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Resumo 

 

As patologias neurológicas podem deixar sequelas que impossibilitam a pessoa acometida de 

ter independência nas suas atividades cotidianas, porém um trabalho de reabilitação pode 

proporcionar uma recuperação parcial ou total de habilidades perdidas. A Análise do 

Comportamento apresenta fundamentação útil para a aplicação de procedimentos em um 

programa de reabilitação de pacientes neurológicos e tem oferecido subsídios para intervenções 

eficazes. A presente revisão pretendeu continuar e ampliar outras revisões sobre reabilitação 

neurológica, utilizando a análise de estudos de 2011 a 2015, com delineamento de sujeito único 

e com procedimentos embasados na Análise do Comportamento. A investigação foi realizada 

nos bancos de dados: PsycINFO, PePSIC, Medline, Lilacs, Science Direct, Wiley Online 

Library e SciELO Brasil. Foram encontrados vinte artigos, e definidas 18 variáveis para 

análise. O índice de fidedignidade foi de 91%. Os resultados indicaram que houve um 

predomínio de participantes idosos com diagnóstico de demência e com sequelas referentes a 

dificuldades cognitivas e de realização de atividades de vida diária. O delineamento mais 

utilizado foi de reversão e de linha de base múltipla entre participantes. Poucos artigos 

realizaram uma análise funcional do comportamento. Entre os procedimentos que manipularam 

os estímulos antecedentes e as consequências, destacaram-se: Prompting, Bloqueio e 

Redirecionamento de Resposta, Roteiro Verbal, Fading. Alguns estudos manipularam apenas a 

consequência reforçadora. Grande parte dos procedimentos foi classificada como uma prática 

baseada em evidência de nível moderado. A maioria dos autores relatou eficácia dos 

procedimentos aplicados, embora poucos tenham demonstrado preocupação com as 

implicações da intervenção na vida diária dos pacientes, deixando de realizar medidas de 

manutenção e de validade social e de planejar a generalização. Com os resultados desta revisão 

ficou evidente a necessidade de realizar estudos futuros que se aprofundem sobre o impacto 

social das intervenções de reabilitação. 
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