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1. Resumo  

Introdução: O desempenho do movimento dirigido ao alvo é afetado pela direção 

(ipsilateral e contralateral) e forma (discreto e cíclico) como é realizado e depende da 

atividade de diferentes áreas corticais. A lesão vascular cerebral pode afetar a 

participação dos indivíduos na sua vida cotidiana. Objetivo: Avaliar o desempenho 

do movimento cíclico nas repetições inicial e final, nas direções ipsilateral e 

contralateral em pacientes pós-acidente vascular encefálico com o membro superior 

parético (MSP). Métodos: 11 indivíduos pós-AVE (GAVE) e 11 sadios (GC), destros 

realizaram movimentos com o membro superior dirigidos à alvos apresentados em 

um monitor, sobre uma mesa digitalizadora, de forma cíclica, para direção ipsilateral 

e contralateral. Variáveis espaciais e temporais foram analisadas nos momentos 

cíclicos iniciais e finais gerados pelo MSP. Resultados: Apesar do pior desempenho 

em relação ao GC, o GAVE apresentou melhora do desempenho no momento final 

em relação ao início dos ciclos, como os GC. Conclusão: A modificação do 

desempenho dos movimentos cíclicos em função da repetição do movimento sugere 

uma transição do controle do movimento de áreas corticais para áreas subcorticais, 

favorecendo o automatismo motor, inclusive em indivíduos com lesão cerebral.  

2. Introdução  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um episódio de disfunção 

neurológica aguda de origem isquêmica ou hemorrágica no sistema nervoso central 

(1).  Como consequência, os pacientes pós-AVE podem adquirir alterações de 

coordenação motora, sinergismo, tônus muscular afetando o movimento voluntário 

(2) e consequentemente em suas atividades cotidianas, favorecendo o desuso do 

membro superior parético.  

O membro superior está envolvido em uma variedade de tarefas de alcance 

dependentes de padrões de movimentos coordenados e sequenciados dentro de um 

ambiente (3). O movimento dirigido ao alvo pode ser classificado em movimento 

discreto, recíproco ou cíclico. O movimento cíclico é comum em atividades manuais, 

pode ser até duas vezes mais rápido que movimentos discretos e 

caracteristicamente realizado de forma rítmica, repetida, com idas e retornos para o 

mesmo alvo gerando o alongamento e encurtamento dos músculos motores 

principais (4).  



Movimentos cíclicos são controlados por áreas subcorticais, que envolvem 

uma maior automaticidade, algo que se assemelha bastante ao ciclo da marcha (5) e 

não dependem exclusivamente do controle por áreas corticais superiores. Indivíduos 

pós-AVE falham consistentemente em iniciar o movimento direcionado ao alvo e 

cometem erros de direção no início do movimento com grandes curvaturas na 

trajetória que comprometem sua execução (6).  

 O automatismo, no entanto, pode depender da repetição do movimento e, 

portanto, não estar presente desde o início da sequência de ciclos, o que afetaria o 

desempenho da tarefa. Havendo mudanças na execução do movimento, será 

possível sugerir os mecanismos de controle motor envolvidos e os possíveis 

benefícios do uso do movimento cíclico como forma de reabilitação da função dos 

membros superiores após lesões corticais.  

3. Objetivo 

Analisar o desempenho do movimento cíclico inicial e final, nas direções 

ipsilateral e contralateral realizados com o membro superior parético em pacientes 

pós -AVE.  

4. Metodologia 

O presente estudo trata-se de uma análise secundária de um estudo 

experimental de desenho transversal (7) realizado no Laboratório de Análise de 

Movimento II, do Programa de Mestrado da Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade da Cidade de 

São Paulo sob protocolo número 25396313.2.0000.0064.  

4.1 Participantes 

Participaram do estudo 22 indivíduos divididos em dois grupos. O Grupo AVE 

(GAVE) foi composto por 11 indivíduos com um único episódio de AVE, ocorrido há 

pelo menos seis meses do momento da coleta, tanto de causa hemorrágica quanto 

isquêmica, confirmado por exames de imagens e laudos médicos neurológicos. 

Apenas indivíduos com lesão limitada ao território vascular anterior (artérias 

cerebrais anteriores e/ou média), tanto nos hemisférios esquerdo ou direito, com 

visão normal ou corrigida para normal foram incluídos. O Grupo controle (GC) contou 

com 11 indivíduos sadios, pareados em relação à faixa etária e sexo com os 



indivíduos do GAVE. Todos eram destros de acordo com a versão modificada do 

Inventário de Edinburgh (8).  

Foram excluídos do estudo participantes que apresentassem um escore no 

Mini Exame do Estado Mental inferior ao seu nível de escolaridade (9) e aqueles 

com alterações ortopédicas ou dor nos membros superiores, outras doenças 

neurológicas ou instabilidade clínicas, assim como participantes que demonstrassem 

incapacidade de entendimento e execução da tarefa incluindo aqueles com afasia de 

compreensão, apraxia, heminegligência e/ou plegia que impedisse a realização da 

tarefa. 

5. Desenvolvimento 

Foram coletados os dados sócio demográficos e clínicos dos participantes 

(10), Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (9); Escala Modificada de Ashworth e a 

Escala de Avaliação Motora Fugl Meyer para Membros Superiores (11).  

Os participantes foram posicionados em uma cadeira, com ajuste na altura, e 

um colete para limitar o movimento do tronco. Uma órtese na mão foi usada para 

estabilização. Foi disposto um monitor (Samsung 15”) que apresentava as tarefas, e 

os traçados no qual foram realizados por meio de uma caneta na superfície sensível 

da mesa digitalizadora (WACOM Intuos 2, de 12x12 polegadas), para realização dos 

traçados das tarefas e ambos estavam conectados a um laptop (HP AMD Turion 64). 

Foram realizados movimentos com os membros superiores direito e esquerdo, nas 

direções ipsilateral (DI) e contralateral (DC), de forma cíclica. Apenas os movimentos 

em direção ao alvo foram analisados, não os de retorno ao ponto inicial. As 

tentativas foram realizadas em 2 blocos com duração de 6 segundos para cada 

direção do movimento. A coleta de dados foi feita com uma frequência de 300 Hz, 

com o uso do Software LabView 9.0 (National Instruments).  

5.1 Análise dos dados  

Uma análise descritiva do Mini-mental, Escala Modificada de Ashworth e a 

Escala de Avaliação Motora Fugl Meyer para Membros Superiores foi realizada. Os 

dados referentes às tarefas cíclicas dirigidas ao alvo, pelos participantes sadios e 

AVE foram reprocessados.  Os dados obtidos com o traçado da caneta foram 

filtrados utilizando um filtro de passa-baixa Butterworth de 10Hz. Foram analisados e 



comparados os momentos iniciais (0 - 3 s) e finais (3 a 6 s) realizados pelos 

indivíduos nas direções ipsilateral e contralateral ao membro superior em 

movimento. O membro superior analisado para o GC foi pareado com o membro 

parético dos indivíduos do GAVE. Foram analisadas as variáveis: Tempo de 

movimento (TM); Tempo de reação (TR); Pico de Velocidade (PV); Intervalo entre 

picos; Suavidade; Erro Constante resultante (ECr); Erro variável resultante (EVr).  

A normalidade dos dados foi verificada através do Teste Shapiro-Wilk e 

transformação logarítmica quando os dados não apresentavam distribuição normal. 

As variáveis foram submetidas à análise de variância para medidas repetidas, 

considerando-se como fatores principais o grupo (GAVE x GC), o momento do ciclo 

(inicial e final) e a direção do movimento (ipsilateral e contralateral), sendo a última 

considerada a medida repetida. Análise post-hoc com ajuste de Bonferroni foi 

realizada quando apropriado. Considerou-se um nível de significância de 5%.  

6. Resultados 

O tempo de reação (TR) foi similar (F1,20 = 0,60; p = 0,45) entre o GAVE (449 

± 26 ms) e o GC (421 ± 26 ms). Também não foram observadas diferenças entre as 

direções (F1,20 = 0,48 p = 0,5) ipsilateral (427 ± 21 ms) e contralateral (443 ± 22 ms) 

ou interações entre os fatores (F1,20 = 4; p = 0,06). Com relação ao tempo de 

movimento a comparação entre o GAVE (378 ± 33 ms) e o GC (306 ± 33 ms) 

mostrou similaridade (F1,20 = 2,42; p = 0,135). A direção do movimento (F1,20 = 4,62; p 

= 0,04) gerou maior duração para a direção contralateral (363 ± 29 ms) que 

ipsilateral (321,5 ± 21 ms) e o momento inicial (376 ± 26 ms) foi mais lento (F1,20 = 

16,64; p = 0,001) que o momento final (308 ± 22,5 ms). Não houve interações entre 

os fatores (F1,20 = 0,02 p = 0,889).  

        O pico de velocidade foi maior (F1,20 = 11,2; p = 0,003) para o GC (99,92 ± 

8,38 cm/s) do que para o GAVE (60,25 ± 8,38 cm/s). Houve uma diferença entre as 

direções dos movimentos (F1,20 = 7,12; p = 0,015) sendo maior para a direção 

ipsilateral (86 ± 7 cm/s) do que para o contralateral (74 ± 5 cm/s). A velocidade entre 

os momentos mostrou diferença (F1,20 = 67,35; p < 0,0001) sendo maior no momento 

final (90 ± 7 cm/s), do que para o momento inicial (70 ± 5 cm/s). Não houve 

interações entre os fatores (F1,20 = 0,03 p = 0,86).  



Observou-se uma diferença na suavidade (F1,20 = 12,52; p = 0,02) entre os 

grupos. O GC realizou movimento mais suave (2,5 ± 0,3 um) do que o GAVE (4 ± 

0,3 um). A suavidade foi similar (F1,20 = 1,60; p = 0,2) para a direção ipsilateral (3 ± 

0,2 um) e contralateral (3,5 ± 0,27   m). O momento final (3 ± 0,17 um) foi mais 

suave (F1,20 = 4,2; p = 0,05) do que o momento inicial (3,5 ± 0,27 um). Não houve 

interações entre os fatores (F1,20 = 0,16; p = 0,695).  

O intervalo médio entre picos de velocidade foi similar (F1,20 = 2,84; p = 0,10) 

na comparação entre GC (309 ± 36 ms) e GAVE (394 ± 36 ms). Não houve diferença 

para direção (F1,20 = 3,06; p = 0,095) ipsilateral (371 ± 27 ms) e contralateral (333± 

28 ms). Houve uma diferença entre os momentos analisados (F1,20 = 44,32; p < 

0,0001). O momento final teve um menor intervalo entre os picos de velocidade (311 

± 24 ms) do que o momento inicial (393 ± 28 ms). Houve uma interação entre grupo, 

momento e direção (F1,20 = 8,71; p = 0,008). A análise post-hoc demonstrou uma 

diferença entre grupos na direção ipsilateral (GC: 315 ± 45; GAVE: 445 ± 45), mas 

não na direção contralateral (GC: 277,5 ± 37; GAVE: 395,5 ± 37). Por outro lado, no 

momento final do movimento os grupos diferiram para o lado contralateral (GC: 

277,5 ± 37; GAVE: 395,5 ± 37), mas não para o lado ipsilateral (GC: 266 ± 37; 

GAVE: 304,5 ±37). Nas demais condições não houve diferença entre os grupos. 

A análise do erro constante mostrou uma diferença entre grupos (F1,19 = 

27,90; p < 0,0001). O GAVE realizou movimentos menos acurados (2,5 ±0,3 cm) que 

o GC (0,5 ± 0,3 cm). Não houve diferença na direção do movimento (F1,19 = 2053; p 

= 0,16) entre a direção ipsilateral (2 ± 0,4 cm) e contralateral (1 ± 0,2 cm).  O 

momento inicial (1,4 ± 0,2 cm) e final (1,7 ± 0,3 cm) foram similares (F1,19 = 0,18; p = 

0,7). Não houve interações entre os fatores analisados (F1,19 = 0,04; p = 0,84). Para 

o erro variável resultante, observou-se uma diferença entre grupos (F1,18 = 12,65; p = 

0,02). O GAVE realizou movimentos menos precisos (2,5 ± 0,5 cm) do que o GC (1 ± 

0,5 cm). Em relação à direção também não houve diferença (F1,18 = 0,61; p = 0,4) 

entre a direção ipsilateral (1,5 ± 0,4 cm) e contralateral (1,5 ± 0,5 cm). Não houve 

diferença para o momento (F1,18 = 0,48; p = 0, 5) inicial (2 ± 0,5 cm) e final (1,5 ± 0,3 

cm) nem interações significativas entre os fatores (F1,18 = 0,58; p > 0,45).  

7. Discussão 

Os resultados deste estudo sugerem que os indivíduos pós-AVE demonstram 

um declínio no desempenho de movimentos cíclicos dirigidos ao alvo com o membro 



superior parético quando comparados aos indivíduos sadios. No entanto, estes 

indivíduos com lesão central foram capazes de modular o desempenho em função 

da direção e o do momento em que o movimento foi realizado de forma similar aos 

indivíduos sadios. O tempo de reação foi similar entre os grupos. Esta variável está 

relacionada com o processamento de informações do sistema sensorial e mensuram 

indiretamente a qualidade e quantidade do processamento neural (12) necessários 

para o início do movimento. 

 Apesar da similaridade relação à duração do movimento, o GC foi mais 

rápido e, de forma associada, mais acurado do que o GAVE.  Indivíduos com lesão 

encefálica apresentam alteração sensório-motora que altera o sinergismo necessário 

para o sequenciamento interarticular do membro dirigido ao alvo. Esses dados são 

corroborados pela menor suavidade e variabilidade do traçado apresentada pelo 

GAVE. Rohrer e colaboradores (2002) (13) mostram que prejuízos na suavidade do 

traçado ocorrem por comprometimento da coordenação interarticular. Porém, Von 

Hofsten (1991) (14), sugere que além da suavidade ter relação com estruturas e 

sistemas neuromusculares é resultado de processos de aprendizagem e 

coordenação, os quais podem estar comprometidos nos indivíduos pós-AVE deste 

estudo. 

Os resultados demonstraram pior desempenho em relação a acurácia e 

precisão no grupo com lesão cerebral (15). A literatura demostra que essas 

características podem ser afetadas pelo tipo de tarefa. Smits-Engelsman e 

colaboradores (2006) observaram que apesar dos movimentos cíclicos 

demonstrarem um declínio parcial no desempenho em relação aos movimentos 

discretos, são realizados com maior velocidade e similar acurácia. Os autores 

sugerem que a estabilização do desemepnho seria assegurada pela oscilação de 

atividade das redes neuronais espinais e transição entre o controle por estruturas 

corticais e subcorticais.   

Observou-se ainda que os movimentos dirigidos para o alvo contralateral 

apresentam maior duração e com menor velocidade do que aqueles realizados na 

direção ipsilateral para os dois grupos estudados. Dounskaia e colaboradores (2002 

a,b e 2011) (16, 17) e Gribble (1999) (18) propõe que a relação interarticular é 

modificada dependendo da direção com que o movimento é realizado. No 

movimento ipsilateral o cotovelo seria a articulação líder enquanto o ombro 



funcionaria como articulação subordinada, modulando o torque interativo gerado. 

Estes movimentos seriam mais simples do ponto de vista biomecânico que os 

contralaterais. 

Os momentos iniciais apresentaram maior duração, intervalo entre picos, 

menor pico de velocidade e suavidade quando comparados aos momentos finais. O 

mecanismo neurofisiológico do movimento cíclico, automatismo e controle pelas 

áreas subcorticais é bastante descrito nas análises de marcha. No entanto, esta 

ritmicidade não é vista no início do movimento, descrito como voluntário (4, 19).  

Parece que a automaticidade dependente dos ciclos iniciais e da repetição contínua 

do movimento. (7, 20). Os resultados deste estudo parecem refletir especificamente 

esta mudança de padrão de comportamento. Ou seja, o automatismo do movimento 

cíclico de fato não está presente desde os momentos iniciais, sendo dependente da 

repetição do movimento modificando o desempenho a partir do controle subcortical.  

  Por ser um movimento rítmico e quase automático, o movimento cíclico 

permite poucas correções baseadas no feedback sensorial, a qual necessitaria de 

um tempo mínimo entre 100 – 150 ms (21). Ressalta-se que os erros encontrados 

foram altos (aproximadamente 0,5 ± 0,3 cm para o GC e 2,5 ±0,3 cm para o GAVE). 

Apesar da tarefa ser cíclica o GAVE pode ter priorizado a acurácia utilizando-se do 

feedback e realizando mais correções e uma consequente diminuição da velocidade 

de execução o movimento (5, 7). Van Mourik e colaboradores (2004) (22) analisaram 

as diferenças entre o movimento discreto, o cíclico inicial e final e o cíclico contínuo. 

Os autores observaram que o movimento discreto foi superior em todas variáveis 

com exceção da suavidade, maior para os movimentos cíclicos contínuos e o último 

cíclico, corroborando os achados do presente estudo.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo demonstrou que apesar do grupo com lesão encefálica 

apresentar um pior desempenho em relação aos indivíduos sadios, eles foram 

capazes de modular o comportamento em função da demanda da tarefa, mesmo 

utilizando o membro superior parético. Atualmente, 50% dos pacientes pós-AVE irão 

apresentar hemiparesia como sequela. A literatura propõe inúmeras intervenções no 

retreinamento do membro parético nas tarefas de vida diária. O presente estudo 

permite sugerir que o movimento cíclico pode ser introduzido como uma estratégia 



de treinamento. Pela automaticidade adquirida nos momentos finais, o movimento 

cíclico facilitaria a realização do movimento do membro parético por envolver áreas 

subcorticais, menos afetadas em relação ao território cortical anterior, favorecendo o 

uso e reaprendizagem de tarefas. Portanto, conhecendo os diferentes mecanismos 

envolvidos no controle de movimentos dirigido ao alvo, a utilização das vantagens de 

cada tipo de tarefa dependendo da necessidade do paciente poderiam ser 

implementados. Sendo assim, estudos futuros poderiam analisar a implementação 

de movimentos cíclicos como estratégia para o retreinamento de habilidades na 

população pós-AVE. 
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