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1. Resumo 

Indivíduos que sofreram um Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam 

dificuldades em mover o membro superior, mesmo quando utilizam o membro 

ipsilateral à lesão encefálica. Esta dificuldade é ainda maior quando eles são 

realizados na postura ereta, pois demandam ajustes posturais antes de executar os 

movimentos. O objetivo deste estudo foi verificar a influência da posição do alvo nos 

ajustes posturais realizados pelos indivíduos que sofreram AVE durante o 

movimento de alcance. Dez indivíduos que sofreram episódio único de AVE e oito 

indivíduos sadios permaneceram na postura ereta, descalços e com os pés 

afastados, com um pé em cada plataforma de força. Com o cotovelo mantido a 90° 

de flexão (membro ipsilateral à lesão para os pacientes) e a ponta do dedo indicador 

tocando uma barra rígida de contato inicial, os participantes foram instruídos a 

alcançar, o mais rápido e acurado possível, e tocar o dedo indicador em um alvo 

apresentado no centro da tela de um monitor à frente. Cada participante realizou 30 

tentativas de duração de 6 segundos, sendo 15 para a posição de alvo conhecida e 

15 para o alvo incerto. Na condição de incerteza, o alvo permaneceu na posição 

central ou mudou 8,5 cm acima ou abaixo do centro. Os ajustes posturais foram 

avaliados pela amplitude do CP na direção anteroposterior de cada membro inferior 

antes e durante o movimento. Os resultados revelaram efeito da incerteza na 

posição do alvo para o tempo de início do movimento, sendo que o GAVE levou 

mais tempo somente para alcançar o alvo incerto central enquanto para o grupo 

controle esse efeito foi observado nas três posições de alvo. A amplitude dos ajustes 

posturais realizados antes e durante o movimento aumentou linearmente com a 

altura do alvo. Assim, a altura do alvo a ser alcançado influencia os ajustes 

posturais. Pacientes pós AVE são capazes de modular os ajustes posturais em 

função da altura e incerteza na sua posição final. 

 

2. Introdução 
Muitas atividades da vida diária são realizadas com o membro superior 

enquanto nos mantemos na postura ereta tais como alcançar um objeto e abrir uma 

porta. Desta forma, um controle adequado do equilíbrio postural e dos movimentos 

com o membro superior é fundamental para manutenção de um estilo de vida 

independente. O sistema de controle postural tem como uma das funções controlar o 

equilíbrio postural, isto é, controlar as forças externas que atuam sobre o corpo 

enquanto a postura ereta é mantida dentro dos limites de estabilidade da pequena 



base de suporte delimitada pela borda lateral dos pés[1]. Quando movimentos 

voluntários com o membro superior são executados na postura ereta, perturbações a 

essa postura são aplicadas exigindo uma maior estabilização dos segmentos 

corporais responsáveis pelos ajustes posturais[2] e, portanto, demandam um 

controle maior pelo sistema de controle postural. Um dos fatores relacionados ao 

movimento de alcance que afetam os ajustes posturais é a incerteza na posição do 

alvo a ser alcançado (i.e. após o início do movimento o alvo pode alterar de 

posição)[3]. Tal fato ocorre pois, diante de uma condição de incerteza, os indivíduos 

precisam reorganizar suas estratégias para que, se for necessário, corrijam a 

trajetória da mão ou o equilíbrio postural[4]. Estes ajustes podem ser avaliados pelas 

mudanças na posição do centro de pressão (CP) obtidas de cada membro inferior 

quando os participantes permanecem sobre duas plataformas de forças. 

Indivíduos que sofreram um AVE apresentam tanto dificuldades em controlar 

adequadamente os movimentos do membro superior[5] como manter o equilíbrio na 

postura ereta. Por exemplo, a maioria dos indivíduos que sofreram um AVE 

apresenta hemiparesia/hemiplegia após seis meses da lesão, que leva a assimetria 

na distribuição do peso corporal entre os membros inferiores quando na postura em 

pé e o aumento da oscilação postural durante a postura ereta quieta[6]. Tais 

alterações podem prejudicar a execução dos movimentos de alcance na postura 

ereta, mesmo se os movimentos forem realizados com o membro superior ipsilateral 

à lesão. No entanto, será que estas incapacidades funcionais são devido apenas as 

limitações físicas e/ou motoras ou dependem também das alterações no 

planejamento e controle dos movimentos após o AVE? Ainda, será que os indivíduos 

são capazes de usar diferentes ajustes posturais quando há incerteza na posição do 

alvo a ser alcançado e estes são dispostos em diferentes alturas?  

 
3. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a influência da posição do alvo nos 

ajustes posturais de indivíduos que sofreram um AVE durante o movimento de 

alcance com o membro superior ipsilateral a lesão. Para tanto, foram comparadas as 

amplitudes dos ajustes posturais durante o movimento de alcance entre as 

condições de alvo conhecido ou incerto e em três diferentes alturas de alvos. A 

hipótese era que um aumento da amplitude de deslocamento do CP na condição de 

alvo incerto acontecesse, principalmente para o membro inferior contralateral à lesão 

dos pacientes. Era esperado ainda um aumento da amplitude de deslocamento do 



CP com a altura do alvo. A assimetria na descarga de peso corporal nos membros 

inferiores também foi comparada entre os pacientes que sofreram o AVE e o grupo 

de indivíduos sadios. Era esperado que os pacientes que sofreram AVE 

apresentariam uma maior assimetria da descarga de peso corporal principalmente 

na condição de alvo incerto e para o alvo mais alto. 

 
4. Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal do tipo experimental, no Laboratório de 

Análise do Movimento I (LAM-I) da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). 

Dez indivíduos com histórico de episódio único de AVE ocorrido a mais de seis 

meses (5 com à lesão encefálica à direita e 5 à esquerda) e oito indivíduos 

saudáveis (controle) participaram do estudo.  

 

TABELA 1: Caraterísticas dos participantes dos pacientes que sofreram AVE 
(GAVE) e controle (GC). Sexo, idade, massa corporal e estatura são descritos para 
o GAVE e GC porém lado e tempo de lesão apenas para o GAVE.  
 

Grupo/ 
Participante 

Sexo Idade 
(anos) 

Massa 
corporal (kg) 

Estatura (cm) Lado da 
lesão 

(hemisfério) 

Tempo de 
lesão 

(meses) 
GAVE1 F 53 75 156 Esquerdo 72 

GAVE2 F 49 61,5 157 Esquerdo 12 

GAVE3 M 59 74 164 Esquerdo 65 

GAVE4 M 66 92,5 172 Esquerdo 93 

GAVE5 M 42 83,5 177 Esquerdo 73 

GAVE6 F 55 85,3 167 Direito 99 

GAVE7 F 54 59,5 153 Direito 17 

GAVE8 M 62 88,5 166 Direito 44 

GAVE9 M 67 68,7 167 Direito 18 

GAVE10 M 43 70,5 160 Direito 27 

MÉDIA 55 ± 9 75,9 ± 11,3 163,9 ± 7,5  52 ± 32,6 

GC1 M 68 82,8 159 n.a. n.a. 

GC2 F 57 63 172 n.a. n.a. 

GC3 M 61 75,7 176 n.a. n.a. 

GC4 M 57 59,8 161 n.a. n.a. 

GC5 F 58 72,1 162 n.a. n.a. 

GC6 F 48 77,4 163 n.a. n.a. 



GC7 F 52 83 171 n.a. n.a. 

GC8 M 57 74 173 n.a. n.a. 

MÉDIA 57 ± 6 73,5 ± 8,4 167,1 ± 6,5         n.a. n.a. 

 
5. Desenvolvimento 

Inicialmente os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido do estudo e, em seguida foram feitos os testes específicos. Para 

verificar a dominância manual, foi utilizado o Inventário de Edinburgh[7]. O mesmo é 

composto por 10 perguntas relacionadas à preferência manual do participante para 

executar tarefas cotidianas. Foram incluídos no estudo os participantes que realizam 

80% das atividades com a mão direita.  

Os participantes permaneceram em postura ereta, descalços e com os pés 

afastados na largura dos ombros (base de suporte confortável), com cada pé em 

uma plataforma de força (modelo OR6-7 com dimensões 46,4 x 50,8 x 8,25 cm). A 

posição dos pés adotada na primeira tentativa foi marcada nas plataformas de força 

e reproduzida durante o estudo. Em todas as tentativas, mantendo o cotovelo a 90° 

de flexão (membro ipsilateral à lesão para o GAVE e o membro correspondente para 

o GC) e tocaram a ponta do dedo indicador numa barra de toque rígida e fixa de 

contato inicial composta por uma célula de carga (ATI Nano 17 de 1,7mm). Partindo 

dessa posição inicial os participantes foram instruídos a após um comando sonoro, 

realizar o movimento de alcance o mais rápido possível e tocar a ponta do dedo 

indicador em um alvo (círculo preto de 2 cm de diâmetro em um fundo branco) 

apresentado no centro da tela de um monitor monitor sensível ao toque (ELO de 

17’’) localizado à frente. O alvo foi posicionado na altura dos olhos do participante e 

a uma distância de 115% do valor do comprimento do seu membro. A fim de 

minimizar as rotações de tronco e membros inferiores a posição do alvo central foi 

alinhada a articulação do ombro que realizaria o movimento. Cada participante 

realizou 30 tentativas com duração de 6 segundos cada, sendo 15 para a posição de 

alvo conhecida e 15 para o alvo incerto. Na condição de incerteza, o alvo 

permaneceu na posição central ou mudou 8,5 cm acima ou abaixo do centro. 



  

 

 

 

 

Figura 1: Aparato experimental e 
posição adotada pelos participantes 
no início da tentativa. 

A posição do CP na direção anteroposterior de cada membro inferior e total 

foi estimada e as amplitudes dos ajustes posturais realizados 150 ms antes do início 

do movimento e durante todo o movimento (intervalo de tempo entre o início e fim do 

movimento) foram calculadas. As forças verticais das plataformas de força foram 

utilizadas para verificar a assimetria na descarga de peso corporal nos mesmos 

intervalos. Os tempos de início e final do movimento foram definidos, 

respectivamente, pelo instante em que o indivíduo removeu contato do dedo 

indicador com a barra de toque e quando tocou o monitor sensível ao toque. O 

Tempo de Movimento foi definido como o intervalo entre estes dois instantes. O 

Tempo para o Início do Movimento foi definido como o intervalo entre o início da 

tentativa e o tempo de início do movimento. A média entre as tentativas para cada 

variável foi calculada e utilizada nas análises estatísticas. Análises de Variância 

(ANOVA) foram utilizadas para comparações entre as condições de posição de alvo 

(superior vs. central vs. inferior), da tarefa (certeza vs. incerteza) e entre grupos 

(AVE e Controle). Para amplitude do CP e descarga de peso foram pareados os 

membros inferiores ipsilateral e contralateral ao membro superior que realizou o 

movimento de alcance. O nível de significância foi assumido em 0,05. 

 
6. Resultados 
 Para o Tempo de Movimento não foi observado efeito de condição, grupo ou 

altura do alvo (p > 0,05). ANOVA revelou um efeito de condição para o Tempo de 

Início do Movimento, (F (1,16) = 13,41, p = 0,002) mas não para altura (p > 0,05), 

Tabela 2. As analises revelaram ainda uma interação condição vs. altura (F (2,32) = 

4,66, p = 0,017) e uma tripla interação condição vs. altura vs. grupo (F(2,32) = 3,79, 

p = 0,033). Para o GAVE, houve efeito da condição da tarefa apenas para o alvo 



central (p = 0,038), i.e., o tempo para início do movimento foi maior para a condição 

de incerteza quando o alvo estava no centro do monitor. Já para o grupo controle 

esse efeito de incerteza foi observado para as três alturas do alvo (p < 0,05). 

 

TABELA 2: Valores da média e erro padrão do Tempo de Início do Movimento e 
Tempo de Movimento para cada alvo e condição para o GAVE e GC. 

 

Para a descarga de peso entre os membros inferiores (Figura 2), ANOVA 

revelou interação altura vs. grupo (F(2,32) > 3,42, p < 0,045). A porcentagem de 

descarga de peso foi maior quando os participantes alcançaram o alvo superior 

principalmente para o GAVE antes e durante o movimento. Ainda, a interação 

condição vs. altura vs. grupo foi indicado somente durante o movimento. Um efeito 

da incerteza no alvo foi observado apenas para os indivíduos do GC quando 

realizaram os movimentos para o alvo central. O GC apresentou descarga de peso 

maior para o membro ipsilateral ao movimento de alcance, enquanto o GAVE para o 

membro contralateral ao movimento de alcance (membro parético dos participantes). 



 
Figura 2: Valores da média e erro padrão da razão entre a porcentagem de descarga 
de peso no membro inferior ipsilateral e contralateral ao membro superior que 
realizou o alcance para cada altura de alvo e condição da tarefa para o GC e GAVE. 
Valores negativos indicam que um peso maior foi colocado no membro inferior 
contralateral. 
 

Para comparações entre membros da amplitude do CP antes do início do 

movimento (Figura 2A), ANOVA indicou um efeito de condição da tarefa para a 

amplitude do CP do membro ipsilateral ao movimento de alcance (F (1,16) = 5,82, p 

= 0,028) que foi maior na condição de certeza do alvo. O efeito de altura foi revelado 

para a amplitude do CP do membro contralateral ao movimento de alcance (F (2,32) 

= 4,47, p = 0,019), sendo que ela foi maior para o alvo mais alto. O efeito de grupo 

sobre a amplitude do CP foi revelado pela ANOVA somente para o membro 

ipsilateral ao membro que realizou o movimento de alcance (membro não parético 

do GAVE). A amplitude do CP foi menor para o GAVE em comparação ao grupo 

controle. Durante o movimento (Figura 2B), ANOVA indicou um efeito de altura 

(F(2,32) > 21,1, p < 0,001) para a amplitude do CP dos dois membros inferiores. 

Também foi revelada uma interação altura vs. grupo (F(2,32) = 4,70, p = 0,016) para 

o membro inferior contralateral. Embora o efeito de altura tenha sido observado para 

os dois grupos, ele foi maior para o GC. Além disso, também houve interação 

condição vs. grupo (F(1,16) = 5,16, p = 0,037) para o membro inferior ipsilateral ao 



membro superior que realizou o movimento de alcance. A amplitude do CP para o 

membro inferior ipsilateral ao membro superior que realizou o movimento de alcance 

foi maior na condição de certeza apenas para o GAVE.  
 

 

 
Figura 3: Valores da média e erro padrão da amplitude do CP dos membros 
inferiores ipsilateral e contralateral ao membro superior que realizou os movimentos 
de alcance antes (em A) e durante o movimento (em B) do grupo de controle (GC, 
barras lisas) e do grupo de indivíduos que sofreram AVE (GAVE, barras com linhas 
inclinadas) quando realizaram os movimentos para cada altura de alvo nas 
condições de certeza e incerteza da posição do alvo.  Membro contralateral refere-
se ao membro parético para o GAVE. 

 
7. Considerações Finais 

Os resultados do presente estudo sugerem que a altura do alvo a ser 

alcançado pelo membro superior na postura ereta afeta os ajustes posturais. Quanto 

mais alto o alvo, maiores ajustes posturais são necessários para que o indivíduo 

mantenha o equilíbrio do corpo na postura ereta. A incerteza na posição do alvo a 



ser alcançado (i.e. após o início do movimento o alvo pode alterar de posição) 

influenciou além do planejamento do movimento de alcance, os ajustes posturais 

ocorridos em cada membro inferior. Tal fato sugeriu que os indivíduos do GAVE 

precisaram reorganizar suas estratégias para que, se necessário, corrigissem a 

trajetória da mão mantendo o equilíbrio postural. 

Embora os efeitos de altura e condição da tarefa foram observados para os 

dois grupos, eles foram mais evidentes para os indivíduos do GAVE. O aumento da 

oscilação postural durante a postura ereta quieta e a assimetria na distribuição do 

peso corporal entre os membros inferiores quando na postura em pé nos 

participantes pós AVE podem ter contribuído para as alterações dos ajustes 

posturais, mesmo os alcances terem sido realizados com o membro superior 

ipsilateral á lesão. De fato, a assimetria na descarga de peso foi mais evidente 

quando os indivíduos realizaram os movimentos para o alvo superior e o GAVE 

apresentou maior descarga de peso no membro inferior contralateral ao membro 

superior que realizou o movimento. Isto que dizer que maior peso foi colocado ao 

membro parético possivelmente para que o membro superior não parético realizasse 

os movimentos com maior acurácia e velocidade. 

Assim, é possível concluir que tanto a altura do alvo como a incerteza na 

posição do alvo a ser alcançado afetam os ajustes posturais necessários antes e 

durante os movimentos de alcance. Pacientes que sofreram um AVE são capazes 

de modular os ajustes posturais em função da altura e condição da tarefa. Esses 

achados contribuem para o entendimento da importância dos ajustes posturais para 

a execução do movimento voluntário na postura ereta e sobre a influência de uma 

lesão cerebral sobre o controle postural e execução de um movimento voluntário. 

Fisioterapeutas poderiam usar diferentes condições da tarefa de alcance como a 

altura da posição do alvo ou condições de certeza na posição do mesmo para a 

elaboração de um programa de reabilitação para pacientes que sofreram um AVE. 
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