
Revisões sistemáticas sobre órteses para pacientes sequelados por AVC, busca realizada entre 19 e 27 de maio de 2022 

 TÍTULO ANO AUTOR(ES) REVISTA CONCLUSÃO 

1 

Is hand splinting effective for 

adults following stroke? A 

systematic review and 

methodological critique of 

published research 

2003 

Lannin N.A.; 

Herbert R.D. 

Clin. Rehabil. CONCLUSÃO DO REVISOR: Não há evidências suficientes para apoiar ou 

refutar a eficácia da tala de mão para adultos após acidente vascular 

cerebral. 

2 

Orthotic devices after stroke 

and other non-progressive 

brain lesions. 

2009 

Tyson SF;  

Kent RM. 

The Cochrane database 

of SR 

CONCLUSÕES DOS AUTORES: Uma órtese de membro inferior pode 

melhorar a marcha e o equilíbrio, mas os estudos incluídos examinaram 

apenas os efeitos imediatos durante o uso da órtese; os efeitos do uso a 

longo prazo não foram investigados. Uma órtese de membro superior não 

afeta a função do membro superior, amplitude de movimento no punho, 

dedos ou polegar, nem dor, mas esta conclusão é baseada em apenas três 

ensaios. 

3 

The effect of upper limb 

orthotics after stroke: a 

systematic review 

2011 

Lannin N.A.; 

Herbert R.D. 

Neurorehabilitation CONCLUSÕES: As evidências atuais sugerem que uma órtese de membro 

superior não afeta a função do membro superior, amplitude de movimento 

no punho, dedos ou polegar, nem dor. 

4 

The effect of upper limb 

orthotics after stroke: 

a systematic review. 2011 

Tyson SF;  

Kent RM. 

NeuroRehabilitation  CONCLUSÕES: Evidências atuais sugerem que uma órtese de membro 

superior não afeta a função do membro superior, amplitude de movimento 

no punho, dedos ou polegar, nem dor. 

 

 

 

 



 TÍTULO ANO AUTOR(ES) REVISTA CONCLUSÃO 

5 

Systematic review of adjunct 

therapies to improve 

outcomes following 

botulinum toxin injection for 

treatment of limb spasticity. 

2016 

Mills PB;  

Finlayson H;  

Sudol M;  

O'Connor R; 

Clin. Rehabil. CONCLUSÃO: Há evidências de alto nível para sugerir que as terapias 

adjuvantes podem melhorar os resultados após a injeção de toxina 

botulínica. Nenhum resultado foi confirmado por replicação independente. 

Todas as intervenções se beneficiariam de um estudo mais aprofundado. 

6 

Effectiveness of static 

stretching positioning on 

post-stroke upper-limb 

spasticity and mobility: 

Systematic review with 

meta-analysis 

2016 

Ana Paula 

Salazar et al.  

Annals of Physical and 

Rehabilitation 

Medicine 

Esta meta-análise revelou evidências de muito baixa qualidade de que o 

alongamento estático com órteses de posicionamento reduz a 

espasticidade de flexão do punho após acidente vascular cerebral em 

comparação com nenhuma terapia. Além disso, encontramos evidências de 

baixa qualidade de que o alongamento estático por simples 

posicionamento não é melhor do que a fisioterapia convencional para 

prevenir a perda de mobilidade no ombro e punho. Considerando o 

número limitado de estudos dedicados a essa questão em sobreviventes 

pós-AVC, ainda são necessários mais ensaios clínicos randomizados. 

7 

Systematic review of 

orthoses for stroke-induced 

upper extremity deficits. 2019 

Ritchard K et al. Topics in stroke 

rehabilitation 

CONCLUSÃO: Estudos futuros devem ter como objetivo utilizar medidas de 

resultados homogêneas enquanto exploram a variabilidade na dosagem e 

no nível de comprometimento da extremidade superior no início. Além 

disso, diretrizes universais para período de iniciação, duração e tipo de 

órtese para pacientes pós-AVC precisam ser estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÍTULO ANO AUTOR(ES) REVISTA CONCLUSÃO 

5 

Stretching and Splinting 

Interventions for Poststroke 

Spasticity, Hand Function, and 

Functional Tasks: A Systematic 

Review 

2020 

Lindsey Kerr, 

Vanessa D. 

Jewell, Lou 

Jensen. 

The American Journal 

of Occupational 

Therapy 

CONCLUSÃO E RELEVÂNCIA: Para reduzir a espasticidade da extremidade 

superior, foi encontrada baixa força de evidência para apoiar o uso de talas 

estáticas, forte força de evidência foi encontrada para o uso de dispositivos 

de alongamento e baixa força de evidência foi encontrada para apoiar o 

uso de talas dinâmicas; nenhuma evidência foi encontrada para o 

alongamento manual para tratar a espasticidade. Para aumentar a função 

da mão, a força moderada da evidência foi encontrada para apoiar o uso 

de talas estáticas, talas dinâmicas e alongamento manual, e baixa força de 

evidência foi encontrada para o uso de dispositivos de alongamento. Para 

melhorar as tarefas funcionais, foi encontrada evidência de força 

moderada para apoiar o uso de talas estáticas, talas dinâmicas e 

alongamento manual, e baixa força de evidência foi encontrada para o uso 

de dispositivos de alongamento. O que este artigo acrescenta: Esta síntese 

atualizada resume a literatura atual sobre a eficácia das intervenções de 

alongamento para melhorar a espasticidade pós-AVC, função da mão e 

tarefas funcionais. 

6 

Dynamic hand orthoses for the 

recovery of hand and arm 

function in adults after stroke: 

A systematic review and meta-

analysis 

of randomised controlled trials. 

2021 

Alexander J.,    

Dawson J.,  

Langhorne P. 

Topics in stroke 

rehabilitation 

CONCLUSÕES: Os resultados são encorajadores, mas os estudos incluídos 

eram pequenos, com alto risco de viés, o que significa que atualmente não 

há evidências suficientes de que os DHOs não robóticos melhorem a 

recuperação do membro superior após o acidente vascular cerebral. 

 


