
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: EFEITO DA POSIÇÃO EM PÉ SOBRE O MOVIMENTO DE ALCANCE EM INDIVÍDUOS PÓS
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUÍS FERNANDO VICENTE E SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SANDRA MARIA SBEGHEN FERREIRA DE FREITASORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ALETHEA NARDINI GOMES, RAFAELA BARROSO DE SOUZA COSTA
GARBUS, SANDRA REGINA ALOUCHE
COLABORADOR(ES): 



1. Resumo  

Indivíduos que sofreram um Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam 

dificuldades ao realizar movimentos de alcance, tanto com o membro superior 

contralateral à lesão, quanto com o membro ipsilateral. Estudos mais recentes 

mostraram que, na posição sentada, os movimentos de indivíduos que sofreram AVE 

são mais lentos, menos suaves e possuem alterações na coordenação entre as 

articulações do membro superior. No entanto, não se sabe como são esses 

movimentos na postura em pé. O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da 

posição em pé sobre o desempenho na realização do alcance com o membro superior 

ipsilateral à lesão pela comparação com os movimentos realizados na posição 

sentada por indivíduos que sofreram um AVE. O desempenho nas variáveis 

neuromotoras: Tempo de início do movimento, tempo de movimento e erro radial (TIM, 

TM e ER, respectivamente) foram avaliados em cada posição, em pé e sentada. 

Participaram do estudo 10 indivíduos que sofreram um AVE, destros, com histórico de 

AVE ocorrido há mais de seis meses. Na condição em pé, os participantes 

permaneceram em postura ereta, descalços e com os pés afastados sobre duas 

plataformas de força. Na posição sentada, eles sentaram em uma cadeira com 

encosto e mantiveram os pés em contato com o chão. Em todas as tentativas, o 

cotovelo foi mantido a 90° de flexão (membro ipsilateral à lesão) e tocaram a ponta do 

dedo indicador numa barra externa. Partindo dessa posição inicial, eles moveram a 

ponta do dedo indicador e tocaram um alvo apresentado na tela de um monitor 

posicionado a uma distância de 105% do valor do comprimento do membro superior. 

Os participantes realizaram 5 tentativas para um alvo apresentado no centro, 10 cm 

acima ou 10 cm abaixo dessa posição. A média entre as tentativas das variáveis 

neuromotoras TIM, TR e ER foram comparadas entre as condições. Não houve efeito 

de postura nenhuma variável. Somente para a variável TM foi observado um efeito da 

altura do alvo, com os participantes alcançando o alvo superior com um tempo maior 

quando comparado ao inferior Os achados sugerem que o desempenho no alcance 

dos indivíduos que sofreram AVE não difere em relação a postura adotada. 

 

 

 



2. Introdução 

Muitas atividades de vida diária exigem que o indivíduo seja capaz de realizar 

movimentos de alcance com os membros superiores na postura ereta. Indivíduos que 

sofreram um acidente vascular encefálico (AVE) apresentam dificuldades em controlar 

adequadamente os movimentos do membro superior tanto contralateral como 

ipsilateral à lesão cerebral[1,2]. Estudos sobre os movimentos de alcance destes 

indivíduos na posição sentada revelaram que, em geral, os movimentos são mais 

lentos, menos suaves e possuem alterações na coordenação entre as articulações do 

membro superior[3,4]. Uma questão que ainda não tinha sido investigada era se estas 

alterações seriam ainda mais evidentes no membro superior ipsilateral à lesão se os 

indivíduos executassem os movimentos de alcance na postura em pé. Tal questão é 

baseada no fato de que a manutenção da postura em pé exige um adequado controle 

do equilíbrio postural. 

Um estudo realizado recentemente em indivíduos sadios comparou as 

características dos movimentos de alcance nas posições em pé e sentada e concluiu 

que o tempo para iniciar o movimento, o tempo para completar o movimento e a 

trajetória final da mão (respectivamente, essas variáveis no presente estudo serão 

chamadas de tempo de início do movimento, tempo de movimento e erro radial) não 

foram influenciados pela postura adotada[5]. Segundo os autores[5], a ausência de um 

efeito da postura sobre o desempenho dos movimentos do membro superior sugere 

que o sistema nervoso central considera as restrições de equilíbrio postural para 

garantir o sucesso na execução dos movimentos de alcance. No entanto, é possível 

que essa ausência observada em indivíduos adultos seja somente devido ao fato de 

que eles, em geral, são capazes de manter um bom equilíbrio na postura ereta se 

comparado a indivíduos idosos ou que sofreram afecções neurológicas, como é o 

caso dos indivíduos que sofrerarm um AVE.  

Assim, ainda não era conhecido se haveria um efeito na posição em pé sobre 

o movimento de alcance com o membro ipsilateral a lesão em indivíduos que sofreram 

um AVE. Como a maioria dos indivíduos que sofreram um AVE apresentam 

hemiparesia ou hemiplegia após seis meses da lesão, a distribuição do peso corporal 

entre os membros inferiores quando na postura em pé é assimétrica[6] e a oscilação 

postural durante a postura ereta quieta é aumentada comparada a indivíduos sadios[7]. 

Sendo assim, é esperado que essas alterações no controle postural interfiram ainda 



mais a execução dos movimentos de alcance quando realizados na postura ereta em 

comparação à postura sentada. Além disso, no estudo realizado com indivíduos 

sadios, os alvos eram sempre posicionados no centro alinhado a linha média dos 

participantes e na altura do ombro[5]. Assim, a tarefa de alcance ao alvo pode ser 

também não perturbadora. Em um estudo recente realizado em nosso laboratório, foi 

observado que movimentos de alcance para alvos mais altos levam a maiores ajustes 

da postura ereta antes de iniciar os movimentos. Dessa forma, maiores efeitos da 

postura deveriam ser observados quando movimentos para alvos superiores foram 

comparados entre as condições em pé e sentado, como será feito no presente estudo. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo foi verificar o efeito da posição em pé sobre o 

desempenho na realização do alcance com o membro superior ipsilateral à lesão pela 

comparação com os movimentos realizados na posição sentada por indivíduos que 

sofreram um AVE.  

Os objetivos específicos foram: 

I. Comparar o tempo de início do movimento de alcance realizado com o membro 

ipsilateral a lesão entre as condições sentado e em pé nas três alturas de alvo.  

Hipótese: o tempo de início do movimento será maior na condição em pé pois 

os indivíduos deverão realizar ajustes na postura ereta antes de iniciar os 

movimentos de alcance. O aumento no tempo para iniciar o movimento será 

ainda maior quando os alvos forem mais altos por ser uma tarefa mais 

perturbadora comparada as outras posições de alvo. 

 

II. Comparar o tempo de movimento de alcance realizado com o membro 

ipsilateral a lesão entre as condições sentado e em pé nas três alturas de alvo. 

Hipótese: o tempo de movimento será maior na condição em pé pois os 

indivíduos deverão controlar as articulações responsáveis por manter o 

equilíbrio além das articulações associadas ao movimento de alcance. Esse 

efeito será ainda maior quando os alvos forem mais altos considerando que a 

distancia até o alvo será maior. 

 



III. Comparar o erro do movimento de alcance realizado com o membro ipsilateral 

a lesão entre as condições sentado e em pé nas três alturas de alvo. 

Hipótese: o erro radial será maior na condição em pé pois na posição sentada 

os indivíduos terão que controlar apenas as articulações responsáveis pelo 

movimento de alcance. A acurácia será ainda maior quando os alvos forem 

mais altos na postura sentada comparada ao alcance na postura em pé pois 

exigirá menores amplitudes de movimento para o alcance. 

 

4. Metodologia 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Análise do Movimento I 

(LAM-I) da UNICID. Dez indivíduos, sendo 2 indivíduos do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, que sofreram AVE (5 com AVE à direita e 5 com AVE à esquerda), destros, 

com histórico de episódio único de AVE ocorrido há mais de 6 meses foram 

selecionados para participar do estudo. A idade média dos individuos foi 59 ± 5,9 anos; 

estatura média foi 1,691 ± 0,11 m; e a massa corporal 70,8 ± 10,85 kg. Com relação 

ao tempo de lesão, analisada em anos, os participantes avaliados tinham entre 10 

meses e 16 anos (6,98 ± 3,97 anos).  

Para a realização das avaliações, os participantes foram informados sobre o 

protocolo experimental e, caso concordassem em participar do estudo, deveriam 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo antes do início do experimento. 

Após concordância de participar no estudo, os indivíduos foram submetidos às 

avaliações. A dominância manual foi verificada pelas respostas ao questionário de 

dominância manual denominado inventário de Edinburgh[8]. O inventário de Edinburgh 

contém 10 itens diretamente relacionados com a mão que o indivíduo mais utiliza para 

realizar as tarefas do dia-a-dia. Foram incluídos no estudo apenas os indivíduos que 

responderam mais que 80% das respostas para o membro superior “direito” (antes do 

AVE). 

 

5. Desenvolvimento 

Os participantes realizaram os movimentos de alcance na posição em pé e 

sentada. Na posição em pé, o participante permaneceu em postura ereta, descalço e 



com os pés afastados (base de suporte confortável) sobre duas plataformas de força 

(AMTI OR6-7, Figura 1A). A posição dos pés adotada na primeira tentativa foi marcada 

e reproduzida durante o estudo. Na posição sentada, ele foi instruído a sentar em uma 

cadeira com encosto e manter os pés em contato com o chão. Nessa posição, os 

joelhos e quadril permaneceram em 90° de flexão (Figura 1B). Em todas as tentativas, 

eles mantiveram o cotovelo a 90° de flexão (membro ipsilateral á lesão) e tocaram a 

ponta do dedo indicador numa barra rígida (ATI, Nano 17 mm) e fixa de contato inicial. 

Partindo dessa posição inicial, foi solicitado ao participante, após um comando sonoro, 

realizar o movimento de alcance e tocar o dedo indicador em um alvo (circulo verde 

de 2 cm de diâmetro em um fundo cinza) apresentado na tela de um monitor à frente 

sensível ao toque (marca ELO). O alvo central foi posicionado na altura dos olhos do 

participante a uma distância de 105% do valor do comprimento do membro superior 

definido entre o acrômio e a ponta do dedo indicador. Essa posição do alvo central foi 

ajustada para postura sentada e em pé. Os participantes realizaram os movimentos 

de alcance para três posições de alvos apresentados a) no centro da tela de um 

monitor à frente (AC), b) 10 cm acima (AS) ou c) 10 cm abaixo (AI) da posição central.  

Cada participante realizou pelo menos 30 tentativas, sendo 15 tentativas para 

a posição em pé, e 15 tentativas para a posição sentada (5 tentativas válidas para 

cada posição de alvo). A fim de minimizar as rotações de tronco e membros inferiores 

a posição do alvo central foi alinhada à posição da articulação do ombro que realizou 

o movimento. Em todas as tentativas, os participantes foram orientados para, quando 

o alvo mudasse da cor verde escuro para a cor verde claro, executarem o movimento 

de alcance ao alvo o mais rápido possível, com o cuidado para não perder o equilíbrio 

ou tirar o(s) pé(s) em contato com solo na postura ereta. Nenhuma orientação em 

relação a reagir o mais rápido possível a mudança de cor do alvo foi dada e, portanto, 

não foi considerada uma tarefa que exigisse menor tempo de reação. A ordem entre 

as posturas e a altura dos alvos foi aleatorizada para cada participante. Intervalos para 

descanso entre as tentativas e posturas foram permitidos sempre que o participante 

solicitou e/ou o avaliador achou necessário. Nenhum participante relatou cansaço ou 

fadiga durante o estudo. 



A 

 

B 

 

Figura 1: Aparato experimental, posição do participante durante o movimento de 
alcance na posição em pé (em A) e sentada (em B). Note que na postura em pé a 
posição final no alvo é apresentada enquanto em B a posição inicial é apresentada. 

 
Uma rotina escrita em linguagem LabView foi usada para registrar os dados da 

força vertical aplicada a barra de toque e o instante do toque do dedo indicador na tela 

do monitor. Esses dados foram então utilizados para calcular as variáveis 

neuromotoras. As variáveis TIM, TM e ER foram analisadas e comparadas entre as 

condições. O TIM foi definido como o intervalo entre o momento que o alvo ficou aceso 

e o início da resposta, determinado pelo instante que o participante retirou o dedo da 

barra de toque. Para calcular o TM foi utilizado o intervalo de tempo entre o instante 

que o indivíduo retirou o dedo da barra e o instante que ele tocou o monitor. O ER foi 

calculado como a resultante das diferenças entre as posições horizontal e vertical do 

toque do dedo indicador no monitor em cada tentativa e as posições do alvo. A média 

entre as tentativas para cada variável foi calculada e utilizada nas análises 

estatísticas. Análises de variância de medidas repetidas foram utilizadas para 

comparações entre as posturas e alturas de alvo. O valor de alfa foi mantido em 0,05. 

 

6. Resultados  

Todos os participantes foram capazes de realizar as tarefas de alcance ao alvo 

nas posturas em pé e sentado. Os valores médios das variáveis neuromotoras TIM, 

TM e Erro são apresentadas na Figura 1. 



 

 

 

 

Figura 2: Valores médios das variáveis neuromotoras (TMI em A, TM em B e Erro em C). 
As barras de erro representam o erro padrão. 

 

 

 

Para a variável TIM, ANOVA de medidas repetidas com fatores postura (em pé 

vs. sentado) e altura do alvo (AS, AC e AI), não revelou efeito de postura ou altura do 

alvo [F(1,9)= 3,34; p=0,10 e F(2,18)=1,79; p=0,19, respectivamente]. Também não foi 

observada interação entre postura e altura do alvo [F(2,18)= 2,06; p=0,16].  



ANOVA indicou apenas um efeito de altura do alvo [F(2,18)=4,67; p=0,023] 

para a variável TM, sendo que os participantes alcançaram o alvo superior em um 

tempo maior que o tempo gasto para alcançar o alvo inferior (aproximadamente 180 

ms). Não houve diferença no TM gasto para alcançar os alvos superior e central. O 

TM também foi similar para as duas posturas assumidas para realizar os movimentos 

de alcance [F(1,9)=0,5; p=0,5] e nem interação [F(2,18)=0,25; p=0,78]. Para o erro 

radial, ANOVA revelou nenhum efeito de postura [F(1,9)=1,97; p=0,19], altura do alvo 

[F(2,18)=0,96; p=0,4] ou interação entre estes fatores [F(2,18)=0,57; p=0,57]. 

 

7. Considerações Finais 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da posição em pé sobre 

o desempenho (i.e., variáveis neuromotoras TIM, TM e ER) na realização do alcance 

com o membro superior ipsilateral à lesão pela comparação com os movimentos 

realizados na posição sentada por indivíduos que sofreram um AVE. Movimentos de 

alcance para o alvo inferior, alvo central e alvo superior. Os resultados demonstraram 

que não houve diferença significativa entre as variáveis neuromotoras analisadas na 

posição em pé e sentado. No entanto, foi observado maior TM para o AS comparado 

ao tempo gasto para alcançar o AI. Juntos esses achados sugerem que a altura do 

alvo, mas não a postura adotada pelo indivíduo influencia o desempenho dos 

movimentos de alcance. 

Durante o movimento de alcance ao alvo, o indivíduo deve manter um bom 

controle do corpo no espaço, que envolve o relacionamento entre os sistemas 

sensoriais e motores, além também de realizar o movimento com o membro superior, 

o que demanda mais ajustes para a manutenção do equilíbrio[9]. Os resultados do 

presente sugeriram que o desempenho no movimento de alcance é similar nas 

posições em pé e sentado. Tais achados não eram esperados visto que, na posição 

em pé, estudos mostraram que a oscilação postural de indivíduos que sofreram um 

AVE é maior do que a apresentada por indivíduos sadios[7]. Além disso, quando na 

postura em pé, eles apresentam uma distribuição assimétrica do peso corporal entre 

os membros inferiores[6], influenciando o movimento de alcance com os membros 

superiores. 



Os achados corroboram com os achados de Hua e colaboradores[5], que 

também não encontraram diferenças nos movimentos de alcance realizados em pé e 

sentado. Mesmo colocando os alvos em posições diferentes (i.e. AS, AC e AI) para 

tornar a tarefa mais desafiadora, o desempenho nas condições em pé e sentado foi 

similar. De fato, uma das hipóteses do presente estudo é que diferenças nas variáveis 

neuromotoras seriam mais evidentes quando os indivíduos realizassem os 

movimentos para o AS. Embora o TM tenha sido maior para essa condição de alvo, 

esse aumento foi independente da postura adotada. 

Embora o desempenho tenha sido similar entre as posturas adotadas, para 

realizar os movimentos de alcance, os indivíduos podem ter utilizado diferentes 

estratégias motoras, bem como ter realizado ajustes posturais antecipatórios. No caso 

de diferentes estratégias motoras, é possível que eles tenham utilizado padrões de 

coordenação diferentes entre as articulações envolvidas no movimento focal (i.e., 

membro superior) e o corpo todo (responsável pelo equilíbrio, em particular o tronco). 

Esses diferentes padrões poderiam aproximar o indivíduo do alvo ao mesmo tempo 

que realiza o alcance. Por outro lado, os indivíduos podem ter realizado pequenos 

ajustes na postura em pé antes de iniciar os movimentos e então apenas realizar o 

movimento focal no alvo. No entanto, estudos utilizando análises cinemáticas e 

cinéticas capazes de descrever detalhadamente as estratégias motoras antes e 

durante os movimentos são necessários. Os resultados desse estudo contribuem para 

melhor entendimento sobre o desempenho nos movimentos de alcance de pacientes 

que sofreram um AVE, bem como poderá auxiliar profissionais da saúde a traçar 

objetivos e propostas de tratamento com relação à essas informações.  
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