeos (para exemplificar o tratamento) e por fim, enviar lembretes dos 

horários e dias que o cliente deverá realizar a terapia.  

Outra vertente do ESPIM é a que denominamos ESPIM mobile (figura 2, 3) que faz 

a comunicação com o servidor do ESPIM web, desta forma, o cliente recebe lembretes e 

mensagens no smartphone na qual foi instalado, assim, o cliente realiza o evento criado pelo 

terapeuta. Para isso, o cliente deve efetuar login (com o mesmo e-mail cadastrado no ESPIM 

web). As mensagens podem ser apenas alertas, questões de múltipla escolha ou escolha única.  
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Figura 2 . Tela inicial do ESPIM mobile 

 

Fonte: Rodrigues da Cunha (2019) 

 

Figura 3. Exemplo da tela do celular 

 

Fonte: Rodrigues da Cunha (2019) 

 

O ESPIM mobile foi desenvolvido para que os clientes realizem tarefas específicas, 

ou seja os programas determinados pelo terapeuta/pesquisador no ESPIM web. Esta 

configuração permite que um aplicativo externo seja aberto, quando o cliente executa a tarefa 

uma URL (Uniform Resource Locator) é enviada ao ESPIM web, contendo os resultados 
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gerados pela aplicação externa, decorrentes da execução da tarefa, fazendo então o upload 

automático dos resultados. 

As configurações da sessão são incluídas pelo terapeuta/pesquisador presencialmente 

ou remotamente (ESPIM WEB), assim, o terapeuta consegue definir quantas sessões o cliente 

deve praticar diariamente e quais os exercícios e o tempo de cada treino. Existe um meio de 

comunicação remoto entre o cliente e o terapeuta/pesquisador em casos de dúvidas, através 

de mensagens pelo celular mediadas pelo ESPIM mobile. 

 

2.1.3  Lesão de plexo braquial.  

O responsável pela inervação sensitiva e motora do membro superior é o plexo 

braquial, ele é formado pelas raízes nervosas de C5 a T1, em alguns casos raros pode ocorrer 

uma inervação em C4, assim chamamos de plexo prefixado e ainda temos alguns casos em 

que ocorre a pós-fixação, que é quando a inervação chega até T2. A inervação é representada 

pela porção supra clavicular do plexo braquial que é formada por tronco superior, médio e 

inferior, os troncos são divididos em anterior e posterior. Entre o músculo escaleno anterior 

e médio temos as raízes nervosas superiores (C5 e C6) e na borda lateral do músculo escaleno 

médio forma-se o tronco superior, enquanto o tronco inferior é formado no músculo escaleno 

anterior, com a raízes C8 e T1, na altura da primeira costela.  O tronco médio é formado pela 

raiz C7.  

Os fascículos (lateral, medial e posterior) são formados pelos troncos. Os fascículos 

lateral e medial formam o nervo mediano e parte do fascículo lateral constitui o nervo 

musculo cutâneo e o parte do fascículo mediano constituir o nervo ulnar e por fim o fascículo 

posterior divide-se e forma os nervos radial e circunflexo (CONCEIÇÃO, 2005). 

Segundo Silva (2010), existem diversas causas para lesões do plexo braquial, na 

maior parte dos casos existe uma relação com a tração do plexo braquial acompanhado de 

uma avulsão radicular associado com movimentos da cintura escapular.  

De acordo com a literatura cerca de 90% das lesões são devidas aos traumas 

auto/moto ciclísticos (SILVA et al., 2010). As lesões do plexo braquial podem ser divididas 

em aberta (Supla clavicular, suplagangliônica, infragangliônica, infraclavicular, 
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subclavicular, combinada e paralisia pós-anestésica), fechada (tração), após radiação e 

paralisia perinatal (FLORES, 2006).   

A sequelas são de acordo com o mecanismo de trauma e a área atingida, que levando 

em consideração o tipo de comprometimento neural, estas podem ser compressões, 

neuropatia, axonotmese (estiramentos das raízes), neurotmese (secções) e avulsões 

radiculares, que levam a sequelas sensório motor, atrofia e/ou paresia muscular, hipoestesia 

tátil, térmica e dolorosa (BERTELLI, 2005).  

A dor é a percepção sensorial causada por uma sensação aversiva em determinada 

região do corpo. Nosso organismo apresenta dois processos que originam essa percepção, 

um deles é o processo periférico, trata-se da detecção e transmissão da informação 

relacionada ao dano e o processo central, que é comandado pela resposta cerebral. Esses 

processos ocorrem devido aos receptores conhecidos como nociceptores, que apresentam 

estrutura especificas que geram o impulso nervoso. Em lesões nervosas, ocorre alterações em 

neurônio aferente primário como nos neurônios simpáticos pós-ganglionares (RODRIGUES-

FILHO, 2003). 

A lesão do plexo braquial pode levar a alterações que são responsáveis pela indução 

das sensações dolorosas e o estabelecimento da dor neuropática ou nociceptiva. A dor 

neuropática está relacionada a lesão do sistema nervoso, já a dor nociceptiva é causada devido 

as lesões nas estruturas musculoesqueléticas, como ossos e tecidos moles. A dor é uma das 

razões mais incapacitantes em pacientes que sofrem avulsão do plexo braquial, normalmente 

localiza-se na região do ombro e supraescapular com irradiação para o membro superior 

(BIRCH, 1998; SANTANA, 2016). 

A dor é descrita como dor ardente ou associada a choque consistente. O tipo mais 

comum é a dor neuropática. As disfunções dolorosas podem ocorrer por três mecanismos: 

dor neuropática em lesões pós-glanglionares; dor devido as avulsões radicular ou a dor 

simpático-mediada. Todos esses aspectos causam perda dos movimentos do membro 

superior acometido em diferentes proporções que levam consequentemente a dificuldades na 

realização das atividades cotidianas e no desempenho funcional do cliente (CONCEIÇÃO, 

2005; FLORES, 2006; SANTANA, 2016). 

O tratamento das lesões do plexo braquial inicia-se por uma avaliação minuciosa pelo 

médico e equipe de reabilitação, levando em consideração o tempo, o mecanismo da lesão e 
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sua extensão. As intervenções realizadas na fase subaguda são por meio de neurólises, 

interposições de enxertos e neurotizações sendo estas as mais indicadas, pois, podem 

recuperar a flexão de cotovelo. Já na fase crônica, os resultados com estas técnicas não são 

tão positivos, sendo nestes casos mais recomendado as transferências muscolotendíneas, 

como: flexoplastia de Steindler (transferência do grande dorsal, peitoral maior e tríceps) e 

ainda os transplantes musculares (MORAES, 2015; SOUZA, 2010). 

A recuperação pós-operatória é feita com uma equipe multidisciplinar, sendo que a 

intervenção física propriamente dita da terapia ocupacional é iniciada geralmente após a 4ª 

semana da cirurgia. A terapia ocupacional visa proporcionar independência e autonomia para 

o cliente, através de técnicas que aumentem a amplitude articular, aliviem a dor e recuperam 

a sensibilidade, de forma funcional (REZENDE, 2011). Uma das terapias utilizadas é a 

“técnica do espelho”.  

O processo de avaliação é muito importante, pois é através dele que a equipe de 

reabilitação planeja o tratamento e quantifica sua eficácia. No caso da técnica do espelho 

aplicada a lesão de plexo braquial utilizaremos a avaliação para dor.  

Para avaliação de dor, temos algumas escalas de rápida aplicação que são utilizadas 

na prática clínica, como por exemplo, Inventário de breve de dor, o Questionário McGill de 

avaliação da dor, a teoria da detecção do sinal e a escala de categoria numérica/ verbal e 

visual analógica (MARTINEZ, 2011).  

Neste caso utilizaremos a Escala Visual Analógica (EVA) é um instrumento para 

analisar a dor, através de uma linha numérica (0 – 10), na qual vai de “nenhuma dor” até a 

“dor inimaginável” incluindo se a dor é constante, intermitente ou breve, além do local, data 

e horário do último episódio (BOTTEGA, 2010). No presente estudo, utilizamos a escala 

EVA, para verificar se o uso da técnica do espelho tem potencial para diminuir a dor presente, 

a escala é aplicada antes de iniciar a técnica para verificar o nível de dor e logo após o uso 

da técnica, assim, mensuramos a possível diferença.  

Ainda, utilizamos um questionário de satisfação, um questionário de dificuldade e o 

método “Think aloud”, visando conhecer a opinião e satisfação dos clientes em relação as 

tecnologias utilizadas. 

Todas as avaliações compõem a ficha de avaliação. (Apêndice A) 
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2.1.4. Justificativa  

Através de uma busca na literatura, nota-se que estudos referentes a utilização do 

treino da plasticidade cerebral através da técnica do espelho para dor no membro superior 

são incipientes, fato que estimula a necessidade de mais pesquisas na área.  Segundo Rosen 

(2015) através da ativação de neurônios no sistema cortical, o cérebro é capaz de simular 

movimentos sem realmente executá-los, desta forma, a técnica do espelho associado a 

imagem motora tem potencial na reabilitação de membro superiores, uma vez que ativa a 

plasticidade cerebral.  

Os achados referentes aos avanços da reabilitação física nos últimos tempos se deram 

com a utilização de técnicas que envolvem a plasticidade cerebral e o uso de tecnologias na 

reabilitação, principalmente com o uso realidade virtual ou aumentada, jogos e robôs 

(MORALES, 2018; POMPEU, 2012; SEE, 2009). Estudos neste contexto pode trazer 

resultados mais efetivos.   

Outro fator é a expansão do acompanhamento remoto, área crescente em tecnologia 

em saúde. Estima-se que para o cliente e terapeuta o acompanhamento remoto garante uma 

melhor qualidade da terapia realizada. Para evidenciar a eficácia do mesmo, necessita-se de 

mais estudos na área, desse modo, espera-se verificar efeitos da aproximação remota entre 

terapeutas e clientes e suas repercussões. 
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3 OBJETIVO 

 

 3.1 Objetivo geral 

 Verificar a viabilidade do aplicativo do ESPIM associado a 

técnica do espelho  

 

3.2 Objetivo específicos 

 Verificar os efeitos no tratamento da dor em lesão de plexo 

braquial através da técnica do espelho; 

 Analisar se a programação realizada no ESPIM funciona em 

celulares de diferentes marcas; 

 Verificar a adesão e comprometimento na realização da técnica 

do espelho.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional com a abordagem de sujeito único visando a 

validação do produto. Os delineamentos de sujeito único têm como característica principal 

tratar os clientes individualmente, tanto no que se refere às decisões relativas ao próprio 

delineamento, quanto ao processamento dos dados – o que não implica a utilização de um 

único cliente por experimento. Neste modelo de delineamento, os clientes são expostos a uma 

série de condições, mensurando-se repetidamente o desempenho do organismo e verificando-

se se há uma relação ordenada entre as condições manipuladas no experimento e as alterações 

nessas medidas. Diferentemente dos delineamentos entre grupos, um mesmo cliente é 

submetido a todas as condições do experimento e as observações são realizadas de forma 

contínua no decorrer de todo o processo (MATOS, 1990; SAMPAIO et al., 2008) . 

O estudo foi desenvolvido em três fases, apresentadas na figura 4, abaixo: 

Figura 4 - etapas dos grupos 

 

Quanto aos aspectos éticos, foi aprovado nº CEP 99580718.5.0000.5440 o estudo em 

questão não apresenta riscos à saúde do cliente, havendo possibilidade de cansaço durante a 

realização da técnica, contudo, a prática pode ser interrompida caso o cliente apresente 

cansaço.   

 

4.1 Material  

Para a coleta, foram utilizados mesa, cadeira, espelho com suporte feito em impressão 

3D (Figura 5), um celular smartphone com sistema operacional mínimo Android. 6.0 e um 

computador para cadastro dos participantes.  

Grupo piloto

Grupo de otimização 

Grupo de estudo 



37 

 

Figura 5. Espelho no suporte 

 

Fonte: foto do autor 

 

4.1.1 Materiais para coleta de dados 

 Utilizamos em todos os procedimentos um celular smartphone com o 

sistema operacional mínimo Android 6, cadastrado no ESPIM.  

 Um espelho (300x400x3mm) fixado através de 2 apoiadores em uma 

mesa;  

 Ficha de avaliação (apêndice B) 

 Método de Amostragem experiências e intervenção programada 

(ESPIM). 

 

4.1.2 Instrumentos de avaliação  

 Questionário de dificuldade/satisfação 

Foi desenvolvido um questionário utilizando o princípio da escala Likert, que 

mensura através de um conjunto de 5 afirmações a opinião e satisfação do cliente, numa 

escala de 1 a 5, no qual 1 é totalmente insatisfeito e 5 é totalmente satisfeito. E o segundo 

questionário desenvolvido analisa as possíveis dificuldades de realização da técnica.  

 Protocolo verbal “Think Aloud” 
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O protocolo verbal “Think Aloud” é um método no qual o cliente fala em voz alta 

durante a execução/solução de um problema ou realização de uma tarefa, é um relatório oral 

da memória de curto prazo. Assim, o cliente verbaliza seus pensamentos de forma espontânea 

(REIS, 2013). A avaliação identifica reações, dificuldades ou facilidades relacionadas às 

tecnologias, as falas/expressões serão anotadas sendo essas informações parâmetros para 

compreender o processo e assim propor possíveis modificações. 

 Goniometria 

O movimento articular possui uma capacidade de amplitude, conhecida como (ADM) 

– Capacidade de movimento de uma dada articulação, que pode ser ativa e passiva; 

chamamos de ativa quando o próprio cliente utiliza sua força muscular para realizar o 

movimento, e a passiva, quando só o examinador aplica força para avaliar (OLIVEIRA, 

2003). Uma das formas mais comuns de avaliar a ADM é usando o goniômetro universal. 

No presente estudo, avaliaremos a ADM utilizando o goniômetro universal, segundo a sua 

padronização (NORKIN; WHITE, 1995). 

 Medida de força muscular 

O teste de força muscular manual avalia a capacidade de um músculo tencionar contra 

uma resistência, visando mensurar o grau de força de cada grupo muscular. Para obter-se 

essas medidas utiliza-se o Teste Muscular manual e são classificados através da Escala de 

Força Muscular de 0 a 5 (MILLER,1996). 

Segundo a classificação, grau 0: não se evidencia nenhuma contração pela visão ou 

palpação; grau 1: apresenta ligeira contração, sem movimento; Grau 2 Movimento com 

amplitude completa na posição da gravidade eliminada; grau 3: amplitude completa contra a 

gravidade; grau 4: amplitude completa, contra a gravidade e grau 5: movimento através de 

amplitude completa contra a gravidade e resiste a resistência máxima (REESE, 2000). 

 EVA - Escala Visual Analógica de satisfação 

A Escala Visual Analógica (EVA) é um instrumento para analisar a dor do cliente, 

através de uma linha na qual vai de ausência de dor até a dor extrema. No presente estudo, a 

utilizaremos para verificar como o cliente se sentiu durante o uso do nosso instrumento. 
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4.2   Local da coleta 

Fase piloto - a coleta ocorreu no Ambulatório de Microcirurgia e Cirurgia da Mão e 

Membro Superior do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (AMCM), no dia agendado para a consulta médica e/ou retorno 

da Terapia Ocupacional. 

Fase 1 – local de preferência do cliente no ambiente da universidade. 

Fase 2 - a coleta ocorreu no AMCM e no serviço de Terapia Ocupacional no dia 

agendado para a consulta médica e/ou retorno da Terapia Ocupacional. 

 

 

4.3 Amostra  

Na fase piloto participaram 3 clientes que já faziam uso da técnica do espelho 

seguidos pelo serviço de Terapia Ocupacional do Centro de Reabilitação do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CER 

HCFMRP-USP).  

A fase 1 do grupo de otimização foi composta por 10 indivíduos acima de 18 anos, 

sem lesões em membros superiores, que possuíam celular próprio.  

O grupo de estudo foi constituída de 7 clientes que sofreram lesão de plexo braquial 

independentemente do nível ou localização, e que apresentavam alteração de movimento e 

dor em um dos lados e que eram seguidos no AMCM ou no serviço de Terapia Ocupacional 

do CER FMRP-USP. A avaliação e acompanhamento foram realizados pelo pesquisador 

junto a equipe de Terapia da Mão. 

 

4.4 Critérios inclusão/exclusão  

Foram incluídos clientes no grupo de estudo maiores de 18 anos que apresentam 

alteração motora ou sensitiva em um dos membros superiores, em diferentes níveis, causadas 

por lesão de plexo braquial, independentemente do tempo da lesão, raça, sexo ou condição 

social e que não apresentam alterações cognitivas. 
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4.5 Metodologia 

No primeiro encontro com o cliente ou participante, após explicação do procedimento 

e ocorreu assinatura do TCLE, foi realizado o cadastrado na plataforma ESPIM web e 

instalado o ESPIM mobile no celular do cliente/participante. Na plataforma ESPIM web foi 

criado os lembretes, através de perguntas, estabelecendo as mensagens que foram disparadas 

em todas as fases (figura 6). Os horários foram previamente acordados de acordo com a 

disponibilidade e escolha do cliente/participante.  

As etapas estão demonstradas no fluxograma abaixo: 

Figura 6. fluxograma 

  

Fonte. autor 

Os alertas são interligados, desta forma, para ir para a próxima etapa é necessário 

responder à primeira questão. Abaixo mostramos a programação no ESPIM web e a resposta 

no celular (ESPIM mobile). Na programação do alerta é possível definir a cor do evento, que 

determinará a cor da janela que aparecerá no celular receptor. (figura 7) 

O evento iniciar é apenas um alerta para o participante/cliente possa se programar 

para a execução da técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos iniciar? Treino de 
lateralidade

Como  está 
sua dor?

Técnica do 
espelho –

solicita foto

Como está 
sua dor? Como foi?
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Figura 7. Tela do ESPIM programação do alerta inicial 

Programação ESPIM Tela do celular 

 

 

 

Fonte: autor 

Em seguida o alerta para o treino de lateralidade é emitido. Se a resposta foi sim, o 

disparo para a execução do treino de lateralidade ocorre 5 minutos depois do alerta vamos 

iniciar, propiciando tempo para que o sujeito possa se organizar para a realização do treino 

(figura 8).   

Na programação do treino de lateralidade foram selecionadas fotos para realizar o 

treino, a pergunta apresenta a possibilidade de resposta direita ou esquerda (figura 8), é 

orientado ser necessário 15 acertos para passar para próxima fase. 

 

 

 

 



42 

 

Figura 8. Programação do treino de lateralidade 

 

Fonte: autor 

Figura 9. Tela de modelo de intervenção do treino de lateralidade 

Tela ESPIM web Tela celular 

 

Fonte: autor 
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Após a realização do treino de lateralidade um novo alerta é emitido, através da 

pergunta você está pronto? Caso a resposta seja sim, um alerta para preparação do espelho é 

emitido, caso a resposta seja não, o sistema é encerrado.  

Quando o cliente/participante responde sim, significa que o mesmo está pronto para 

a realização da técnica do espelho, desse modo, o sistema solicita que seja enviado uma foto, 

a fim de verificar o posicionamento do espelho. Após a solicitação da foto, uma pergunta 

referente a dor é emitida, seguindo a escala EVA, em seguida o alerta para a realização do 

exercício pelo tempo combinado é emitido, acompanhado de vídeos explicativos de quais 

exercícios ele deverá realizar (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tela do ESPIM - mensagem 

Tela ESPIM web Tela Celular 

 
 

Fonte: autor 
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Após o tempo estimado, variando de 5 a 15 minutos, um último alerta é emitido, trata-

se da pergunta de como foi a realização, nesse momento, avaliamos novamente a dor após a 

realização da técnica do espelho, também utilizando a escala EVA e por fim, o alerta de 

agradecimento é enviado (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tela do ESPIM - como foi? 

Tela ESPIM Web Tela Celular 
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Fonte: autor 

 O pesquisador acompanhou remotamente através do ESPIM web as atividades 

realizadas e durante os encontros semanais pode responder a dúvidas e resolver algum tipo 

de problema apresentado.  Em todas fases aplicou-se o método Think aloud. 

 

4.5.1 Desenvolvimento dos grupos  

O grupo piloto foi constituído por 3 clientes, com faixa etária entre 18 e 30 anos, do 

sexo masculino, com alterações em plexo braquial, seguidos Serviço de Terapia Ocupacional 

do Centro de Reabilitação do HCFMRP-USP e que faziam uso da técnica do espelho em seu 

domicílio, a fim de verificar o funcionamento do aplicativo, e os instrumentos de avaliação.  

Essa fase contou com dois encontros, no primeiro encontro, o pesquisador instalou o 

aplicativo no celular dos clientes, realizado a explicação do funcionamento do aplicativo, 

todos assinaram o TCLE. Neste momento, mantivemos as orientações referente a técnica do 

espelho passada pelo profissional local, uma vez que o objetivo era apenas identificar o 

funcionamento do aplicativo e possíveis melhorias. Os clientes utilizaram o aplicativo por 15 

dias, recebiam alertas 3x ao dia, em horários acordados. Seguimos o protocolo de mensagens 

a serem enviadas, demonstrado na figura 12, abaixo 
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Figura 12. fluxograma - etapas 

 

Fonte. autor 

  No segundo encontro, foi utilizado o método Think aloud e aplicado o questionário 

de satisfação referente ao aplicativo, e anotado possíveis melhorias.  

Após verificar a utilização dos instrumentos e necessidades de possíveis otimizações, 

foi realizado a verificação do funcionamento do ESPIM com indivíduos não portadores de 

patologia, visando assim verificar o funcionamento e não associar com a possível ansiedade 

de aplicar junto ao tratamento com a TEC.   

A segunda fase (Grupo de otimização) também teve o objetivo de verificar o 

funcionamento do ESPIM e possíveis otimização (ajustes), contudo, em um público sem 

patologias. Foi realizada com 10 participantes, maiores de 18 anos, independente do sexo ou 

tempo de lesão, sem lesão em MMSS. O recrutamento aconteceu através da divulgação da 

pesquisa nas mídias sociais da universidade e os interessados entraram em contato com a 

pesquisadora, após explicar o objetivo e aceitarem participar assinando o TCLE.(anexo A) 

Constou de: 1 encontro presencial para explanação do processo, cadastramento do 

celular e das atividades, sendo usado o método Think Aloud. No qual os participantes 

instalaram o aplicativo em seus celulares e acordado os 3 horários para receber as mensagens. 

Atividades propostas foram:  

Vamos iniciar? 
(SIM)

Treino de 
lateralidade Prepare o espelho

Tire uma foto Como está sua 
dor?

Faça os exercícios 
por 5 

minutos/vídeos 
explicativos

Como está sua 
dor? Como foi? Até a próxima
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Acordado 3 horários convenientes para receber alertas diários. Como descrito na 

metodologia, os usuários desta fase receberam as mesmas mensagens e só não executaram a 

técnica do espelho.  

Os alertas foram gerados com um intervalo de 5 minutos, neste caso, como os 

participantes não realizam a técnica do espelho, receberam a orientação para retirar uma foto 

do ambiente, uma vez, que o objetivo era apenas testar se a foto era enviada para a plataforma. 

O teste do ESPIM durou 15 dias cada um em seu trabalho ou domicílio, sendo 

enviados lembretes 3x ao dia, em um primeiro momento foi realizado o teste de lateralidade, 

em seguida, foi enviado uma mensagem de múltipla escolha e após 5 minutos da primeira 

mensagem, uma última mensagem era enviada, para verificar como foi, também de múltipla 

escolha. Após 15 dias, foi marcado um outro encontro, no qual, aplicou-se o questionário de 

satisfação e método Think Aloud. 

A terceira fase (grupo de estudo), foi realizada com 7 clientes que sofreram lesão de 

plexo braquial. Todos os clientes realizaram a técnica do espelho utilizando o aplicativo 

ESPIM por 30 dias. Cada um recebeu um espelho e seu suporte além de um suporte para 

celular. Inicialmente os clientes foram avaliados e ensinado como realizar a técnica do 

espelho tradicional, o pesquisador instalou o aplicativo no celular dos clientes. Realizarão a 

técnica por 1 mês com o espelho (tradicional), com retorno quinzenal ou semanalmente nos 

casos de problemas com o aplicativo (dúvidas), sendo reavaliados em todos os encontros, 

contudo, o acompanhamento remoto foi realizado diariamente através do ESPIM, com 

emissão de lembretes de exercícios e do tempo de cada prática para todas as fases.  

Todos os clientes utilizaram a técnica por até 15 minutos (o tempo variou em cada 

caso, levando em consideração o limite individual) de 3 a 4 vezes por dia, além de ser 

instalado no celular smartphone do cliente o aplicativo ESPIM. Todos foram avaliados 

quanto ao movimento (goniometria), a força muscular e aspectos da dor. Essas avaliações 

foram realizadas no início do tratamento e após o término de cada etapa e responderam a um 

questionário elaborado pelos pesquisadores (relacionado com a satisfação em relação ao 

equipamento utilizado, ou seja, facilidades e dificuldades durante o uso), utilizando a escala 

de Likert (Apêndice A).  

As mensagens enviadas seguiram um padrão de envio já citado acima.  
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4.6 Análise dos resultados  

Os resultados foram analisados de forma descritiva e individual em cada caso, tanto 

com o método think aloud como utilizando os recursos gerados no ESPIMweb e o 

questionário de satisfação.  

O sistema gera gráficos que demonstram a interação do participante com o sistema. 

Um gráfico de interação com o aplicativo é gerado para cada alerta emitido, o gráfico reúne 

dados do período em que foi utilizado o aplicativo e a quantidade de vezes em que o 

participante respondeu.   

Também é gerado um gráfico que considera a interação por dia da semana, que 

identifica qual o dia em que ocorreu a maior interação do participante, a análise é feita por 

período de utilização, por exemplo, se o programa foi utilizado por 4 semanas, espera-se que 

por dia tenhamos o número de 12 respostas, assim, analisa-se a possibilidade de um padrão 

de respostas entre os participantes.  

Outra análise gerada pelo sistema é a de interação por período do dia (manhã, tarde e 

noite), possibilitando a análise de qual seria o melhor momento para emitir o alerta, visando 

poder facilitar a adesão.  
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5 RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados pelas fases e segundo as características das versões 

dos celulares; os subitens do questionário de satisfação, permeados pelas falas do método 

Think Aloud apontando também ocorrências no ESPIMweb e no celular.    

 

5.1 Projeto piloto  

Foi utilizado o aplicativo com 3 clientes (idade ente 18 e 30 anos) do sexo masculino, 

em que foi orientado que caso o app apresentasse problema, deveriam realizar a técnica como 

orientado pelo terapeuta. 

Após 15 dias de uso, 100% apontaram que o aplicativo não estava funcionando da 

maneira esperada, 100% referiram que os alertas não estavam sendo emitidos e que  no treino 

de lateralidade as imagens travavam, impossibilitando a execução. 

Um dos clientes que referiu que não recebia o alerta, no momento de seu  retorno com 

a pesquisadora esse  alerta foi recebido, desta forma havia a necessidade de se verificar  onde 

ocorreu o problema, por exemplo  se houve alteração do sinal da internet no local que se 

encontrava e isso impediu que recebesse o alerta, ou se ele não estava perto do celular no 

momento e referiu não ter recebido.  

Após analisar a opinião dos clientes através do Think aloud foi notado a necessidade 

de realizar mais alguns ajustes, na programação da plataforma do ESPIM web executando 

mais mudanças na forma de programar (visando maior assertividade) e reduzimos (50%) o 

tamanho das imagens do treino de lateralidade. 

A partir desses resultados, foi testado somente a funcionalidade do aplicativo. 

 

 

5.2 Fase de otimização 

 A amostra por conveniência foi composta por 10 participantes, do sexo feminino, na 

faixa etária de 18 a 58 anos, sendo que contou com 4 terapeutas e 6 leigos com diferentes 

graus de escolaridade.  
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Referente aos aparelhos, foi composta por 1 Xiaomi, 1 LG e 8 Samsung, sendo o LG 

com versão do Android 7.1; o Xiaomi com versão do Android 9.0; 5 Samsung com versão 

do Android 9.0, 2 Samsung com versão do Android 8.0 e 1 Samsung com versão do Android 

10.   (Figura 13)  

Figura 13. Classificação de marcas e vesão so android. 

 

Fonte: autor  

A importância de conhecer esses dados se refere ao aplicativo ter sido desenvolvido 

para qualquer marca de smartphone, mas com a versão do Android 6 ou maior. No Think 

Aloud 40% referiram não ter recebido nenhum alerta/lembrete durante o período de 15 dias. 

Os clientes que relataram o não recebimento dos alertas são referentes as versões Android 

7.1, 10 e 8.0.  

Através desses resultados, surge o questionamento se poderia ser alguma 

configuração especifica desses celulares que possa ter interferido no funcionamento do 

aplicativo ou a capacidade/instabilidade do sinal da internet onde estivessem no horário do 

alerta.  Esses participantes informaram que recebiam mensagem de WhatsApp, e utilizavam 

a mídia do celular nestes horários, não referindo alteração no sinal da internet.  Não foi 

possível ter acesso a configurações dos celulares. Os possíveis motivos para essas versões de 

Android não funcionarem de maneira adequada não foi possível descobrir às causas, 

necessitando maiores estudos.   

 

5.2.1. Questionário de satisfação.   
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Os resultados foram agrupados e calculado a porcentagem das respostas. Vale 

ressaltar que temos muito satisfeito e satisfeito, por outro lado parcialmente satisfeito e muito 

insatisfeito.  Os pesquisadores consideraram para análise que os dois primeiros itens se 

referem a estarem satisfeitos, o terceiro item (pouco satisfeito) já demostra o início de uma 

insatisfação, mas não tão acentuada quando totalmente insatisfeito. Para efeito de discussão 

dos resultados foi agrupado os dois primeiros e denominado de satisfeito.  

Quanto a facilidade de instalação do aplicativo, 80% referiram estar satisfeitos, ou 

seja, relatando ser fácil baixar e instalar o aplicativo a partir do link enviado pela 

pesquisadora. Esse aspecto foi avaliado exclusivamente neste grupo, pensando na utilização 

da técnica pelos profissionais.  

A facilidade de uso,  que se refere interação do participante com o aplicativo, a forma 

de resposta, demostrou que existe uma certa dificuldade, já que houve uma certa divisão entre 

estar satisfeito e insatisfeito, sendo que 50% referiram estar satisfeito, 20% indiferente e 30 

% muito insatisfeito, como demostrado na figura  14. 
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Figura 14. Facilidade de uso - Grupo controle 

 
Fonte. autor 
 

Um dos aspectos de satisfação refere-se a forma como os lembretes aparecem na tela, 

e que referem facilitar o seu uso, uma vez que não há necessidade de abrir o aplicativo para 

dar a resposta e que o app se destaca sobre qualquer outra atividade que o participante esteja 

fazendo naquele momento. 

Outro aspecto analisado é o efeito sonoro dos lembretes, aspectos relacionados ao 

volume e vibração que o alarme gera. 60% da amostra está satisfeito com essa característica, 

alegam que apresenta um volume bom, que chama a atenção e efetiva o lembrete de 

compromisso e 40% se dizem muito insatisfeitos, que o alerta atrapalha/incomoda as 

atividades cotidianas, vale ressaltar que quando o aparelho é silenciado, o aplicativo também 

é silenciado, emitindo alerta apenas de vibração. O que evidenciamos é que mesmo com 

horários pré-definidos para momentos em que a pessoa não teria compromisso, com 

frequência surgem atividades não programadas, que interferem na execução da 

atividade/alerta programado.   

Os participantes foram questionados em relação a viabilidade de uso do aplicativo, 

caso tivessem que utilizar por exemplo para em determinado tratamento. 60% da amostra 

relata satisfação em relação esse quesito (Figura 15), contudo, através do método Think Aloud 

100% da amostra relata que usaria o aplicativo para um tratamento, que acredita que a ideia 

é boa, apesar das falhas de funcionamento, sendo totalmente viável após possíveis ajustes.  

20%

30%
20%

30%

Facilidade de uso

Muito satisfeito Satisfeito Parcialmente satisfeito Muito insatisfeito
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Figura 15. Viabilidade de uso – Grupo controle 

 
Fonte. autor 

O quesito eficácia foi analisado a fim de verificar se o aplicativo cumpre com sua 

proposta de emitir alertas e disparar mensagens, 60% da amostra afirma que sim, que o 

aplicativo é eficaz (Figura 16). Dentre as falas dos participantes uma recorrente nos casos em 

que o aplicativo não funciona, é que apesar de não funcionar, acreditam no potencial da sua 

aplicação. Quanto ao nível de insatisfação esse não ultrapassa 40% em todos os aspectos, 

dentre os 10 participantes, 6 relatam que o aplicativo funcionou, 4 relatam que o aplicativo 

não funcionou/não receberam notificações.  
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Figura 16 – Eficácia – grupo controle 

 
Fonte. autor 

Durante a aplicação do questionário de satisfação foi associado o Think Aloud, e 

houve algumas falas que apontaram elogios e dificuldades. Falas recorrentes apontavam o 

não recebimento dos lembretes/alerta informando que estava no horário de iniciar a atividade, 

bem como apontando dificuldade em realizar o treino de lateralidade devido ao travamento 

das fotos ou que a imagem aparecia de maneira incompleta (Figura 17). Também foi 

apontado por 100% a importância do aplicativo.  
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Figura 17 – Inadequações apontadas em relação ao treino de lateralidade – Grupo de otimização 

 

Fonte. autor 

 Algumas falas que ilustram a opinião dos participantes.  

“O App não disparou o alarme no meu celular” (40%) 

“As fotos do treino de lateralidade travavam” (30%) 

“Eu percebi que algumas vezes clicava e não abria o programa, como se 

falhasse” (10%) 

 As vezes aparecia a foto pela metade e a mensagem para download” (10%) 

“Eu gostei do aplicativo, usaria para um tratamento” (10%) 

“Acho a ideia do aplicativo boa, só não consegui testar, não recebi os alertas” 

(10%) 

 

A partir desses resultados do questionário de satisfação, e do Think Aloud, a equipe 

discutiu e buscou soluções para minimizar as dificuldades encontradas, alterando 

configurações da plataforma em relação ao envio dos lembretes e do teste de lateralidade.   
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Além da análise de satisfação aplicada junto ao participante, o pesquisador possui os 

dados gerados pelo programa ESPIMweb, a plataforma fornece o feedback detalhado do uso 

de cada participante, relacionado a cada ação programada. Como já mencionado, o sistema 

cria gráficos com a análise dos resultados, utilizamos os gráficos e análise detalhado para 

apresentação do resultado. Para ilustrar é apresentado os gráficos ilustrando o resultado de 2 

participantes (Figura 18).  

Figura 18. Gráficos de realização por semana e período de 2 participantes. 

 

Fonte: autor 

Quando comparamos alguns participantes nota-se que a frequência de interação geral 

é variada, contudo, observa-se que aos finais de semana a aderência diminui, tal fator poderá 

influenciar na adesão do tratamento. Referente ao período, a parte da manhã apresentou 

pouca adesão, uma vez, que a maioria dos participantes não realizaram os eventos matutinos. 

Contudo, vale ressaltar que a para a criação do gráfico, a plataforma considera toda 

interação positiva ou não, ou seja, mesmo que o participante tenha respondido que não estava 

pronto para desempenhar a atividade quando recebeu o alerta, para a plataforma  é 

considerada como uma interação positiva, como se a tarefa fosse realizada da forma proposta.  
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Outro fator que deve ser levado em consideração, é que alertas distintos foram 

programados para serem disparados 3 vezes ao dia, cada vez que o alerta era disparado no 

mínimo 5 alertas são emitidos. A plataforma não leva em consideração qual alerta foi 

respondido ou se todos os alertas foram respondidos no horário ideal, como já mencionado, 

ela considerada qualquer interação como uma resposta positiva. 

Dessa forma, um participante recebe o alerta nos horários 13h, 16h e 17h. No horário 

das 13hs ele respondeu apenas não para iniciar; no horário das 16hs ele respondeu sim e 

realizou o teste de lateralidade, mas, não fez as demais tarefas; no horário das 17hs ele 

respondeu todos os alertas emitidos. Para a criação do gráfico a plataforma, considera que 

neste dia, o participante realizou as 3 interações com o aplicativo. 

Ainda, o sistema possibilita que o profissional/pesquisador realize uma análise 

detalhada de cada caso, considerando as respostas (figura 19). Para isso, é gerado um gráfico 

que leva em consideração o número de interações por ações e o tempo em cada ação, além 

da análise descritiva para cada alerta/mensagem disparado. Nessa descrição é possível 

identificar qual foi a resposta para cada ação  (figura 20). 

 

Figura 19. Modelo de distribuição de tarefas e tempo nas tarefas. 

 

Fonte. autor 
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Figura 20. Exemplo de análise descritiva 

 

Fonte: autor 

Os gráficos e a analise detalhada foram inseridas em anexo (E). Quando analisamos 

a realização dos eventos no grupo de otimização, referente ao alerta inicial e treino de 

lateralidade observa-se que interação/resposta são semelhantes, em 100% da amostra. 

Esperava-se 12 interações diarias, no entanto, 100% da amostra não conseguiu completar 

todas as interações. Em alguns momentos somente a mensagem iniciar e  o treino de 

lateralidade foi respondido, outra hora, somente as mensagens/alerta pós-treino de lateridade 

foram realizadas.  

Por isso, analisamos os eventos separadamente, observa-se que em todos os casos 

sempre que o alerta inicial era respondido, o participante também realizava as questões de 

lateralidade. O resultado total das questões de lateralidade pode apresentar uma diferença de 

um participante para o outro, no número de respostas, devido a erros relatados, como 

travamento/falha de carregar a imagem (70%).  Já em relação interação/respostas das 

perguntas pós treino de lateralidade não apresentam a mesma frequencia de resposta que as 

demais. Assim, confirma-se que não obtivemos ciclos de mensagens completos.  

Tal variação pode ser atribuida a falha/oscilação do sinal da internet, todos os 

participantes relatam que mesmo com os horários acordados previamente, não era em todos 

os horarios que havia sinal de qualidade de internet. Dentre esses participantes, uma, utilizava 

apenas internet via wifi, limitando as respostas aos momentos em que estava em casa.  

Outro fator limitante são as atividades cotidianas, apesar dos horários pré definidos, 

100% da amostra relata imprevistos, que impediram a execução das respostas. 40% da 



59 

 

amostra não relata falhas no aplicativo. Vale salientar, que esses dados são baseados na 

amostra em que o aplicativo funcionou sem intercorrência da versão do Android.  

 

5.3 Fase 2  

Referente a fase 2, tivemos a amostra composta por 7 clientes com idade entre 21 e 

65 anos, todos utilizaram celular próprio da marca Samsung, com Android versão 9.0. Todos 

realizaram a técnica do espelho durante 30 dias, com encontros quinzenais ou semanais de 

acordo com a necessidade. Dos sete, apenas 6 utilizaram o ESPIM, um dos participantes 

iniciou com o aplicativo, mas preferiu dar continuidade a coleta de dados através do uso do 

aplicativo WhatsApp. Contudo, ao analisarmos os dados do sistema apenas 4 realizaram a 

técnica respondendo corretamente os questionários.  

Todos os clientes foram inseridos para a pesquisa, em horário conjunto a cada retorno 

semanal na terapia ocupacional, em todos os casos,  no primeiro encontro, após a avaliação,  

foi ensinado a respeito do funcionamento do aplicativo e demonstrado como seria os alertas, 

estipulamos os horários e exercícios que o cliente iria realizar, seguimos o tratamento 

terapêutico ocupacional que já estava em andamento. Foi prescrito exercícios para cada caso 

com uma frequência de 3 vezes ao dia, por no máximo 15 minutos, foi instruído que em um 

primeiro momento fizesse o exercício de apenas olhar para o espelho, se concentrando e em 

seguida iniciar a sequência de exercícios prescritos. 

Dessa forma, acordamos que o retorno da pesquisa seria quinzenal e/ou semanal em 

caso de dúvidas ou problemas no aplicativo. Os horários foram acordados seguindo a 

preferência e disponibilidade do cliente, sendo combinado a realização da atividade 3x ao 

dia, de segunda a sexta feira, durante 30 dias. 

Em conjunto, com os encontros, a plataforma ESPIM era analisada para verificar a 

frequência das respostas, desta forma, conseguíamos identificar momentos em que a técnica 

não estava sendo ou não realizada.  

O último encontro aconteceu após 4 semanas, neste momento realizamos a avaliação 

final e obtivemos o feedback do cliente em relação ao uso. 
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Foi realizado a análise dos questionários de satisfação, nos aspectos de facilidade de 

uso, efeitos sonoros dos lembretes, praticidade e viabilidade de uso, o nível de satisfação dos 

clientes ultrapassou 50%, já em relação a eficácia 29% demonstrou satisfeito com o uso do 

aplicativo (figura 21). 

 

Figura 21. Resultados do questionário de satisfação – grupo de estudo 

 

Fonte: autor 

Durante a aplicação do questionário de satisfação associado ao método Think Aloud 

apresentamos as frases que mais apareceram.  

“o aplicativo ajuda lembrar, como se fosse um médico avisando que preciso fazer 

o exercício” (14%) 

“o alarme era bom, alto” (28%) 
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“o aplicativo é muito bom, só não funcionou sempre” (14%) 

“eu fiz a técnica, só que o aplicativo é difícil de usar” (14%) 

“a técnica aliviou minha dor, não deu certo de usar o aplicativo” (14%) 

Além do questionário de satisfação, fizemos uma análise de possíveis fatores que 

dificultaram a adesão na realização da técnica, mais de um fator pode ter influenciado na 

adesão, por isso, é possível que o mesmo cliente tenha mais que uma resposta assinalada, na 

figura 22 abaixo demonstrando a análise dos fatores.  

Figura 22. Fatores que dificultam a adesão. 

 

Fonte: autor 

Em relação as fotos solicitadas na hora da execução apenas o cliente 1 enviou uma 

vez, a cliente 4 enviou uma foto que não era referente a técnica. Todos mencionam não 

conseguir enviar a foto, uma vez, que não carrega.  

Assim como na fase 1, os casos foram analisados individualmente, uma vez que cada 

cliente apresentou uma frequência e opinião sobre o uso do aplicativo e a técnica do espelho, 

ainda foram elaboradas tabelas de categorização dos clientes, agrupando os dados em relação 

ao uso do aplicativo, uso da técnica, atividade laboral, idade, dominância e musculatura 

preservada. Em relação aos dados de goniometria não tivemos diferenças significativas, por 

isso, os dados encontram-se no anexo E. 
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Tabela 1. Categorização dos clientes 

 

 

 

 

Legenda: M-masculino, F- feminino, E- Esquerda; D- Direto; N -Não; S-Sim  

Fonte.autor 

 

Cliente 1  

O cliente foi inserido para a pesquisa, foram prescrito exercícios para ganho de flexão 

e extensão de punho e dedos. Na primeira semana foi realizado um contato devido a possível 

falha no sistema, em retorno pessoal, constatou-se que3 o aplicativo não estava logado 

corretamente, por isso, as possíveis falhas. O segundo retorno aconteceu após quinze dias, 

neste encontro, o cliente informou que o aplicativo estava funcionando, que em alguns 

momentos estava sem internet no trabalho e não recebia as mensagens, mas, nos demais 

horários o aplicativo estava em perfeito funcionamento.  

Clientes Sexo idade Atividade 
laboral 

Tempo 
de lesão 

Lado 
da 

lesão  

Dominância cirurgia de 
neurotização 

movimentação 
ativa 

Usou o 
ESPIM 

Realizou a 
técnica do 

espelho 

Dor 
inicial 

Dor 
final 

1 M 48  mecânico 5 anos E D  S  Elevadores de 
ombro, tríceps e 
extensores de 
punho e dedos 

S S 8 4 

2 M 25 Auxiliar de 
pedreiro 

3 anos E D S Elevadores de 
ombro, abdutores 
de ombro, trícpes 

e extensores de 
punho 

S S 7 7 

3 M 34 Afastado 2 anos E D N Flexores de 
cotovelo e 

flexores de punho 

N N 5 5 

4 F 59 afastada 1 ano D D N Elevadores de 
ombro, tríceps, 
extensores de 
punho e dedos 

S 

 

N 8 7 

5 M 21 Não 
trabalha 

6 meses D D N  Não apresenta 
movimentação  

ativa 

N N 3 3 

6 M  23 Não 
trabalha 

6 meses E D N Extensores de 
punho e deods 

N S 6  3 

7 M  63 Afastado 1 ano E D N  Extensores de 
punho e dedos 

N S 10 6 
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O cliente, relatou ter realizado diariamente por três vezes a técnica, contudo, não era 

sempre que conseguia responder aos alarmes e nos momentos em que estava no trabalho as 

vezes não recebia no horário combinado, relata ainda, que em alguns dias (3 vezes), o alarme 

disparou após o horário combinado.  

O cliente respondeu os alertas 16 vezes, não respondeu respectivamente em todos os 

dias os 3 horários propostos, apenas no período do dia 04/11 a 07/11 os alertas foram 

respondidos de forma correta. Observa se que a questão referente a dor é a que mais 

obtivemos resposta, em relação aos outros aspectos em apenas 4 dias ele realmente associou 

a técnica do espelho ao uso do ESPIM. Apesar de responder as questões de lateralidade e de 

dor, na maioria das vezes respondeu que não estava disponível naquele momento para 

realizar a técnica do espelho.  

Nas figuras 23,24 e 25 observa-se que a frequência maior de respostas foi no período 

da tarde.  

 

Figura 23. Realização das questões intermediárias – cliente 1 

 

Fonte: autor 
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Figura 24. respostas finais - cliente 1 

 

Fonte: autor 

 

Figura 25. Realização do treino de lateralidade – cliente 1 

 

Fonte: autor 

Relata ter aderido a técnica do espelho, mesmo não usando diariamente o aplicativo 

ESPIM, o mesmo, realizava a técnica de acordo com a disponibilidade do trabalho, pontuou 

que apesar dos horários combinados previamente, imprevistos aconteciam, por isso, não 

conseguia realizar a técnica no momento, contudo, realizava a técnica em outro horário, sem 

o disparo e não utilizava o aplicativo para registrar. Apesar da alta frequência registrada pelo 

aplicativo, nota-se que realizou 4 vezes o protocolo de forma adequada. Contudo, apesar 

disso, o cliente relata melhora da dor usando a técnica do espelho e acredita que o aplicativo 

tem um potencial para lembrar dos horários adequados do tratamento. Através do método 

Think Aloud, o cliente refere estar satisfeito com o aplicativo, que o auxiliou a lembrar, mas 

que é difícil manter os horários combinados devido aos “afazeres do dia a dia”.  

 

Cliente 2  
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Após o cadastro do ESPIM e orientações do uso da técnica do espelho,  foi prescrito 

exercícios para ganho de flexão e extensão de punho e dedos.  

Na primeira semana foi realizado para verificar possível falha no sistema, constatou-

se que o aplicativo não estava logado corretamente. O segundo retorno aconteceu na semana 

seguinte pare verificar se havia solucionado, o aplicativo estava funcionando, assim, o 

próximo encontro foi apenas no encontro final.   

O cliente, relata alguns pontos que limitaram o uso da técnica do espelho, como 

dificuldade de concentrar, contudo, menciona ter tentado. Pontua que não estava disponível 

sempre nos horários combinados e contava com ausência de internet devido ao trabalho.  

Através da análise no ESPIM (figuras 26, 27), observa-se que não teve nenhum dia 

em que realizou a técnica do espelho 3x ao dia, que a frequência foi bem abaixo do esperado, 

além do fato que em alguns dias respondeu apenas o treino de lateralidade. Não teve nenhuma 

resposta não, o que nos mostra que nos dias em que não realizou a técnica, também não 

respondeu aos alertas.  

Figura 26. Lateralidade - cliente 2 

 

Fonte: autor 
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Figura 27. Perguntas iniciais - cliente 2 

 

Fonte: autor 

Ao analisarmos os gráficos da figura 26 e 27 referentes aos dias e períodos, observa-

se que os dias em que executa a técnica do espelho, não realiza o treino de lateralidade e o 

período em que realmente o faz é o período noturno.  

Na avaliação final, o cliente cita que acredita que o aplicativo tem potencial para uso, 

mas, que necessita de ajustes, que em alguns momentos não dispara ou dispara em horários 

não programados, que a técnica do espelho no caso dele mantem a dor, pontuando 7/10 na 

escala EVA na avaliação final,  devido a tensão ocasionada pela necessidade de concentrar. 

 

Cliente 3  

Foi inserido para pesquisa, foram prescritos exercícios para ganho de extensão de 

punho e dedos. Na primeira semana após o início do acompanhamento, foi realizado um 

contato devido a possível falha, ele afirmava não receber os alertas, verificou que o sistema 

estava certo e os programas cadastrados de forma correta, como garantia, foi refeito a 

instalação e login no sistema.  

Na segunda semana, outro encontro foi realizado, uma vez que se constatou através 

da plataforma ESPIM, que o cliente não havia realizado nenhuma intervenção, novamente o 

sistema estava correto, o cliente relata que os alertas não chegavam, mas, que tinha sinal de 

internet sempre. Novamente, foi realizado uma explicação do funcionamento do aplicativo e 
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da técnica do espelho. Nesse encontro, ocorreu o relato que não estava sendo feito a técnica, 

mesmo sem o aplicativo. Reagendamos um encontro para a próxima semana, afim, de 

verificar possível falha ou falta de execução.  

Na terceira semana, o cliente não compareceu ao retorno, foi realizado o contato via 

telefone, ele relata que estava recebendo os alertas, mas, não conseguiu fazer devido a 

problemas pessoais, reagendamos o encontro para a semana seguinte. No quarto e último 

encontro, o cliente, relatou que não conseguiu realizar a técnica do espelho em domicílio, 

devido as tentativas de retomada ao trabalho, relata que o aplicativo funcionou após o 

segundo encontro, mas, que ele não respondeu nenhuma vez.  

Como protocolo, seguimos a avaliação final de satisfação do aplicativo, no qual, o 

cliente relata que acredita que o aplicativo e a técnica do espelho tem potencial para auxiliar 

no tratamento a distância, contudo, devido as sua situação pessoal no momento não conseguiu 

desenvolver de forma adequada, após esse último encontro, o cliente desistiu do tratamento 

presencial em questão.  

Nesse caso específico notamos o aplicativo não serviu como motivador para 

realização da técnica, que problemas como reinserção no mercado de trabalho e dificuldades 

financeiras interferem diretamente na adesão do tratamento, independente da abordagem 

usada.  

 

Cliente 4 

A cliente foi inserida para a pesquisa, foram prescritos exercícios para ganho de 

flexão e extensão de punho e dedos, 3  vezes ao dia, por no máximo 15 minutos, foi instruído 

que em um primeiro momento fizesse o exercício de apenas olhar para o espelho e em seguida 

inicia-se a sequência de exercícios prescritos.  

Na primeira semana foi realizado um encontro, na qual apareceu uma possível falha 

no sistema, contudo, constatou-se que o aplicativo estava logado de forma correta e o 

cadastro também estava realizado corretamente. A cliente relata que não conseguiu realizar 

a técnica do espelho devido a problemas pessoais.  
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No segundo encontro, que ocorreu na segunda semana, novamente havíamos 

constatado pouca interação com o aplicativo, a cliente relata que o aplicativo não estava 

funcionando, contudo, durante o encontro, o celular realizou um disparo programado pelo 

aplicativo. Novamente ocorreu o relato de que não conseguiu realizar todos os dias a técnica 

devido a problemas pessoais, mas, que ela estava tentando realizar com uma maior 

frequência.  

Não foi possível realizar um terceiro encontro, devido a disponibilidade da mesma, 

assim, só realizamos o último encontro como programado, para a avaliação final, na qual 

manteve o nível de dor 

A cliente, relata ter realizado poucas vezes a técnica, não conseguia responder aos 

alarmes, devido a problemas pessoais (reinserção no mercado de trabalho, dificuldade 

financeira) 

Nos dados do ESPIM, evidencia que a cliente respondeu os alertas 2 vezes, não 

respondeu respectivamente em todos os dias os 3 horários propostos, nem em todos os alertas. 

Não realizou o treino de lateralidade nenhuma vez, realizou a técnica duas vezes, contudo, 

com um tempo pequeno em todas as vezes e respondeu o questionário de dor apenas uma 

vez. Não respondeu nenhuma vez que não estava disponível, apenas não respondeu os alertas   

Abaixo na figura 28 – única figura gerada, devido ao baixo uso do ESPIM, 

conseguimos analisar que a frequência maior de respostas foi em 1 dia no período da manhã.  
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Figura 28. lateralidade - cliente 4 

 

Fonte: autor 

A cliente relata não ter aderido a técnica e o uso do aplicativo devido a problemas 

pessoais, contudo, menciona que os alertas são positivos, “é como se tivesse um médico do 

nosso lado”, acredita que se não tivesse passando por tantas questões pessoais conseguiria se 

dedicar mais ao seu tratamento. Nesse caso, também obtivemos relato de não ter sinal de 

internet sempre.  

 

Cliente 5 

Foi inserido para a pesquisa e foram prescritos exercícios para ganho de flexão e 

extensão de punho e dedos e dessensibilização. Na primeira semana foi realizado um contato 

devido a possível falha no sistema, uma vez, que não encontramos atividade na plataforma 

ESPIM, verificamos o aplicativo e estava tudo configurado corretamente, o cliente, relata 

não ter conseguido realizar a técnica do espelho, sentiu dificuldade em concentrar. Nas 

demais semanas realizamos encontros semanais, devido à baixa interatividade. Manteve a 

pontuação 3/10 na escala EVA na avaliação final. O cliente menciona que o aplicativo 

funciona, mas, que ele não consegue realizar a técnica do espelho, por isso, acaba não 

respondendo os alertas. Durante a avaliação final, percebe-se que o aplicativo é considerado 

um facilitador, contudo, a motivação é independente do aplicativo, novamente, fatores 

externos (problemas financeiros, problemas pessoais) acaba interferindo na execução da 

técnica.  
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Observamos que 2 dias foram respondidos, sendo realizado treino de lateralidade, em 

relação a técnica do espelho e demais alertas não foi realizado 3 x ao dia e apenas no dia 13 

de novembro uma programação foi realizada de forma completa (Figura 29).  

 

Figura 29. Treino de lateralidade - cliente 5 

 

Fonte: autor 

 

E nesse caso, as poucas vezes em que teve a interação com o aplicativo não seguiu 

um padrão para o período de realização.  

Na avaliação final, o cliente relata que os lembretes servem como aviso, que o 

aplicativo cumpre a proposta dele, mas, que devido a problemas pessoais não foi possível 

realizar a técnica do espelho, dessa forma, também não apresenta uma opinião sobre o uso 

da técnica.  

 

Cliente 6  

Foi inserido para pesquisa e foram prescritos exercícios para ganho de extensão de 

punho e dedos. Foram realizados encontros presenciais quinzenais e contato telefônico 

semanalmente para verificar o andamento das atividades, devido a sua disponibilidade.  
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Na primeira semana de uso, verificamos que o mesmo não havia realizado nenhuma 

atividade, assim, foi realizado o contato telefônico para solução de possíveis falhas, o cliente 

relatou não receber os alertas, foi orientado a instalação novamente do aplicativo e realizar o 

login para que os alertas fossem enviados, contudo, relata realizar a técnica do espelho sem 

o uso do aplicativo.  

Na segunda semana, no encontro presencial, o relato da ausência dos alertas 

permaneceu, verificamos o sistema novamente, havia a necessidade de realizar o login, foi 

orientado para que verificasse o login com frequência, porém, a possível falha pode ser 

relacionada a falta de sinal de internet, uma vez, que o mesmo nem sempre estava conectado.  

Em relação a técnica do espelho, relata realizar pelo menos uma vez ao dia, sem o aplicativo. 

 No último encontro, aplicamos a avaliação final, o cliente não realizou nenhuma 

interação com o aplicativo, relata não receber os alertas e novamente o aplicativo não estava 

logado, assim, verificamos que a ausência de internet foi o fator limitante para a chegada dos 

alertas. O cliente menciona que a técnica do espelho alivia a dor, pontuou 3/10 na escala 

EVA na avaliação final, contudo, realizar mais de uma vez por dia não é possível devido as 

atividades do dia-a-dia.  

 

Cliente 7  

Foi inserido para pesquisa e foram prescritos exercícios para ganho de extensão, 

flexão de punho e dedos. Foram realizados encontros presenciais quinzenais e contato 

telefônico/ Whats App semanalmente, para verificar o andamento das atividades.   

Na primeira semana de uso, o cliente entrou em contato avisando que não teria mais 

acesso a internet frequente, que gostaria de continuar na pesquisa, mas, não conseguia usar o 

aplicativo por falta de internet e não conseguir usar, queria realizar o acompanhamento 

remoto via Whats App, sendo que conseguiria enviar mensagens de dúvidas quando tivesse 

acesso à internet. Assim, semanalmente ele enviava um relato por áudios no Whats App de 

como havia sido o uso da técnica do espelho.  

Após quinze dias, marcamos um retorno para verificar a possibilidade de utilizar o 

aplicativo ESPIM, contudo, novamente ele menciona a preferência pelo Whats App, 
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mantivemos o acompanhamento desta forma, porém, o cadastro na plataforma ESPIM 

permaneceu, caso, tivesse a oportunidade de responder os alertas.  

No último encontro, o cliente relatou muita dificuldade em responder os alertas, relata 

que até recebeu em alguns momentos, mas, não conseguiu responder, assim, acredita que o 

acompanhamento pelo Whats App é melhor, que interage melhor com o 

pesquisador/terapeuta.  

Apesar da dificuldade em relação ao aplicativo, relata ter realizado a técnica pelo 

menos uma vez ao dia, e que a mesma, alivia a dor no seu caso, pontuou 6/10 na escala EVA 

na avaliação final. 
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6 DISCUSSÃO  

 

A adesão ao tratamento trata-se de um aspecto multifatorial, dentre os fatores que 

interferem ou facilitam, temos a motivação. Acredita-se que a através da motivação é possível 

proporcionar uma mudança comportamental e melhorar a adesão em tratamentos específicos. 

A tecnologia é citada como um facilitador para proporcionar a motivação, seja através do uso 

de realidade virtual, aplicativos e plataformas web (BEHM; LOPEZ, 2020; SGOBBI, 2017).  

Como observado nos resultados, os participantes do grupo controle e do grupo de 

estudo, consideram o aplicativo como um facilitador para lembretes e para execução da 

técnica do espelho, contudo, o uso do mesmo, não foi suficiente para garantir a adesão ao 

tratamento, questões pessoais se sobressaem à realização do tratamento, apesar da dor 

relatada em alguns casos.  

Os aspectos de dor são subjetivos, parte dos pacientes que possuem dor crônica 

também apresentam problemas emocionais e fatores socioeconômicos determinantes, como 

afastamento do trabalho. Para uma abordagem completa, é necessário avaliar esses 

componentes antes do procedimento terapêutico padrão (AMARAL 2010). 

A técnica do espelho mostrou-se capaz de minimizar a dor relatada nos casos 

apresentados, mesmo nos casos em que foi mencionado a dificuldade de concentração, 

devido a problemas pessoais ou outros motivos. Para alívio de dores crônicas é necessário 

aperfeiçoamento de técnicas ativas, dentre elas é necessário associar exercícios, imagética, 

discriminação tátil e a técnica do espelho, levando em consideração os aspectos mentais dos 

pacientes (SOUZA, 2016). 

Dentro da nossa amostra, a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e a 

problemas financeiros interferem na execução do tratamento. Um estudo realizado avalia o 

perfil socioeconômico dos pacientes que sofrem lesão de plexo braquial, tem como 

característica baixa qualificação e atividades laborais de baixa renda antes da lesão e sem 

vínculo empregatício, realizam trabalhos de esforço físico alto, desta forma, sofrem para 

serem reinseridos no mercado de trabalho, comprometendo seu rendimento financeiro. E 

apresentam dor média e moderada ao longo do tempo (MORAES, 2015). 
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Segundo Peek (2015), para monitorar uma atividade através de um sistema de 

feedback, com instruções de exercícios prescritos, é necessário um programa de exercício 

comportamental com sessões de reforço e definição de metas. Tais componentes são capazes 

de interferir na motivação e adesão do tratamento.  

Outro componente elencado nos resultados é a ausência da internet e dificuldade de 

manuseio, como exemplo, o caso 7, em que o participante relata dificuldade de uso. 

Mostrando que a motivação nesse caso específico não teve relação com o uso do aplicativo 

e sim aos desejos do participante.  

O conhecimento tecnológico baixo é um motivo para não adesão, apesar de não 

influenciar significativamente o processo de decisão. O uso da internet para idosos mais 

jovens com status socioeconômico mais alto (educação e renda), possuem maior facilidade 

para uso da internet, devido ao custo do equipamento e conectividade com a internet. Assim, 

o uso de internet para idosos de baixa renda pode se tornar uma barreira (CHOI, 2013). 

Ainda, observamos que a interrupção das atividades cotidianas para executar o 

tratamento também é um fator limitante, mesmo que os horários são pré-acordados, 

atividades cotidianas sobrepõe a necessidade dos exercícios em domicílio. Para isso é 

necessário que a rotina seja projetada de forma mais prática, acessível, viável e fácil de 

concluir, levando em consideração atividades extras, assim, potencializar os esforços do 

paciente para seguir as instruções (MARTINEZ-MARTIN, 2019). 

Para garantir uma melhor eficácia do acompanhamento remoto e uso de tecnologia, é 

necessário superar barreiras, como treinamento tecnológico para os usuários, aceitação e 

reconhecimento dos benefícios dessa prática, melhorar conexões sociais e minimizar 

barreiras psicológicas (MOLINI-AVEJONAS, 2015). 
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7 CONCLUSÃO  

 

O protótipo do aplicativo ESPIM mobile e a plataforma ESPIM web apresentam 

potencial para serem utilizados no acompanhamento remoto, associado a técnica do espelho,  

uma vez, que é capaz de emitir lembretes de forma satisfatória e proporciona uma interação 

entre o participante e terapeuta, além de possibilitar o envio de vídeos e fotos para que o 

acompanhamento remoto seja efetivo.  

Em relação a técnica de espelho aplicada em lesões de plexo braquial,  que apresentam 

quadro doloroso, observa-se um resultado satisfatório para diminuição da dor, nos casos que 

usaram de forma correta.   

Houve dificuldades do funcionamento do ESPIM em alguns celulares, independente 

da marca ou da versão do Android, havendo a necessidade de verificar as possibilidades de 

alteração e assim ampliar as possibilidades de uso do protótipo.  

Para os usuários o acompanhamento remoto é um facilitador para o tratamento em 

domicílio. Entretanto, o acompanhamento remoto não é suficiente para melhorar a adesão 

em relação ao tratamento.  O tratamento da dor, requer que o paciente tenha suporte 

emocional e comportamentos saudáveis, para minimizar os pensamentos que provocam dor.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- fase grupo 

controle.  

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar do trabalho denominado “Efeito do 

acompanhamento remoto da  técnica de espelho em lesões de plexo braquial” Pesquisadora 

Responsável: Isabela Ternero Orientadora: Profa. Dra. Valéria Meirelles Carril Elui 

Esclarecimento Geral: 

Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa denominado “Efeito do 

acompanhamento remoto da  técnica de espelho em lesões de plexo braquial” e gostaríamos 

de convidá-lo (a) a participar deste trabalho. O objetivo deste trabalho é verificar a 

funcionabilidade do Método para amostragem de experiências e intervenção programada 

(ESPIM) associado ao uso da técnica do espelho para o alívio de dor em lesão de plexo 

braquial. Será inserido em seu celular Android o aplicativo ESPIM e no caso de não ter o 

celular será lhe emprestado um durante o teste. Você iniciará realizando o planejamento 

através do ESPIM web, ou seja, a frequência e duração das sessões, e a seleção de lembretes 

e exercícios.  Após será explicado pelo terapeuta/pesquisador como utilizar a técnica do 

espelho tradicional, para fazer a técnica do espelho você precisa fazer um treino antes para 

saber se o que você está vendo é o lado direito ou esquerdo, e será feito através de 

figuras),isso dura em torno de 1 minuto, o treino de lateralidade será realizado através do 

aplicativo ESPIM mobile, além dos lembretes emitidos pelo aplicativo. Você verá a imagem 

refletida e deverá realizar os exercícios que foram configurados pelo ESPIM web, que terão 

a duração máxima de 5 minutos. Após utilizar o aplicativo você irá responder um 

questionário de satisfação em relação ao uso do ESPIM. 

Ambos os módulos fornecem contato direto com o terapeuta e instruções dos 

exercícios a serem realizados, e serão apagados do seu celular após o teste.  

Após o procedimento de instalação ser realizado, iniciaremos a técnica por 5 a 10 

minutos cada, os exercícios pré-determinados pelo pesquisador (abrir e fechar os dedos, 
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afastar e aproximar os dedos, dobrar e esticar o punho, dentre outros) e durante o uso o 

pesquisador utilizará o método Think Aloud, anotando suas falas, opiniões e observando as 

suas reações. Você também responderá a um questionário de opinião pontuando de 1 a 5, 

sendo 1 ruim e 5 bom, após o uso de cada tecnologia. Você realizará os dois testes no mesmo 

dia com duração média total de 45 minutos.  

Dependendo do resultado, alterações serão feitas no aplicativo podendo desta forma 

ser solicitado que refaça os testes após as modificações, no dia e horário de sua conveniência.  

Para isso você deve estar ciente de que: 

1. Sua participação é voluntária e sua recusa não implicará em nenhum tipo de 

prejuízo às suas atividades laborais ou de estudo. 

12. As informações contidas nas avaliações, poderão ser utilizadas para fins didáticos 

e em eventos ou trabalhos científicos, mas não serão expostos de forma que o (a) identifique 

e sua identidade será sempre preservada; desta forma garantimos sua privacidade e o sigilo 

quanto às informações prestadas. 

3. Os riscos à sua saúde são mínimos, como ligeiro cansaço ao responder aos 

questionários ou desconforto no uso das técnicas.  

4. Você é livre para desistir de participar deste trabalho, a qualquer momento, sem 

punição e sem prejuízo na sua atividade acadêmica e caso venha a desistir de participar da 

pesquisa o senhor (a) deverá avisar os pesquisadores.  

5. Você não terá nenhum ganho monetário por participar do estudo.  

6. Participar deste estudo não lhe dá direito a nenhum tipo de seguro saúde ou gastos; 

7. Caso seja solicitada sua presença fora do horário ou em datas não agendadas será 

dado auxílio alimentação e transporte;  

 8. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Garantimos que quaisquer dúvidas que surjam antes, durante ou posteriormente aos 

procedimentos desta pesquisa serão devidamente esclarecidas pelos pesquisadores.  

9. Em caso de dúvidas, você poderá tirá-la com os pesquisadores a qualquer momento, 

enquanto durar a pesquisa. Basta entrar em contato nos e-mails: isabelaternero@hotmail.com 
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ou velui@fmrp.usp.br, ou pelo tel. 3315-4417/ 3315-0046– das 07:00 às19:00h de segunda 

a sextas-feiras. Em outros horários entrar em contato pelos e-mails ou pelo tel. (16) 

996164112 / (16) 997957510, ficando assim com um canal de comunicação com os 

pesquisadores por 24 horas diários.  

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que 

são responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que estão sendo feitas na 

instituição e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de 

todos os participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está localizado no 

Subsolo do Hospital - Av. Bandeirantes, 3900 – Cidade Universitária, Ribeirão Preto - SP e 

funciona das 8:00 às 17:00 através do telefone (16) 3315 2228 e e-mail: 

cep@hcrp.fmrp.usp.br. 

OBS: Você deverá ficar com uma via deste termo e o pesquisador com outra, sendo 

este assinado e rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador.  

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Recebi uma 

cópia deste termo e tive a possibilidade de lê-lo, com o qual concordo.  

   Ribeirão Preto, ___ de ______________ 20___. 

 

Nome do participante: ______________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 Nome do pesquisador: ______________________________________________ 

   Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- fase grupo 

controle:  
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Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar do trabalho denominado “ Efeito do 

acompanhamento remoto da  técnica de espelho em lesões de plexo” Pesquisadora 

Responsável: Isabela Ternero Orientadora: Profa. Dra. Valéria Meirelles Carril Elui 

Esclarecimento Geral: 

Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa denominado “Efeitos da técnica do 

espelho em lesões de plexo braquial” e gostaríamos de convidá-lo (a) a participar deste 

trabalho. O objetivo deste trabalho é verificar a funcionabilidade do aplicativo de 

acompanhamento remoto - Método para amostragem de experiências e intervenção 

programada (ESPIM) Desta forma será baixado em seu celular Android o aplicativo ESPIM 

(no caso de você não ter esse celular será emprestado um durante os testes, e para uso em 

domicílio). Com este aplicativo o terapeuta/pesquisador programa a frequência, ou seja, os 

horários diários que deverá fazer a sessão, de 3 a 5 vezes por dia segundo a sua 

disponibilidade) e os exercícios a serem realizados e você receberá mensagens em seu celular 

avisando e o orientado o que deve ser feito). Você irá receber os avisos durante 15 dias. Ao 

final você vai responder um questionário sobre a facilidade e dificuldades do ESPIM, 

pontuando de 1 (ruim) e 5 (bom) sobre os aspectos do uso.  

O aplicativo fornece contato direto com o terapeuta e instruções dos exercícios a 

serem realizados. O pesquisador utilizará o método Think Aloud, anotando suas falas, 

opiniões e observando reações. 

Para isso você deve estar ciente de que: 

1. Sua participação é voluntária e sua recusa não implicará em nenhum tipo de 

prejuízo ao seu tratamento ou seguimento neste hospital; 

 

2. As informações contidas nas avaliações, poderão ser utilizadas para fins didáticos 

e em eventos ou trabalhos científicos, mas não serão expostos de forma que o (a) identifique 

e sua identidade será sempre preservada; desta forma garantimos sua privacidade e o sigilo 

quanto às informações prestadas; 
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3. Os riscos à sua saúde são mínimos, como ligeiro cansaço ao responder aos 

questionários ou desconforto no uso das tecnologias. 

 

4. Você é livre para desistir, de participar deste trabalho, a qualquer momento, sem 

punição e sem prejuízo. 

 

5. Você não terá nenhum ganho monetário por participar do estudo. As orientações e 

tratamento da terapia ocupacional, no dia e horário acordados. 

6. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Garantimos que quaisquer dúvidas que surjam antes, durante ou posteriormente aos 

procedimentos desta pesquisa serão devidamente esclarecidas pelos pesquisadores. 

7. Em caso de dúvidas, você poderá tirá-la com os pesquisadores a qualquer momento, 

enquanto durar a pesquisa. Basta entrar em contato nos e-mails: isabelaternero@hotmail.com 

ou velui@fmrp.usp.br, ou pelo tel. 3315-4417/ 3315-0046– das 07:00 às19:00h de segunda 

a sextas-feiras. Em outros horários entrar em contato pelos e-mails ou pelo tel. (16) 

996164112/ (16) 997957510, ficando assim com um canal de comunicação com os 

pesquisadores por 24 horas diários. 

 

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que 

são responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que estão sendo feitas na 

instituição e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de 

todos os participantes de pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto está localizado no 

Subsolo do Hospital - Av. Bandeirantes, 3900 – Cidade Universitária, Ribeirão Preto - SP e 

funciona das 8:00 às 17:00 através do telefone (16) 3315 2228 e e-mail: 

cep@hcrp.fmrp.usp.br. 
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OBS: Você deverá ficar com uma via deste termo e o pesquisador com outra, sendo 

este assinado e rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador. 

   

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Recebi uma 

cópia deste termo e tive a possibilidade de lê-lo, com o qual concordo.  

    

Ribeirão Preto, ___ de ______________ 20___. 

 

Nome do participante: _________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________ 

 

Nome do pesquisador: _________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Apêndice B – Ficha de avaliação 

 Ficha de avaliação (      ) inicial      Data __________________ 
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Nome:_____________________________________idade:______ 

Tipo de lesão:______________________________ sexo:______ 

Dominância:___________________ 

Goniometria: 

Principais movimentos  Medida  Parâmet

ro 

 Direita  Esquerda   

OMBRO 

Flexão    0-180° 

Extensão   0 -45 ° 

Abdução    0 -180 

° 

Adução    0 -135° 

Rotação interna    0 -90° 

Rotação externa   0 -90 ° 

COTOVELO 

Flexão    0 -145° 

RADIO ULNAR 

Pronação   0 -90 ° 

Supinação    0 -90 ° 

PUNHO 

Flexão   0 -90° 

Extensão   0 -70° 

Desvio Ulnar   0 -45° 

Desvio radial    0 -20 ° 

 

Teste de força muscular: 
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Movimento dos 

músculos 

Gr

au 0 

Gr

au 1 

Gr

au 2 

Gr

au 3  

Gr

au 4 

Gr

au 5 

Elevação 

escapular  

      

Flexão de 

ombro 

      

Extensão do 

ombro  

      

Abdução do 

ombro 

      

Adução do 

ombro  

      

Rotação interna 

do ombro  

      

Rotação externa        

Flexão do 

cotovelo 

      

Extensão do 

cotovelo 

      

Supinação do 

antebraço 

      

Pronação do 

antebraço 

      

Flexão do 

punho 

      

Extensão do 

punho 

      

Flexão 

interfalangeana 

      

Extensão dos 

dedos 

      

Abdução dos 

dedos 

      

Adução dos 

dedos 
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Escala EVA 

 

 

Apêndice C – Questionário de satisfação  

 

 Questionário de satisfação 

Questionário elaborado com a pontuação de 1 a 5 de acordo com a tabela abaixo: 

  

Responda as questões abaixo referente ao uso do método, de acordo com o seu nível de satisfação 

Estou satisfeito com o serviço recebido: 

Característ

icas 

To

talmente 

insatisfeito 

Pouc

o satisfeito 

Parci

almente 

satisfeito 

satisfeito Muito 

satisfeito 

Peso 1 2 3 4 5 

Conforto 1 2 3 4 5 

Facilidade 

para vestir 

1 2 3 4 5 

Facilidade 

de manusear 

1 2 3 4 5 
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Praticidad

e 

1 2 3 4 5 

Dimensões 1 2 3 4 5 

Estabilida

de segurança 

1 2 3 4 5 

Eficácia 1 2 3 4 5 

 

 O que achou sobre fazer essa técnica do espelho? 

O que te impediu de realizar a técnica do espelho? 

 

 

 

         Apêndice D – avalição grupo controle  

Ficha de avaliação grupo controle  

Nome:_______________________________ idade: _____ 

Celular (versão android):_______________Marca do celular:____________ 

Horários para lembrete:____________________________ 

Responda as questões abaixo referente ao uso do método, de acordo com o seu nível de 

satisfação 

Estou satisfeito com o serviço recebido: 

Caracterí

sticas 

T

otalmente 

insatisfeit

o 

Pou

co satisfeito 

Par

cialmente 

satisfeito 

satisfeito Muito 

satisfeito 

Facilidad

e para instalar 

1 2 3 4 5 
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Facilidad

e uso 

1 2 3 4 5 

Efeito 

sonoro dos 

lembretes  

1 2 3 4 5 

Facilidad

e de manusear 

1 2 3 4 5 

Praticida

de 

1 2 3 4 5 

Viabilida

de de uso 

1 2 3 4 5 

Eficácia 1 2 3 4 5 

Em relação ao uso do aplicativo, você acha que ele ajuda a te lembrar dos 

compromissos? 

Você usaria no seu dia a dia para auxiliar em um tratamento? 

Você recomendaria o uso do aplicativo 

 

Apêndice E – Dados do grupo controle e grupo de estudo 

Figura - Categorização dos participantes do grupo de estudo  

SUJE

ITOS SEXO 

ID

ADE 

LADO DA 

LESÃO 

TIPO DE 

LESÃO 

DOMIN

ANCIA  

1 

MASCU

LINO 

4

8 

ESQUE

RDA 

COMP

LETA 

DEST

RO 

2 

MASCU

LINO 

2

5 

ESQUE

RDA 

PARCI

AL 

DEST

RO 

3 

MASCU

LINO 

3

4 

ESQUE

RDA 

COMP

LETA 

DEST

RO 
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4 

FEMINI

NO 

5

9 

DIREI

TA 

COMP

LETA 

DEST

RO 

5 

MASCU

LINO 

2

3 

DIREI

TA 

COMP

LETA 

DEST

RO 

6 

MASCU

LINO 

2

1 

ESQUE

RDA 

COMP

LETA 

DEST

RO 

7 

MASCU

LINO 

6

3 

ESQUE

RDA 

COMP

LETA 

DEST

RO 

 

Figura – Goniometria dos participantes  

GONIOMETRIA - DIREITA 

ombro otovelo 

radio 

ulnar punho 

lexão xtensão bdução dução 

otação 

interna 

otação 

externa lexão ronação upinação lexão xtensão 

esvio 

ulnar 

esvio 

radial 

ujeito 1 45º 8º 70º 10º 0º 2º 40º 6º 0º 7º 5º 0º 5º 

ujeito 2 55° 0° 75° 20° 5° 0° 35° 5° 0° 0° 0° 5° 0° 

ujeito 3 50° 0° 60° 30° 0° 0° 30° 6° 5° 0° 0° 5° 0° 

ujeito 4 0° 0° 0° 5° 5° 0° 5° 0° 0° 0° 0° ° ° 

ujeito 5 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

ujeito 6 75° 5° 70° 20° 0° 0° 40° 0° 0° 0° 0° 5° 0° 

ujeito 7 60° 0° 70° 20° 0° 0° 30° 5° 0° 5° 5° 0° 5° 

GONIOMETRIA - ESQUERDA 



97 

 

ombro otovelo 

radio 

ulnar punho 

lexão xtensão bdução dução 

otação 

interna 

otação 

externa lexão ronação upinação lexão xtensão 

esvio 

ulnar 

esvio 

radial 

ujeito 1 5º 0º 5º 5° 5° 0° 10° 0° 0° 0° 0° 5° ° 

ujeito 2 0° 0° 5° 5° 0° 5° 5° 0° ° 0° ° ° ° 

ujeito 3 0° ° 5° 0° 0° 5° 5° 5° 0° 5° 0° ° ° 

ujeito 4 60° 0° 65° 20° 0° 0° 45° 5° 0° 5° 0° 0° 0° 

ujeito 5 70° 0° 75° 30° 0° 0° 40° 0° 0° 0° 0° 5° 0° 

ujeito 6 0° 0° 5° 5° 0° 5° 0° 5° 0° 0° 0° 5° 5° 

ujeito7 0° 0° 5° 0° 0° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 

 

ESCALA EVA  

 

INICIAL  FINAL 

Sujeito 

1 8 6 

Sujeito 

2 5 4 

Sujeito 

3 6 7 
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Sujeito 

4 7 4 

Sujeito 

5 8 7 

Sujeito 

6 3 4 

Sujeito 

7 10 8 

 

 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO  

 

FA

CILIDADE 

PARA 

INSTALAR 

FA

CILIDADE 

DE USO 

E

FEITOS 

SONOROS 

DOS 

LEMBRET

ES 

FA

CILIDADE 

PARA 

MANUSEAR 

PRA

TICIDADE 

VIA

BILIDADE DO 

USO 

E

FICÁCIA 

S

ujeito 1 4 4 5 4 4 4 3 

S

ujeito 2 4 4 3 3 4 4 3 

S

ujeito 3 3 3 3 3 3 3 3 

S

ujeito 4 5 5 5 4 4 4 4 

S

ujeito 5 4 3 3 5 4 2 2 

S

ujeito 6 4 4 4 5 4 4 4 
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S

ujeito 7 3 3 3 3 3 2 2 
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Anexo A – parecer comitê de ética
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