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Introdução e objetivos: 

Introdução: Existem diversos tratamentos utilizados na reabilitação pós Acidente 
Vascular Encefálico (AVE). Entre esses, a Terapia de Uso Forçado está baseada na 
superação do desuso aprendido através da reintrodução do membro superior parético 
nas atividades de vida diária. Objetivo: avaliar a root mean square (RMS) dos músculos 
extensores de punho através da eletromiografia de superfície em pacientes 
hemiparéticos crônicos, submetidos a um protocolo de Terapia de Uso Forçado 
Modificada (TUFm).  

Métodos: 
Métodos: Participaram deste estudo 20 pacientes, sendo 11 do sexo feminino e 9 do 
sexo masculino, 12 apresentam hemiparesia à direita e 8 à esquerda, todos atendidos 
no Centro Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual da FMRP/USP. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital HCFMR/USP, CAAE-0119.0.004.000-06. Os 
pacientes foram submetidos ao protocolo TUFm desenvolvido em nosso laboratório, que 
consiste de imobilização do membro superior não parético por 23 horas diárias, 5 dias 
por semana, durante 4 semanas. A avaliação dos músculos extensores do punho foi 
realizada através de um equipamento de eletromiografia de superfície de quatro canais 
(EMG System do Brasil, São José dos Campos), modelo CS400AF, com eletrodos 
adesivos, descartáveis, bipolares, duplos e com distância intereletrodo fixa. O 
procedimento de preparação da pele foi realizado conforme as recomendações do 
projeto da União Européia de Eletromio¬grafia de Superfície para a Abordagem não 
Invasiva Muscular (SENIAM). Os dados obtidos na avaliação inicial, intermediária (15 
dias de constrição) e final (30 dias de constrição) foram normalizados em porcentagem 
e submetidos a análise de variância de uma via. Diferenças entre grupos foram 
evidenciadas pelo pós teste de Holm Sidack, com valor significativo de p<0,05.  

Resultado: 
Resultado: Os resultados evidenciaram uma maior atividade RMS dos músculos 
extensores de punho na avaliação inicial e na final em comparação a inicial (F: 3,465). 
(Inserir figura 1).  

Discussão e conclusão: 
Discussão e Conclusão: Na literatura, protocolos utilizando a TUF se mostram eficazes 
na reabilitação do membro superior parético. Nessa direção, através da maior ativação 
RMS dos extensores do punho, nosso protocolo adaptado também se mostra eficiente 
uma vez que, uma maior ativação RMS pode ser correlacionada com um maior 
recrutamento dos músculos paréticos.  
 


