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1. RESUMO 

 

O membro superior está envolvido em várias tarefas cotidianas que dependem de 

movimentos dirigidos ao alvo para serem realizadas com sucesso. Três estágios de 

processamento participam desta atividade: percepção, decisão e ação. O tempo de reação 

representa o tempo em que o indivíduo leva para tomar decisões e iniciar ações. Assim, o 

número de escolhas para a resposta influencia o tempo para o início de movimento simples 

de dedos. O quanto esta característica influencia o desempenho de movimentos do membro 

superior dirigidos ao alvo, não é sabido. Doze indivíduos jovens, sadios, realizaram tarefas 

que envolviam movimentos dirigidos ao alvo sobre uma mesa digitalizadora, por meio de 

uma caneta. A partir de um ponto inicial central, os indivíduos deveriam realizar traçados, o 

mais rapidamente possível, para alvos posicionados à 45°, à direita e à esquerda e a 12cm 

do ponto inicial, a partir da apresentação do estímulo imperativo. Duas tarefas foram 

analisadas: a tarefa de tempo de reação simples (o participante tinha conhecimento prévio 

da localização do alvo) e a de escolha (o estimulo imperativo indicava qual alvo deveria ser 

alcançado). Os movimentos foram realizados com o membro superior direito e esquerdo, 

nas direções ipsilateral e contralateral ao membro que o realizava. Foi observado que o 

número de escolhas de alvo para o movimento dirigido ao alvo influencia o seu 

planejamento, mas não a sua execução. A execução do movimento é influenciada pela 

direção em que o movimento ocorre. Os movimentos contralaterais são mais lentos, menos 

suaves do que os realizados para a direção ipsilateral. O desempenho foi similar entre os 

lados direito e esquerdo. 

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O membro superior está envolvido em várias tarefas cotidianas que dependem de 

movimentos dirigidos ao alvo para que sejam realizadas com sucesso. Algumas delas, no 

entanto, envolvem incerteza sobre o alvo, por exemplo: pegar uma lata de feijão que 

inesperadamente cai do armário da cozinha (Lima, Nascimento et al. 2010). O 
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processamento de uma informação é realizado em três estágios após o estímulo: 

identificação do estímulo (percepção), seleção da resposta (decisão) e programação da 

resposta (ação), desta forma o tempo de reação representa o tempo em que o indivíduo leva 

para tomar decisões e iniciar ações. No paradigma de tempo de reação simples (TRS) o 

participante conhece antecipadamente para qual alvo deverá dirigir sua resposta (Henry and 

Rogers 1960; Jordan, Hyland et al. 2005). 

Um dos mais importantes fatores que influenciam o tempo que leva para iniciar uma 

ação é o número de escolhas de estímulos possíveis, cada um dos quais conduz a uma 

resposta distinta, que pode ser apresentada em um dado momento. Essa situação pode ser 

produzida, por exemplo, apresentando a um sujeito luzes, e solicitar que o mesmo escolha 

uma das várias respostas possíveis pressionando botões que ilustra o fenômeno de tempo 

de reação de escolha (TRE), em que o executando deve identificar o estímulo que é 

apresentado e então escolher a resposta que corresponde àquele estímulo (Henry and 

Rogers 1960). 

A percepção de ocorrência de um estímulo que deve ser respondido gera uma 

expectativa sobre o momento de sua ocorrência (por exemplo, esperar o semáforo ficar 

verde para seguir). No entanto, para movimentos simples dos dedos, o grau de certeza 

sobre o momento de ocorrência do estímulo imperativo interfere positivamente na sua 

execução (van Donkelaar and Franks 1991; Alouche, Sant'anna et al. 2012). 

Estes aspectos são descritos pela literatura para movimentos simples dos dedos. O 

quanto estas características são mantidas em movimentos do membro superior dirigidos ao 

alvo, não é sabido. Sendo assim, o objetivo deste estudo é verificar a influência da incerteza 

do alvo e de ocorrência do estímulo que deflagra a resposta no planejamento e desempenho 

de movimentos dirigidos ao alvo em indivíduos sadios. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 Analisar a influencia da incerteza sobre o planejamento e execução do 

movimento dirigido ao alvo. 
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Objetivo especifico:  

 Analisar a influência da incerteza da resposta sobre o planejamento e 

execução do movimento dirigido ao alvo em movimentos realizados pelos 

lados direito e esquerdo, nas direções ipsilateral e contralateral em 

indivíduos jovens e sadios 

 

4. METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo e Aspectos Éticos 

O presente estudo teve desenho do tipo experimental, corte transversal e realizou-

se no Laboratório de Análise do Movimento II (LAM II) do Programa de Mestrado da 

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Foi analisado e previamente autorizado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICID e aprovado sob protocolo no 

07764512.9.0000.0064. Todos os indivíduos que aceitaram participar do estudo foram 

informados sobre os objetivos e procedimentos a serem realizados e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Participantes 

Foram coletados dados com 12 jovens saudáveis entre 18 a 30 anos, destros e de 

ambos os sexos (6 homens), participaram do estudo. Os participantes responderam uma 

ficha de caracterização que continha: dados pessoais (nome, endereço, telefone e data de 

nascimento), dados sócios demográficos (sexo, cor, ocupação atual, idade, profissão), 

dados clínicos (peso, altura, IMC, queixas atuais, doenças referidas, cirurgia prévias, 

medicamentos em uso, tabagista, etilismo, atividade física geral, esporte competitivo, uso de 

óculos, teste de dominância motora manual, dinamometria de preensão palmar e pinças de 

manuais).  

 

Procedimento 

Após a coleta dos dados iniciais, cada participante foi posicionado em uma cadeira, 

e um colete que restringia movimentos do tronco, foi colocado no indivíduo e fixado à 

cadeira. Em cima da mesa de apoio havia uma mesa digitalizadora de 12 polegadas 

(WACOM Intuos 2®, de 12x12 polegadas), uma caneta através da qual traçados eram 

realizados sobre a superfície sensível da mesa digitalizadora e um monitor (LG Flatron 

L150S 15 polegadas).  
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Os participantes eram submetidos a uma situação de familiarização com o parato 

experimental na qual eram instruídos a realizar traçados com a caneta, de um alvo a outro, 

conforme a orientação dos alvos que estavam aparecendo no monitor, cinco vezes nos 

sentidos horário e anti-horário com ambas as mãos. Posteriormente, era realizada a 

calibração da posição dos alvos através da orientação dos participantes para que 

mantivessem a caneta sobre o centro de cada alvo a partir de sua percepção para que as 

coordenadas x e y da posição dos alvos fossem registradas pelo software LabView 9.0.  

Os participantes recebiam então a instrução do procedimento de coleta: “o 

senhor(a) deve realizar todos os movimentos na direção em que o programa do computador 

indicar sendo que o senhor(a) deve realizar os movimentos o mais rápido possível tentando 

acertar o alvo, a caneta deve ser segurada com os dedos indicador e polegar.”  

O protocolo experimental requeria que o participante realizasse os movimentos com 

a caneta a partir de um ponto fixo (Ponto Inicial (PI): círculo localizado inferior e 

centralmente) em direção a alvos posicionados diagonalmente à 45º e acima deste dos 

lados direito (Alvo A) e esquerdo (Alvo C) no monitor, a 12 cm do ponto inicial. Os 

movimentos foram realizados com o membro superior direito e esquerdo. Duas direções de 

movimentos foram analisadas. As direções do movimento variavam conforme o membro 

superior a realizar a tarefa, sendo considerada ipsilateral aquela que ocorre para o mesmo 

lado do membro superior em movimento, e contralateral a que ocorre para o lado oposto. 

Duas tarefas foram consideradas: a tarefa de tempo de reação simples (TRS), na qual o 

participante sabia qual a direção do movimento previamente; e a tarefa de tempo de reação 

de escolha (TRE), que não permitia conhecimento prévio do participante em relação à 

direção do movimento a ser realizado. 

No monitor, os alvos e ponto inicial se apresentavam na cor branca antes do início 

da tarefa, sua mudança de cor para verde era o fator determinante do início do movimento 

(estímulo imperativo). No tempo de reação simples, o alvo mudava de cor (branca para 

vermelha, por 200 ms) para indicar qual direção o indivíduo deveria seguir (ipsilateral ou 

contralateral) e em seguida, após 300 ms o alvo mudava de cor (branca para verde), 

caracterizando o estímulo imperativo para o início do movimento. Já no tempo de reação de 

escolha, o alvo mudava da cor branca para verde, ocorrendo concomitantemente a 

orientação da direção do movimento e o estímulo imperativo, com duração de 200 ms. O 

participante era orientado a realizar o movimento o mais rápido possível procurando atingir o 

centro do alvo. 
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Para cada condição foram realizadas 24 tentativas, somando-se 96 tentativas por 

indivíduo, sendo as mesmas aleatorizadas em 4 blocos de 24 tentativas com intervalo para 

descanso entre elas. Houve a aleatorização das tarefas entre qual membro superior deveria 

ser realizada (direito e esquerdo) e dentro de cada bloco entre as tarefas (tempo de reação 

simples e de escolha e direções). 

Para finalizar a coleta foi realizado a avaliação da dinamometria de preensão 

palmar e dinamometria da pinça polpa-polpa. Para as medidas foi utilizado o dinamômetro 

Hydraulic Hand Dynamometer SH5001 Saehan® e dinamômetro Hydraulic Pinch Gauge 

Jamar®, modelo 7498-05. Para avaliação da força de preensão palmar o indivíduo 

permanecia sentado com o ombro aduzido e em rotação neutra e o cotovelo fletido em 

ângulo reto, antebraço e punhos mantidos em posição neutra. Para a pinça polpa-polpa, foi 

utilizada a mesma posição, porém com punho em discreta extensão, mantendo-se o terceiro 

a quinto dedos fletidos. Era utilizado um comando de estímulo para o participante: “ 

Prepara...e força, força, força...”. Para o valor final foi utilizado a média das três 

mensurações sucessivas que forem coletadas separadamente para cada membro. 

 

Análise dos Dados 

Os dados das coordenadas x e y da posição da caneta foram filtrados com um filtro 

passa-baixa Buterworth, de segunda ordem, à frequência de 10Hz. Esses dados foram 

utilizados para cálculo da velocidade linear resultante da ponta da ponteira e o pico de 

velocidade foi determinado. O pico de velocidade foi definido como o instante de velocidade 

linear máxima. O início e final do movimento foram definidos pelo instante de tempo em que 

a velocidade linear resultante alcançar 5% do valor máximo antes (início da fase de 

aceleração) e após (término da fase de desaceleração) o pico de velocidade. 

 O tempo de reação foi definido como o intervalo de tempo entre o início do estímulo 

visual imperativo e o início do movimento. O tempo de movimento total foi calculado como o 

intervalo entre o início e o término do movimento. O tempo para o pico de velocidade refere-

se ao tempo entre o início do movimento e o instante de velocidade linear máxima.  

 A suavidade do movimento foi analisada verificando-se o número de vezes que a 

curva de aceleração atingir o valor zero e determina o número de unidades de movimento 

(um).  

Análise Estatística 

Após verificação da normalidade dos dados por meio do teste Shapiro-Wilk, uma 

análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas foi realizada. Foram considerados 
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como fatores principais a tarefa (TRS e TRE), e como medidas repetidas, o lado (direito e 

esquerdo) e a direção do movimento (ipsilateral e contralateral). Quando necessário, testes 

post-hoc com ajuste de Bonferroni foram utilizados para verificar a diferença entre 

condições. Para tanto, foi utilizado o programa SPSS 19 e foi considerado necessário um 

nível de significância de 5%. 

 

5. RESULTADOS 

 

 Todos os participantes do estudo foram capazes de completar as tarefas solicitadas 

e não houve intercorrências no desenvolvimento do estudo. No desempenho do movimento 

dirigido ao alvo, foram consideradas variáveis temporais e espaciais. Em relação às 

variáveis temporais, foram analisados o tempo de reação, tempo de movimento e tempo 

para o pico de velocidade. 

 A análise de variância demonstrou que o tempo de reação foi menor (F1,10=7,54, 

p=0,21) para a tarefa de TRS (330 ± 6 ms) do que para a tarefa de TRE (346 ± 8 ms). 

Comparando-se os lados direito (339 ± 7 ms) e esquerdo (338 ± 7 ms), o tempo de reação 

foi similar (F1,10=0,10, p=0,75), mas foi menor (F1,10=11,24, p=0,007) para os movimentos 

contralaterais (335 ± 6 ms) do que para os movimentos ipsilaterais (342 ± 7 ms). Não foram 

observadas interações significativas entre os fatores analisados. A figura 1 mostra o 

desempenho dos participantes em relação ao tempo de movimento nas tarefas propostas. 

Em relação ao tempo de movimento (Figura 2), não houve diferença entre as tarefas 

(F1,10=0,005, p=0,94) ou entre os lados que realizaram os movimentos (F1,10=0,20, p=0,66). 

Os movimentos realizados na direção ipsilateral (205 ± 16 ms) foram completados mais 

rapidamente (F1,10=54,53, p<0,0001) do que os realizados na direção contralateral (257 ± 17 

ms). Não houve interação significativa entre os fatores analisados. 
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Figura 1. Tempo de reação (média e erro padrão) apresentado pelos participantes do 

estudo, para as tarefas de tempo de reação simples (TRS) e tempo de reação de escolha 

(TRE), realizadas com os lados direito e esquerdo nas direções ipsilateral (ipsi) e 

contralateral (contra). 

  

 

Figura 2. Tempo de movimento (média e erro padrão) apresentado pelos participantes do 

estudo, para as tarefas de tempo de reação simples (TRS) e tempo de reação de escolha 

(TRE), realizadas com os lados direito e esquerdo nas direções ipsilateral (ipsi) e 

contralateral (contra). 

 O tempo para o pico de velocidade (TPV) foi similar entre as tarefas (F1,10=0,35, 

p=0,86) e entre os lados realizados (F1,10=0,28, p=0,61). O TPV foi menor (F1,10=35,3, 

p<0,0001) quando realizado para a direção ipsilateral (75 ± 7 ms) do que quando realizado 

para a direção contralateral (89 ± 7 ms). Não houve interação significativa entre os fatores 

analisados. A figura 3 demonstra os valores do TPV encontrados para o grupo estudado.   
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Figura 3. Tempo para o pico de velocidade (média e erro padrão) apresentado pelos 

participantes do estudo, para as tarefas de tempo de reação simples (TRS) e tempo de 

reação de escolha (TRE), realizadas com os lados direito e esquerdo nas direções ipsilateral 

(ipsi) e contralateral (contra). 

 Em relação às variáveis espaciais, foi analisada a suavidade do movimento. Para a 

suavidade, não houve diferença entre as tarefas (F1,10=0,41, p=0,54), bem como para os 

lados que realizaram o movimento (F1,10=0,96, p=0,35). O movimento foi mais suave 

(F1,10=10,14, p=0,01) quando realizado na direção ipsilateral (1,16 ± 0,04 um) do que quando 

realizado na direção contralateral (1,29 ± 0,05 um). Não houve interação significativa entre 

os fatores analisados para a suavidade (Figura 4). 

 

Figura 4. Suavidade (média e erro padrão) apresentado pelos participantes do estudo, para 

as tarefas de tempo de reação simples (TRS) e tempo de reação de escolha (TRE), 

realizadas com os lados direito e esquerdo nas direções ipsilateral (ipsi) e contralateral 

(contra). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a influência da incerteza da resposta sobre o 

planejamento e execução do movimento dirigido ao alvo em movimentos realizados pelos 

lados direito e esquerdo, nas direções ipsilateral e contralateral em indivíduos jovens e 

sadios. Os resultados demonstraram que o número de escolhas para a resposta influencia o 

planejamento do movimento dirigido ao alvo. Além disso, a execução do movimento é 

influenciada pela direção para a qual este movimento é executado, mas não pelo lado que o 

executa, já que os lados direito e esquerdo mostraram desempenho similares. 
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O tempo de reação é uma medida que nos indica quanto tempo uma pessoa leva 

para iniciar um movimento, já o tempo de reação de escolha é a medida que nos indica 

quanto tempo uma pessoa leva para iniciar um movimento sem que saiba qual direção 

deverá seguir, a partir de estímulo imperativo. Neste estudo, foram comparadas duas 

situações: uma na qual o alvo era conhecido antes da apresentação do estímulo imperativo 

(TRS) e outra em que apenas na apresentação do estímulo imperativo esta direção era 

conhecido. Os resultados demonstraram que também para o movimento dirigido ao alvo, o 

número de escolhas influencia o tempo para início do movimento quando é solicitado do 

participante que respondesse o mais rapidamente possível. A execução do movimento foi 

claramente influenciada pela direção em que o movimento ocorria. O desemepnho dos 

participantes foi superior quando o movimento foi realizado na direção ipsilateral do que 

quando foi realizado para a direção contralateral, tanto com o membro superior direito 

quanto com o membro superior esquerdo. Estudos têm demostrado que o movimento de 

alcance dirigido ao alvo se diferencia para os movimentos ipsilaterais e contralaterais (REF). 

Quando um movimento é realizado em um espaço contralateral, ele depende principalmente 

de movimentos ativos de ombro e de cotovelo, enquanto para um espaço ipsilateral os 

movimentos predominantes são movimentos ativos de cotovelo e em menor amplitude, no 

ombro. Sendo assim, estes resultados sugerem que a maior coordenação interarticular 

necessária para os movimentos contralaterais interfere na sua execução, tornando os 

movimentos mais lentos e menos suaves. 

É interessante notar que, apesar do estudo ter envolvido partipantes jovens e 

destros, não foram observadas direferenças no desempenho do movimento dirigido ao alvo 

quando realizados pelos lados direito e esquerdo. Por tanto ainda é uma área que precisa 

ser aprofundada e melhor conhecida, desta maneira sugerimos que mais estudos sejam 

realizados. 
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