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1.RESUMO  

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma afecção neurológica 

que se origina de disfunções vasculares e se manifesta com uma anormalidade 

súbita das funções cerebrais, tendo sua instalação de forma aguda e com duração 

igual ou superior a 24 horas. Esta afecção afeta a funcionalidade dos membros 

superiores e a capacidade do indivíduo que a possui de realizar certas atividades de 

vida diária. Os movimentos discretos e cíclicos têm sido utilizados como forma de 

treinamento dos membros superiores. Em tarefas mais simples, há maiores 

diferenças nas respostas de tratamento comparando movimentos cíclicos e 

discretos. Objetivo: Analisar a modificação no desempenho do movimento de 

alcance em função da prática em pacientes crônicos pós AVE durante terapias para 

membros superiores, com movimentos cíclicos e discretos. Métodos: Cada paciente 

participará de 10 sessões para treino de movimentos discretos ou cíclicos para 

membros superiores, de forma aleatorizada, e cada sessão terá a duração de 30 

minutos. As terapias serão filmadas para posterior análise. 

 

2.INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma afecção neurológica que se 

origina de disfunções vasculares, súbita, tendo sua instalação de forma aguda e com 

duração igual ou superior a 24 horas1. A hemiparesia contralateral ao hemisfério 

cerebral lesado é a mais frequente consequência sendo acompanhada de 

espasticidade, que comprometem o desempenho nas atividades funcionais do 

indivíduo2. As disfunções de membro superior são frequentes dificultando as 

atividades funcionais do indivíduo3.  

A intervenção por treinamento de movimentos cíclicos e discretos pode ser 

utilizada em membros superiores4. Os movimentos discretos são caracterizados pela 

presença de um início e um fim identificáveis. Já os movimentos cíclicos são aqueles 

que o ponto final da tarefa é decidido por quem o executa, é rítmico e, durante sua 

execução, não apresenta a fase estática5. Movimentos discretos e cíclicos são 

controlados por áreas diferenciadas4. Enquanto os movimentos discretos ativam 

áreas cerebrais de planejamento em nível superior, os movimentos cíclicos ativam, 

além destas áreas, também áreas subcorticais4. Após algumas repetições, os 

movimentos cíclicos tornam-se automatizados5 e o alongamento-encurtamento 

muscular pode torná-lo mais eficiente que os movimentos discretos6. Em tarefas 



mais simples são observadas maiores diferenças nas respostas de tratamento 

comparando movimentos cíclicos e discretos. Por exemplo, os movimentos cíclicos 

são realizados mais rápida e uniforme que os movimentos discretos6. 

 

3.OBJETIVO 

 

Analisar a modificação no desempenho do movimento de alcance em função 

da prática em pacientes crônicos pós AVE durante terapias para membros 

superiores, com movimentos cíclicos e discretos.   

 

4.METODOLOGIA  

Os participantes serão recrutados a partir de um Ensaio Clínico de doutorado 

em andamento na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Serão incluídos 

pacientes com diagnóstico de AVE e hemiparesia, crônicos, de 18 a 60 anos de 

idade. Serão excluídos pacientes com outras afecções neurológicas ou 

musculoesqueléticas, limitação do movimento e dor no membro superior, alterações 

de compreensão dos exercícios, e uso recente de bloqueio químico. 

Dados sóciodemográficos e clínicos serão coletados. A avaliação do 

movimento de alcance será realizada pela Reaching Performance Scale (RPS) ao 

início de cada sessão7. Esta escala foi desenvolvida para quantificar os padrões de 

movimento e as compensações existentes durante o movimento de alcance para 

preensão em pacientes com hemiparesia secundária ao AVE7. São pontuados de 0 

a 3, de acordo com as estratégias compensatórias utilizadas, os seguintes aspectos: 

deslocamento do tronco, suavidade do movimento, movimento do ombro, movimento 

do cotovelo, preensão e pontuação global. Cada aspecto anterior será analisado 

para um alvo perto e para um alvo longe. A pontuação total da RPS varia de 0 a 36 

pontos, sendo que para um melhor desempenho a pontuação deve estar mais alta. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Os participantes serão separados em grupo de treinamento cíclico e discreto 

e realizarão 10 sessões com duração de 30 minutos cada uma. As tarefas propostas 

aumentarão progressivamente a participação ativa do paciente. A evolução poderá 

ocorrer quanto à distância (perto e longe), direção (ipsilateral e contralateral), 

assistência ao movimento (mínima, moderada ou máxima), suporte, presença de 



encaixe, tipo de preensão (grossa ou fina), velocidade (lenta ou rápida) e presença 

de obstáculo no trajeto durante as sessões. Todas as sessões serão filmadas e 

analisadas através de um protocolo de observação. Será determinado o número de 

repetições do movimento e o tempo de permanência em cada exercício. Análises 

descritivas e comparativas entre os grupos serão realizadas considerando-se um 

nível de significância de 5%.  

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se que o grupo de treinamento cíclico obtenha respostas mais 

significativas quando comparado ao grupo discreto em relação à melhora funcional. 
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