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1. Resumo 

Sabe-se que a prática de uma habilidade leva à melhora do seu desempenho. 

Pacientes que sofreram acidente vascular encefálico (AVE) apresentam 

disfunções no membro superior ipsilesional e contralesional que geram 

dependência na realização de tarefas diárias. O objetivo deste estudo foi avaliar 

as modificações do desempenho do movimento em função da prática em 

pacientes pós– AVE. Os resultados demonstraram que ambos os grupos 

apresentaram melhora do desempenho em função da repetição, sendo que o 

grupo com lesão à direita foram mais lento para planejar e iniciar a tarefa em 

relação ao grupo com lesão à esquerda que levou maior tempo de movimento 

para executar a tarefa. Indivíduos com lesão à esquerda apresentaram melhora 

do desempenho com o membro parético e não parético enquanto o grupo com 

lesão à direita que apresentou melhora somente com o membro não parético. A 

aprendizagem favoreceu modificação do movimento dirigido ao alvo. 

 

2.Introdução 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado como um déficit 

neurológico gerado por uma lesão no sistema nervoso central de suposta origem 

vascular, cujas manifestações dependem das áreas encefálicas acometidas, 

sendo a principal causa de morte e incapacidade no mundo12,13. Estima-se que 

até 2030 ocorrerão 23 milhões de novos episódios no Brasil2. O AVE gera 

alterações sensório-motoras aos indivíduos como paresias, plegias, seguidas de 

modificações de tônus muscular e dispraxias10, 13. É comum ocorrer 

comprometimento na função dos membros superiores, associado à alteração de 

coordenação interarticular e da interação espaço-temporal, prejudicando dessa 

forma o movimento dirigido ao alvo7.   

O movimento dirigido ao alvo é definido como movimento de transporte do 

braço para o posicionamento adequado da mão que permite alcançar 

determinado objeto sendo de extrema importância para realizar suas atividades 

diárias8. Este movimento parte de um ponto inicial e termina o seu arco de 

movimento final em um alvo específico gerando um movimento unidirecional. A 

aprendizagem motora favorece que o indivíduo apresente uma alteração na 

capacidade em desempenhar uma habilidade, podendo ser inferida como uma 

melhoria relativa permanente no desempenho devido á prática ou a experiência.  



Assim aprender exige uma modificação,que leva ao aperfeiçoamento, 

consistência, estabilidade, persistência, adaptabilidade do movimento1.  

3. Objetivo 

Analisar o desempenho dos membros superiores em movimentos dirigidos ao 

alvo de indivíduos pós- Acidente Vascular Encefálico em função da prática da 

tarefa. 

4. Metodologia e Desenvolvimento  

 Trata-se de um estudo observacional de delineamento transversal, realizado 

no laboratório de análise de movimento II (LAM II) do programa de Mestrado e 

Doutorado da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) na cidade de São 

Paulo. O estudo foi analisado e autorizado pelo Comitê de Ética Institucional sob 

protocolo número 13508428B.  

  Participaram do estudo 13 indivíduos com Diagnóstico de Acidente Vascular 

Encefálico, recrutados na Clínica de Fisioterapia da UNICID. Foram selecionados 

indivíduos com doença encefalovascular, de origem isquêmica ou hemorrágica, 

ocorrida há mais de seis meses, único episódio, em regiões vascularizadas pelas 

artérias cerebrais média, e anterior, em hemisfério direito ou esquerdo. Todos 

eram destros de acordo com o inventário Edimburgo, que avalia a dominância 

motora manual10. Foram excluídos do estudo indivíduos com histórico de outras 

doenças neurológicas, afecção musculoesquelética de membro superior, 

instabilidade clínica, que limitassem a realização de esforço físico, sinais clínicos 

de comprometimento do sistema nervoso periférico por Diabetes Melitus, afasias, 

apraxias, e distúrbios de percepção que interferisse na compreensão e execução 

dos testes. 

    Inicialmente os participantes foram caracterizados quanto aos dados sócios 

demográficos e clínicos na qual constavam dados pessoais, história do AVE, 

sexo, idade, queixas e testes clínicos, sendo eles: dinamometria de preensão 

palmar e de pinça e polpa-polpa (em Kgf)10.A função sensório-motor do membro 

superiorfoi verificada pela Escala de Avaliação da Fugl- Meyer. A avaliação é 

composta por um sistema de pontuação numérica acumulativa que avalia seis 

aspectos do indivíduo: a amplitude de movimento, dor, sensibilidade, função 



motora da extremidade superior e inferior e equilíbrio, incluindo coordenação e 

velocidade4.O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) é o instrumento mais 

utilizado para identificação de declínio cognitivo. Foi desenvolvido por Folstein em 

1975, avaliando a capacidade de cálculo, memória, linguagem, orientação 

espacial e temporal.É composto por 11 itens e sua pontuação máxima é de 30 

pontos,podendo variar de 0 pontos indicando um maior grau de declínio cognitivo 

dos indivíduos até 30 pontos correspondendo melhor capacidade cognitiva5.        

Foi avaliado o tônus muscular através da Escala deAshworthModificada sendo um 

exame clínico proposto por Bohannon e Smith (1987) em que zero corresponde 

ao tônus normal e grau 4 o segmento permanece fixo em flexão ou em extensão3. 

       A sala de aplicação possui isolamento acústico parcial evitando estímulos 

distratores. O procedimento experimental ocorreu em um único dia. Os 

participantes foram posicionados em uma cadeira, com altura ajustável, apoio 

para os pés e um cinto para estabilizar o tronco para que não houvesse 

compensações do tronco durante as realizações dos testes. A mesa posicionada 

à frente do paciente em uma altura ideal para apoio do braço permitiu que, os 

ombros fossem mantidos em posição neutra para a rotação, cotovelo fletidos em 

90º. O avaliador permaneceu atrás do paciente para não interferir no teste e para 

avaliar o aprendizado motor do movimento dirigido ao alvo, foram realizados 

movimentos para alvos posicionados à 45º à direita e à esquerda de um 

pontoinicial, centralizado em relação ao corpo do participante, apresentados em 

um monitor 19,5 polegadas (LG 20EN33SS). Os movimentos foram realizados por 

meio de uma ponteira sobre a superfície sensível de uma mesa digitalizadora 

(487 x 318 x 12 mm; WacomIntuos Pro Grande - PTH851L) posicionada sobre a 

mesa em frente ao indivíduo. 

      Inicialmente foi realizada a calibração da posição de todos os alvos. Todas as 

tarefas sempre serão iniciadas com a ponteira posicionada no ponto inicial (PI) e 

os alvos estarão dispostos a 45° à direita e a 45° à esquerda do PI. Inicialmente 

todos os alvos estarão brancos, porém uma luz verde (estímulo imperativo) irá 

acender, ou no alvo, indicando a direção que o indivíduo deverá realizar o 

traçado. A duração que o alvo ficará acesso será de 200ms e o tempo que a luz 

verde irá acender será aleatório, variando entre 300ms e 800ms, para não ocorrer 

expectativa do momento de ocorrência do estímulo imperativo. Foram realizadas 



20 tentativas na direção ipsilateral e contralateral ao membro que realiza o 

movimento. Os eventos envolvidos em cada tentativa foram controlados e os 

movimentos da ponteira nas direções anteroposterior e médio-lateral serão 

registrados a uma frequência de 300 Hz utilizando uma rotina desenvolvida em 

ambiente Labview 2010 (NationalInstruments). O comando verbal dado para 

todos os participantes será: “Faça o movimento o mais rápido possível, tentando 

acertar o alvo”. 

  Os dados sócios- demográficos e clínicos foram analisados por meio de 

medidas de tendência central e dispersão. Para análise do movimento dirigido ao 

alvo e a modificação do desempenho em função da prática, os dados das 

coordenadas x e y da posição da ponteira (respectivamente, direções 

anteroposterior e médio-lateral) foram filtrados com um filtro passa-baixa 

Butterworth, de segunda ordem, à uma frequência de 10 Hz em rotinas escritas 

em LabView. Estes dados foram utilizados para cálculo da velocidade linear 

resultante da ponteira e o pico de velocidade (em centímetros por segundo) foram 

determinado. 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. As variáveis analisadas foram o tempo de reação (intervalo de tempo 

entre o estímulo imperativo e o início do movimento), tempo de movimento (o 

intervalo de tempo entre o início e final do movimento), pico de velocidade 

(velocidade linear máxima atingida durante o traçado). 

 Foi realizada a análise estatística por meio de medidas de tendência 

central e de dispersão através do pacote SPSS (versão 19.0 para Windows 2010). 

A análise de homogeneidade foi confirmada pelo teste deLevene e a normalidade 

de Shapiro –Wilk. Análises Post-hoc com ajuste de Bonferroni foram realizadas 

quando necessários. Considerou um nível de significância de 5%. 

5. Resultados 

A Tabela 1 mostra a caracterização dos participantes do estudo. 

 

 

 

Tabela 1: Representação dos dados sócio-demográficos e clínicos dos participantes. 



   

  O tempo de reação (TR) demonstrou uma diferença (F1,8= 5,33; p=0,05) 

entre os movimentos inicial e final. O movimento final (384 ± 7,6 ms) teve um TR 

maior que o movimento inicial (362±6 ms). Em relação ao lado (F1,8 =2,18; p=0,18) 

o desempenho do membro superior parético foi similar ao membro superior não-

parético (MSParético: 381±7,7 ms; MSNão-Parético: 364±7,3 ms). Os movimentos 

nas direções ipsilateral (378±7,5 ms) e contralateral (367±5,1 ms) também 

apresentaram tempos de reação similares (F1,8=1,81; p=0,22). Na comparação 

entre os grupos, o grupo AVED (387±6,9 ms) apresentou maior TR (F1,8 = 8,26; 

p=0,02) do que o grupo com AVEE (359±6,9 ms). Não houve interação 

significativa entre os fatores analisados. 

       O tempo de movimento (TM) nos momentos inicial e final foram diferentes 

(F1,8= 23,6; p=0,01). O movimento final (367±7,4 ms) mostrou menor TM 

comparado com o movimento inicial (442,10±14,8 ms). Houve uma diferença 

significativa para o TM em relação ao lado (F1,8 = 54; p<0,0001). O TM com o lado 

parético (447±11,7 ms) foi maior do que do lado não-parético (362±9ms). O 

mesmo foi visto em relação à direção do movimento. O TM para a direção 

contralateral (448±11,5ms) foi maior (F1,18=119,9; p<0,0001) do que para a 

direção ipsilateral (362±7,1ms). Na comparação entre grupos, o grupo AVEE 

(445± 12,3 ms) apresentou maior TM (F1,18=21,3; p=0,002) em relação ao grupo 

AVED (364,8± 12,3 ms). Houve interação significativa (F1,8=5,31; p=0,05) entre 

grupo e momento. Apenas o grupo com AVEE apresentou menor tempo de 



movimento entre os momentos inicial e final (p=0,001), mas não o grupo AVED 

(p=0,11). Uma interação significativa (F1,8=12,37; p=0,008) entre grupo e direção 

mostrou que o grupo AVEE para a direção contralateral teve um tempo de 

movimento muito maior do que para a direção ipsilateral quando comparado ao 

grupo AVED. A interação entre grupo, lado e momento (F1,8=23,43; p=0,001) 

mostrou que para o grupo AVEE tanto o MSparético quanto o não-parético 

apresentaram diminuição da duração do movimento no momento final, enquanto 

para o grupo AVED apenas o MS não-parético mostrou essa melhora. 

      Em relação ao pico de velocidade (PV) do movimento inicial e final (F1,8=8,4; 

p=0,02), verificou-se que o movimento final (80± 2,2 cm/s) teve um PV maior 

comparado com o movimento inicial (70,8±1,8 cm/s). No que se refere ao lado 

(F1,8= 108; p<0,0001) houve uma diferença significativa, o membro superior não-

parético atingiu um pico de velocidade maior (84,5±1,3 cm/s) do que o membro 

superior parético (66±1,8 cm/s). O pico de velocidade também foi maior (F1,8= 

355; p<0,0001) para a direção ipsilateral (86±1 cm/s) do que para a direção 

contralateral (65±1,7 cm/s).  Para a comparação dos grupos, o grupo AVED (84,3 

± 1,8cm/s) apontou maior PV (F1,8= 50,4; p<0,0001) comparado com o grupo 

AVEE (66,4 1,8 cm/s). Houve uma interação significativa entre grupos, lado e 

direção (F1,8= 14,4; p<0,005). A análise post-hoc demonstrou que para o AVED 

apenas na direção ipsilateral o MSParético foi mais lento que o não-parético, 

enquanto para o AVEE tanto na direção contralateral quanto na ipsilateral o lado 

parético foi mais lento que não-parético. 

        O Erro inicial de direção (EDA) foi maior (F1,8=13,6; p=0,006) para o 

momento inicial (6,8±0,3o) do que para o momento final (5,4±0,4o). Quanto ao 

lado (F1,8=4,5; p=0,07) o desempenho do lado parético (6,5±0,4o) foi similar ao do 

não-parético (5,7±0,4o). Para a direção contralateral (7,4±0,5) o EDA foi maior 

(F1,8=35,1; p<0,0001) do que para a direção ipsilateral (4,8±0,2o). O grupo AVED 

(6,5±0,4o) apresentou o EDA (F1,8=1,5 ;p=0,26) similar ao grupo com AVEE 

(5,7±0,4ms). Não houve interação significativa entre os fatores analisados. 

      A suavidade relativamente ao momento (F1,8=26,1; p=0,001) foi diferente entre 

o movimento inicial e final. O movimento inicial foi menos suave (3,2 ±0,2 um) 

comparado com o movimento final (2,0 ±0,1 um). Em relação ao lado (F1,8= 38,7; 



p<0,0001), o lado parético apresentou menor suavidade (3,1±0,2 um) comparado 

com o não parético (2,8±0,2 um).  A suavidade foi similar (F1,8= 4,76; p=0,06) para 

as direções ipsilateral (2,4±0,2 um) e contralateral (2,8±0,2 um) O grupo AVED 

(2,6±0,2 um) apresentou uma suavidade (F1,8=0,22; p=0,9) similar ao grupo com 

AVEE (2,6±0,2 um). Houve uma interação significativa entre grupo, momento e 

lado (F1,8= 7,13; p=0,03). Para o grupo AVED, apenas o lado não-parético foi mais 

suave no momento final em relação ao inicial, o que ocorreu tanto para o lado 

parético quanto não-parético para o grupo com AVEE. 

7.Considerações Finais 

    Esse estudo procurou avaliar como o movimento dirigido ao alvo se modifica 

emfunção de repetição em pacientes pós- AVE. Os resultados demonstraram que 

existe uma diferença de desempenho entre os grupos com lesão à direita e à 

esquerda. Observou-se que os indivíduos com AVEE apresentaram pior 

desempenho no movimento dirigido ao alvo, quando comparado com os 

indivíduos AVED. Em relação aos grupos, o grupo AVEE apresentou maior tempo 

de movimento, sendo mais lentos para executar o movimento quando comparado 

o grupo AVED, que foram mais lentos para planejar e iniciar o movimento. Nosso 

estudo mostrou que mesmo os indivíduos com lesão à esquerda sendo mais 

lentos, melhoram o desempenho em função da prática, demonstrando diminuição 

da duração do movimento final tanto para o membro superior parético quanto o 

não parético, enquanto os indivíduos com lesão à direita apresentarammudança 

no desempenho com a prática, mas ela só ocorre somente para o membro 

superior não parético. 

Winstein e colaboradores (1999)14 realizaram um estudo com indivíduos sadios e 

pós–AVE de circulação unilateral anterior, utilizando o membro sadio para 

dissociar a capacidade de aprendizado dos déficits de controle motor do membro 

contralateral. Os participantes realizaram a tarefa discreta de coordenação que 

envolvia a preensão e alcance do alvo, sob duas condições de feedback mais e 

menos intensos. Os autores concluíram que independente do feedback, AVEs e 

controles apresentaram aumento da acuidade e consistência em função da 

prática durante a fase de aquisição, sendo verificado que AVE unilateral em áreas 



sensório -motora afeta o controle e execução de tarefas motoras mais não o seu 

aprendizado. 

      A prática permitiu que indivíduos pós–AVE apresentassem melhor 

desempenho ao realizar um movimento em função da repetição. É provável que a 

melhora da coordenação interarticular, maior estabilidade do tronco e cintura 

escapular e uma mobilidade de membro superior ao realizar o movimento ao alvo 

de maneira correta tenham contribuído para essa melhora1,8. O presente estudo 

mostrou que indivíduos com lesão à esquerda mostraram que o desempenho do 

movimento tornou-se cada vez mais consistente, à medida que a consistência do 

desempenho da aprendizagem aumenta, característica comportamental do 

movimento torna-se mais estáveis. A capacidade melhorada do movimento é 

marcada por uma quantidade de persistência. Finalmente a adaptabilidade, 

executando o movimento de maneira efetiva9. Fredet e colaboradores6 realizaram 

um estudo que visou avaliar a suavidade em movimentos de alcance em adultos 

jovens e destros, com o membro superior direito, onde realizaram movimentos 

direcionados sendo mais freqüentes para alvos menores que maiores, e o pico de 

velocidade também foi menores durante o movimento para alvos menores. Os 

autores concluem que a suavidade favorece a estabilidade do movimento durante 

sua realização ou em funções das correções necessárias para melhor acurácia.  

Diante dos resultados apresentados, verificamos que os indivíduos após AVE 

apresentaram melhora do desempenho em função da prática, realizando 

movimentos mais consistentes.  

8. Fontes Consultadas 

1.Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da aprendizagem baseada 

no problema\RicharA. Chmidt  e Craig A. Wrisberg; Tradução 2a Edição :Artmed 

Editora,2001. 

2.Boyd, LA; WINSTEIN, CJ. Implicit Motor-Sequence Learning in Humans Following 

Unilateral Stroke: the Impact of Practice and Explicit Knowledge. Neuroscience 

Letters, v298, p.65-69, 2001. 



3.Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of 

muscle spasticity.PhysTher. 1987;67 (2):206-7. 

4. Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke 

hemiplegic patient:   1. A method for evaluation of physical performance. Scand J 

RehabMed 1975; 7: 13-31. 

5. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mentalstate". A practical method 

for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 

1975;12 (3):189-98. J Psychiatr Res. 1975;12 (3):189-98. 

6.Fradet L, Lee G, Dounskaia N.Origins of submovements during pointing 

movements ActaPsychologica. 2008 Sep;129(1):91-100. 

7.Levin MF. Interjoint coordination during pointing movements is disrupted in 

spastic hemiparesis. Brain 1996; 119 (1): 281-293. 

8. Magill RA. Aprendizagem Motora: Conceitos e aplicações (Tradução da5ª 

edição americana).Editora Edgard Blucher. 2002. 

9. Mathiowetz V, Kashman N, Volland G, Weber K, Dowe M, Rogers S. Grip and 

pinch strength: normative data for adults. Arch PhysMed Rehabil. 1985;66 (2):69-

74. 

10.Naghdi S, Ansari NN, Mansouri K, Hasson S. A neurophysiological and 

clinical study of Brunnstrom recovery stages in the upper limb following stroke. 

BrainInj. 2010;24 (11):1372-8. 

11.Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness :the Edinburg 

inventory.Neuropsychologia.1971;9 (1):97-113. 

12. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et 

al. An Updated Definition of Stroke for the 21st Century: A Statement for 

Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke 

Association. 

13.Stein D. Brain injury and theories of recovery. In: Goldstein L, editor. 

Restorative Neurology: Advances in Pharmacotherapy for Recovery After Stroke. 

Armonk, NY: Futura Publishing; 1998. p.1-34. 



14. Winstein, CJ; Merians , AS; Sullivan, KJ. Motor learning after unilateral brain 

damage.Neuropsychologia, v.37,p.975-987, 1999. 

 


