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Introducao: Entende-se por day camp a aplicação de atividades de vida diária (AVD’s) e recreativas de interesse do participante, com
foco na dinâmica de grupo, favorecendo a motivação e aprendizagem motora. A Terapia por contensão induzida mostra-se eficaz na
terapia individual, porém pouco se sabe sobre sua efetividade em grupos terapêuticos.

Objetivos: Examinar a efetividade da terapia por contensão induzida modificada (TCIm) aplicada no contexto day camp em pacientes
pós-AVC crônico.

Método: Sete sujeitos pós-AVC crônico, com média de idade de 57,28 anos, sendo 5 com hemiparesia à direita e 2 à esquerda, foram
recrutados por possuírem ao menos 20° de extensão de punho. O programa consistia de terapia em grupo por 3 horas com uso da TCIm,
durante 10 dias úteis consecutivos, supervisionado por uma equipe multiprofissional. As escalas Wolf Motor Function Test (WMFT),
Motor Activity Log (MAL) e a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) foram avaliadas pré e pós-tratamento, bem
como no teste de retenção (3 meses). As tarefas utilizadas foram prescritas enfatizando o treinamento específico e repetitivo, incluindo
também o pacote comportamental. A contensão do membro superior menos afetado foi feita através de uma luva, que deveria ser usada
em 90% do tempo acordado. Exercícios domiciliares foram prescritos de forma personalizada para cada paciente, de acordo com as
informações coletadas na COPM (CAAE 78878217.0.0000.5568 / CEP nº 2.413.834).

Resultados: Foram obtidos resultados estatisticamente significativos (Teste de Friedman) para a MAL quantitativa (p=0,02) e WMFT
(p=0,01) no pré e pós-tratamento. Dos momentos pré para o pós e do pré para a retenção, obtiveram-se resultados significativos para
MAL qualitativa (p=0,01), COPM desempenho e satisfação (ambos com p=0,01).

Conclusão: A TCIm aplicada em grupo mostrou-se efetiva para pacientes pós-AVC, em especial para o aumento e qualidade do uso do
membro superior, desempenho motor funcional e satisfação ocupacional relacionada às AVD's. Além disso, os benefícios se perduraram
à longo prazo, afirmando a aquisição da aprendizagem motora."
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