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Resumo: Ao longo do dia, realizamos diversos tipos de movimentos dos 

membros superiores de acordo com as necessidades funcionais das tarefas. A 

informação sensorial, seja ela visual ou proprioceptiva, é necessária para que o 

movimento ocorra de forma coordenada e sua alteração é comum em 

indivíduos com lesões nervosas centrais. Acredita-se então, que o movimento 

dirigido ao alvo, é prejudicado na ausência da retroalimentação visual. Assim 

sendo, este estudo teve como objetivo analisar a influência da presença da 

retroalimentação visual (feedback) no desempenho do movimento dirigido ao 

alvo de membros superiores em indivíduos pós- acidente vascular encefálico 

(AVE). Os resultados demonstraram que a ausência do feedback visual, para o 

grupo AVE, determina um maior pico de velocidade, na direção ipsilateral. 

Apesar disso, em todas as situações, atingiu-se o objetivo da tarefa, verificado 

pelos erros constante e variável. 
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Introdução  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma afecção 

neurológica de causa vascular, que ocorre no sistema nervoso central de forma 

súbita e instalação aguda (Sacco, 2013). 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 alvo (Levin, 1996) e limitando a funcionalidade 

(Schaefer, 2012).  
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Feedback, ou retroalimentação, inclui todas as informações sensoriais 

disponíveis como resultado de um movimento. Com base nestas informações 

sensoriais, os movimentos voluntários são planejados, programados e 

comandados por diferentes regiões corticais, através de um mapa ordenado de 

representação do corpo que garante o controle da força, velocidade, amplitude 

e direção de cada movimento com a maior precisão (Shumway-Cook & 

Woollacott 2002). 

 

Segundo Thaler e Goodale (2011) para os movimentos de membros 

superiores para alvos específicos no espaço, a programação e controle dos 

movimentos da mão parecem utilizar predominantemente a informação visual 

em relação à informação proprioceptiva. A ideia é que o feedback visual reduz 

a variabilidade do movimento e pode ser utilizada para corrigir e controlar os 

erros no movimento em relação ao objetivo. Portanto, o feedback visual pode 

ser utilizado como uma forma de compensar deficiências presentes  em 

indivíduos pós AVE. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da 

presença da retroalimentação visual no desempenho do movimento dirigido ao 

alvo de membros superiores em indivíduos pós-AVE. 

 

Objetivo geral 

Analisar a influência do feedback visual no movimento dirigido ao alvo, 

em indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico. 

- Hipótese: Espera-se que o desempenho do movimento dirigido ao alvo, seja 

prejudicado na ausência do feedback visual. 

 

Metodologia 

Participaram deste estudo experimental transversal 13 indivíduos (sendo 

6 com AVE e 7 sadios) pareados em relação à faixa etária (AVE com média de 

54,6 ± e desvio padrão de 13,2 anos; grupo controle com média de 50,7± e 

desvio padrão 6,01 anos ). Inicialmente o indivíduo sentou-se em frente a uma 

mesa digitalizadora onde foi realizada a tarefa através de uma ponteira sobre a 

superfície sensível dessa mesa e um monitor, ambos conectados ao Laptop. 

Antes de iniciar o experimento foi realizada a calibração dos alvos dispostos a 



45° à direita e à esquerda do ponto inicial. Assim, os participantes realizavam 

movimentos para as direções ipsilateral e contralateral ao membro superior 

direito, que realizava as tarefas. 

 Inicialmente todos os alvos estavam brancos, porém uma luz verde 

(estímulo imperativo) acendia, ou no alvo a direito ou a esquerda, indicando a 

direção que o indivíduo deveria realizar o traçado. A duração que o alvo ficava 

aceso era de 200ms e o tempo que a luz verde acendia era aleatório, variando 

entre 300ms e 800ms, para não ocorrer expectativa do momento de ocorrência 

do estímulo imperativo. Foram 80 tentativas divididas em 4 blocos: dois sem 

feedback e dois com feedback visual.  A ordem de cada condição foi 

aleatorizada entre os participantes. Foram analisadas variáveis temporais e 

espaciais por meio de análise de variância para medidas repetidas. 

Considerou-se um nível de significância de 5%. O comando verbal dado para 

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

acertar o alvo”.  

 

Resultados  

Não houve diferença para o tempo de reação (F1,9 = 3,18; p= 0,11) entre 

os grupos AVE (549 ± 34 ms) e o controle (467 ± 31 ms). Também não houve 

(F1,9 = 0,02; p= 0,90) diferença quando analisadas as condições com feedback 

(509 ± 24 ms)  e sem feedback visual (508 ± 23 ms). Quando analisado o 

movimento para as direções ipsilateral (512 ± 24 ms) e contralateral (504 ± 23 

ms), os resultados também se mostraram similares (F1,9 = 0,75; p= 0,41).  

O tempo de movimento foi similar (F₁‚9 = 0,82; p = 0,39) entre os grupos 

AVE (403 ± 47 ms) e controle (346 ± 43 ms) e quando analisadas as condições 

(F₁‚9 = 0,91; p = 0,37) com feedback (380 ± 33 ms) e sem feedback (370 ± 

31ms) do movimento. Houve diferença (F₁‚9 = 24,85; p = 0,001) para as 

direções em que os movimentos foram realizados. Na direção ipsilateral (346 ± 

32 ms) o tempo de movimento foi menor do que na direção contralateral (404 ± 

33 ms). 

O pico de velocidade foi similar (F₁‚9 = 0,005; p= 0,947) entre os grupos 

AVE (71,4 ± 12,6 cm/s) e o controle (70,2 ± 11,5 cm/s) e para as condições 

(F₁‚9 = 1,15; p= 0,31) com feedback (69,4 ± 8,5 cm/s) e sem feedback (72,1 ± 9 

ms). Houve diferença (F₁‚9 = 23,1; p= 0,01) quando comparadas as direções do 



movimento.  Para a direção ipsilateral (76,6 ± 8,6 cm/s) o pico de velocidade foi 

maior do que para a direção contralateral (65 ± 9 cm/s). Houve interação 

significativa (F₁‚9 = 5,29; p = 0,047) entre o grupo e o pico de velocidade. Para 

o grupo AVE houve diferença para a condição sem feedback (75, 65 ± 13 

cm/s), apresentando maior pico de velocidade, o que não aconteceu na 

condição com feedback. 

A suavidade também se mostrou similar (F₁‚9 = 3,5; p = 0,095) entre os 

grupos AVE (2,43 ± 0,31 um) e controle (1,7 ± 0,28 um), para as condições 

(F₁‚9 = 0,05; p = 0,83 um) com feedback (2,1 ± 0,22 um) e sem feedback (2,02 ± 

0,2 um) e (F₁‚9 = 1,62; p = 0,24 um) para as direções ipsilateral (2 ± 0,26 um) e 

contralateral (2,2 ± 0,2 um) do movimento. 

Para o erro de direção, não houve diferença (F₁‚9 = 0,48; p = 0,51) entre 

os grupos AVE (5,3 ± 0,8°) e controle (4,5 ± 0,71°), assim como não houve 

diferença no erro de direção (F₁‚9 = 0,18; p = 0,68) quando analisadas as 

condições com feedback (5 ± 0,56°) e sem feedback (4,8 ± 0,6°). Houve 

diferença (F₁‚9 = 22,1; p = 0,001) para a direção do movimento. A direção 

contralateral (5,9 ± 0,5°) apresentou maior erro de direção, se comparada a 

ipsilateral (3,9 ± 0,6°) do movimento.  

O erro variável resultante os resultados demonstraram não haver 

diferença (F₁‚9 = 1,2; p= 0,31) quando comparado os grupos AVE (0,56 ± 0,09 

cm) e controle (0,42 ± 0,09 cm), assim como não houve diferença (F₁‚9 = 0,62; 

p = 0,45) quando analisadas as condições com feedback (0,45 ± 0,06 cm) e 

sem feedback (0,52 ± 0,09 cm). Também não houve diferença quando 

analisadas as direções do movimento (F₁‚9 = 0,97; p = 0,35), ipsilateral (0,6 ± 

0,13 cm) e contralateral (0,4 ± 0,06 cm). Em relação ao erro constante 

resultante, os resultados demonstraram que não houve diferença (F₁‚9 = 0,15; 

p= 0,71) quando comparados os grupos com AVE (0,3 ± 0,05 cm) e controle 

(0,3 ± 0,05 cm), assim como não houve diferença (F₁‚9 = 0,48; p = 0,5) quando 

analisadas as condições com feedback (0,3 ± 0,03 cm) e sem feedback (0,3 ± 

0,05 cm). Também não houve diferença quando analisadas as direções do 

movimento (F₁‚9 = 0,6; p = 0,46) ipsilateral (0,31 ± 0,05 cm) e contralateral (0,25 

± 0,05 cm). Em ambos, não houve alteração significativa entre os fatores. 

 



Considerações finais 

Esse estudo procurou analisar se a presença do feedback visual 

interfere no desempenho do movimento dirigido ao alvo de membros 

superiores, comparando o grupo controle com indivíduos acometidos com 

Acidente vascular encefálico (AVE). De forma geral, os resultados 

demonstraram que a ausência do feedback visual, para o grupo AVE, 

determina um maior pico de velocidade, na direção ipsilateral. Apesar disso, 

em todas as situações, atingiu-se o objetivo da tarefa, verificado pelos erros 

constante e variável. 

Thaler et al. (2010) analisaram se o feedback visual desempenha um 

papel diferente no controle do movimento alocêntrico em comparação com 

movimentos dirigidos ao alvo. Os movimentos alocêntricos, são aqueles que 

imitam os gestos dos outros, como o ato de fazer uma pintura ou desenhos de 

objetos do mundo real ou cenas, ou simplesmente desenhos copiados. Nestas 

situações, o objetivo é realizar um movimento, dos quais refletem certas 

propriedades espaciais do ambiente visual, e não apontar ou chegar em um 

objeto como é o caso do movimento dirigido ao alvo. Os resultados foram 

interpretados como uma evidência, para a ideia de que o sistema sensório 

humano utiliza uma estimativa sensorial estatisticamente ótima, para controlar 

o movimento. É importante salientar, no entanto, que muitos movimentos 

realizados diariamente não são dirigidos ao alvo, mas são baseados em 

informação visual alocêntrica (centrado no objeto). Há evidências de que os 

movimentos alocêntricos têm diferentes substratos neurais do que os 

movimentos dirigidos ao alvo (Goodale e Milner 1992; Schenk 2006). Este, por 

sua vez, pode refletir diferenças na forma como o sistema sensório-motor 

utiliza a informação visual durante o controle destes dois tipos de movimentos. 

(Thaler et al., 2010). 

O feedback visual durante a execução do movimento pode ser usado 

para corrigir erros no movimento com respeito ao objetivo. Ele não pode ser 

utilizado, no entanto, para corrigir erros que possam ter surgido por causa da 

incerteza do movimento inicial sobre esse objetivo. Em outras palavras, os 

processos de controle serão bem sucedidos em conduzir a mão ao seu destino 

planejado, mas não vai corrigir os erros no próprio plano. Como consequência, 



a incerteza inicial sobre a posição final do movimento necessário, irá adicionar 

à variabilidade de movimentos (Thaler et al., 2010) 

A ideia é que o feedback visual é usado de uma maneira que minimiza a 

variabilidade da estimativa sensorial do estado do sistema, e deste modo, 

reduz a variabilidade do movimento. O feedback visual durante a execução da 

tarefa, pode ser usado para corrigir erros no movimento em relação ao objetivo 

(Thaler et al., 2010) 

O desempenho em uma tarefa dirigida ao alvo, particularmente quando a 

visão é utilizada para controlar o movimento, tem sido associada a atividade 

neuronal no córtex parietal posterior. Foi sugerido que o córtex parietal 

posterior é o substrato neural que monitora e ajusta movimentos em curso, com 

base na informação visual. Essas descobertas comportamentais fornecem 

suporte para a ideia do desempenho na tarefa dirigia ao alvo ter forte 

dependência de controle visual online (Thaler et al., 2010). 

A melhora do desempenho com uso de feedback visual também foi 

demonstrada por Lawrence e col. (2009). Neste estudo, os indivíduos quando 

se deparavam com a ausência de feedback visual, já não eram mais capazes 

de corrigir os seus erros para alcançar o seu objetivo. Os autores ressaltam 

que o feedback visual pode diminuir o processamento de outras fontes de 

feedback necessárias para desenvolver mecanismos de detecção e correção 

de erros intrínsecos. Assim, o indivíduo pode tornar-se cada vez mais 

dependente de feedback visual, como uma forma de corrigir a programação 

dos movimentos em função da prática. Os autores sugerem ainda que o 

feedback apresentado simultanea ou imediatamente após a conclusão do 

movimento fornece fortes efeitos de orientação, mas pode ser prejudicial para 

aprender, uma vez que bloqueia o processamento de outros tipos importantes 

de retroalimentação.  

Os movimentos dirigidos a alvos posicionados contralateralmente ao 

membro superior em movimento, mostraram pior desempenho, apresentando 

menor velocidade, maior duração e maior erro de direção. Assim sendo, o 

direcionamento ao alvo depende da coordenação e controle interarticular 

principalmente da força e da velocidade e de outros fatores controlados pelo 

cerebelo (Dounskaia et al, 2010).  Os movimentos contralaterais, que cruzam a 

linha média corporal, exigem maior coordenação interarticular, demandando 



um maior gasto energético quando comparado aos movimentos ipsilaterais, 

aos quais se mantém na linha articular (Miall et al, 2007). 

Portanto, a ausência de feedback visual modifica o desempenho do 

movimento dirigido ao alvo em indivíduos pós-AVE mas os indivíduos ainda 

são capazes de atingir o objetivo da tarefa. Assim, em pacientes neurológicos o 

uso de feedback visual pode facilitar estes movimentos do membro superior, 

mas o cuidado para a dependência neste estímulo deve ser considerado. 
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