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Resumo 

A estimulação da aprendizagem motora é um componente crucial para a 

reabilitação e o tipo de prática a ser empregada é de fundamental importância para a 

Fisioterapia. As habilidades motoras estão entre os tipos mais básicos e prevalentes 

de comportamento que os indivíduos devem adquirir ao longo de suas vidas, sendo 

a aprendizagem observacional uma das maneiras chave para a sua aquisição. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo comparar o desempenho de pacientes 

com sequela de AVE em testes de reconhecimento de atividades de vida diária com 

frequência autocontrolada e pré-determinada. Método: Foram avaliados 40 

indivíduos, 20 pacientes pós-AVE (com média de idade de 57,9±6,7 anos, 

escolaridade de 6,7±3,09 anos e tempo de lesão de 23,4±17,2 meses) e 20 adultos 

saudáveis (com média de idade de 55,4±5,9 anos e escolaridade de 8±3,7 anos). 

Todos os sujeitos foram avaliados quanto a independência funcional (MIF) e estado 

cognitivo (MEEM), além da avaliação neurológica (NIHSS) para os sujeitos pós-AVE. 

Realizaram em seguida um teste de reconhecimento de atividades de vida diária 

(beber água e atender telefone) em uma freqüência autocontrolada (grupos PAUTO 

e CAUTO) ou pré-determinada (P20 e C20). Os pacientes foram avaliados, por um 

sistema de análise cinemática tridimensional, quando realizavam a atividade de 

beber água. A análise estatística foi realizada através do teste Qui-quadrado e 

t’Student. Resultados: Não houve diferença quanto ao número de acertos entre os 

grupos de frequências autocontrolada e pré-determinada (p>0,005), nem entre os 

grupos de pacientes e os controles (p>0,005). A velocidade média (PAUTO: 

141,1mm/s e P20: 141,6mm/s) e o pico de velocidade (PAUTO: 652,1mm/s e P20: 

598,6mm/s) dos sujeitos pós-AVE estavam diminuídos, assim como, a angulação do 

cotovelo (PAUTO: 66,60 e 124,40 e P20: 66,30 e 128,50 extensão e flexão 

respectivamente) em relação aos dados da literatura. Conclusões: O desempenho 

no teste de reconhecimento de atividades funcionais foi semelhante entre as práticas 

com frequência autocontrolada e com frequência pré-determinada sugerindo que 

ambas as técnicas podem ser utilizadas para se trabalhar a aprendizagem motora 

em pacientes com sequelas crônicas de AVE. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Aprendizagem Observacional, 

Cinemetria. 
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Abstract 

The stimulation of motor learning is an important component to a 

rehabilitation and type of practice used is de basic importance to Physiotherapy. The 

motor skills are the types more basic of behavior that subjects must acquire 

throughout its lives and observational learning one of forms for its acquisition. 

Objective: This study aimed to compare performance of patients post- stroke on test 

of recognition of activities of day life using self-controlled and externally determined 

practice. Intervention: Forty subjects had been evaluated, 20 stroke patients (the 

mean age was 57,9±6,7 years, schooling 6,7±3,09 years and time of injury 23,4±17,2 

months) and 20 health subjects (the mean age 55,4±5,9 years and schooling 8±3,7 

years). All was evaluated about independence functional (FIM) and cognitive state 

(MMSE), and patients were also evaluated about neurologic state (NIHSS). Later, all 

realized a recognition of activities of day life test (drink water and speak to telephone) 

on self-controlled (PAUTO and CAUTO) and externally determined (P20 and C20) 

frequency. The stroke subjects also were examined for a three-dimensional system 

of kinematic analysis, when they have drink water. The statistic analysis was realized 

for chi-square and t’Student tests. Results: This was not difference, about number of 

rightness, between groups of self-controlled and externally determined practice 

(p>0,005), and also not between patients and control groups (p>0,005). Patients’ 

mean velocity (PAUTO: 141,1mm/sec and P20: 141,6mm/sec) and peak velocity 

(PAUTO: 652,1mm/sec and P20: 598,6mm/sec) were reduced, as well as the angles 

reached for elbow (PAUTO: 66,60 and 124,40; P20: 66,30 and 128,50 extension e 

flexion respectively) regarding literature. Conclusions: The performance on 

recognition of activities of day life test was similar between on self-controlled and 

externally determined frequency, showing both technique may be used to stimulate 

motor learning on chronic patients after stroke. 

 

Key-words: Stroke, Observational Learning, kinematic.  

 

 

 

 

 

xii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 



1.1. Revisão de Literatura 

 

1.1.1. Acidente Vascular Encefálico  

 

Dados da Organização Mundial de Saúde1 mostram que anualmente 15 

milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem um Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), desses 5 milhões morrem e 5 milhões se tornam incapazes. Nos países em 

desenvolvimento, a incidência de AVE está declinando devido ao melhor controle da 

hipertensão arterial e a redução do fumo. Entretanto, o número absoluto de AVEs 

continua a aumentar devido ao envelhecimento populacional1 e constitui-se na maior 

causa de incapacidade grave a longo prazo em adultos. Mesmo em localidades que 

dispõem de alta tecnologia, 60% daqueles que sofrem um AVE morrem ou tornam-

se dependentes2,3,4.  

Os indivíduos que sobrevivem a um Acidente Vascular Encefálico sofrem de 

déficits neurológicos persistentes que prejudicam suas atividades de vida diária 

(AVDs), podendo também experimentar sequelas como disfunção cognitiva, 

comprometendo mais ainda a sua qualidade de vida4,5,6,7. Fatores de risco 

vasculares têm sido associados a déficit cognitivo leve8,9 e existem evidências que 

doença cerebrovascular está associada a um maior declínio cognitivo em pessoas 

que já apresentam déficit cognitivo10,11. 

No Brasil, o AVE se constitui na causa líder de morte com as taxas de 

mortalidade ajustada à idade, sendo o índice mais alto dos nove países da América 

Latina12,13. O subtipo mais comum é o AVE isquêmico responsável por cerca de 85% 

dos casos14, assim como na cidade de Natal – RN15. Nessa localidade, a 

hipertensão arterial é o fator de risco preponderante principalmente nas faixas 

etárias após 80 anos15,16.  

 

1.1.2. Aprendizagem Motora 

 

A estimulação da aprendizagem motora é um componente crucial para a 

reabilitação e o tipo de prática a ser empregada é de fundamental importância para a 



Fisioterapia. De acordo com Schmidt17, a aprendizagem motora corresponde à 

aquisição de novos padrões de movimento e consequente modificação do 

comportamento em decorrência da prática. Com a prática a capacidade de seleção e 

retenção de informações relevantes à tarefa é aperfeiçoada, resultando no aumento 

da precisão do ato. Segundo Fitts e Posner18, o indivíduo passa por três estágios - 

cognitivo, associativo e autônomo. O primeiro envolve a seleção do estímulo, 

percepção e desenvolvimento de um programa motor, se caracterizando por um 

grande número de erros e muita variabilidade no desempenho o que ocasiona uma 

sobrecarga nos mecanismos de atenção. O estágio associativo caracteriza-se por 

uma menor quantidade de erros e um maior refinamento do movimento. O indivíduo 

já domina a mecânica básica do movimento, necessitando de menos feedback 

visual. O último estágio, o autônomo, concentra o refinamento com a prática dos 

aspectos mais importantes da tarefa e a organização dos componentes espaciais e 

temporais do movimento.  

A aprendizagem de qualquer habilidade requer a seleção de informações 

que podem estar contidas no meio ambiente ou fornecidas pelo instrutor/terapeuta. 

Para que essa informação seja retida, para posterior interpretação e possível 

armazenamento na memória de longa duração, o processo de atenção é 

fundamental. Essa capacidade de dirigir o foco de atenção para informações 

relevantes é chamada de atenção seletiva e o seu comprometimento acarreta 

prejuízo na aprendizagem. Dessa forma, a utilização da demonstração pode facilitar 

o processo de aprendizagem de habilidades motoras, sendo benéfico ao paciente, 

mais especificamente nos primeiros estágios da aprendizagem19. A aprendizagem 

através da observação é uma técnica usada comumente quando se intenciona 

ensinar uma habilidade motora. Inclui-se esse uso também na Fisioterapia, onde o 

fisioterapeuta pode demonstrar o objetivo do movimento ao paciente20. 

O termo habilidade motora tem sido definido de várias formas. De acordo 

com Whiting21, é uma ação complexa e intencional que, através do processo de 

aprendizagem, torna-se organizada e coordenada, de forma que os objetivos pré-

determinados sejam alcançados com a máxima certeza. A investigação dos 

mecanismos e processos envolvidos na aquisição de habilidades motoras e dos 

fatores que afetam a aprendizagem pode auxiliar no diagnóstico de patologias 

neurológicas e contribuir para a planificação das estratégias de tratamento22. 

Schmidt17 propôs três categorias para medir desempenho durante a execução de 



uma atividade motora: 1) precisão, que corresponde ao número de erros, 2) 

velocidade, que é o tempo necessário para completar a tarefa e 3) magnitude da 

resposta, que se refere ao número de tentativas para se obter a resposta 

consistente.  

Recentemente, tem sido sugerido que programas motores consistem de 

unidades que podem ser transferidas para diferentes contextos. Essa visão modular 

do programa motor está de acordo com a noção de programa de ação, sendo 

constituído por sub-rotinas as quais eram programas simples. Diferenças conceituais 

entre programa de ação e programa motor tornaram-se irrelevantes, já que se tem 

atualmente o programa motor como uma representação cognitiva da ação. Essa 

modularidade implica em economia no desenvolvimento uma vez que novos 

comportamentos ocorrem pela reorganização de módulos existentes. Salienta-se 

que o nível de desenvolvimento cognitivo pode afetar diretamente a formação do 

programa de ação23,24. 

 

1.1.3. Aprendizagem Observacional 

 

A habilidade de gerar ações está diretamente ligada à habilidade de 

reconhecer ações realizadas por outras pessoas. Através da observação de alguém 

realizando uma ação é possível adquirir competências para reproduzir habilidades 

motoras similares25. Em um processo inicial de aquisição de habilidades, o aprendiz 

é desafiado a reduzir os graus de liberdade na tarefa, numa configuração que 

satisfaça o padrão de movimento ou o objetivo funcional26. A condição da 

informação pré-prática especificando o movimento a ser aprendido é uma técnica 

comum para facilitar a aquisição de uma habilidade. Uma demonstração pode ser 

usada para levar essa informação e através da aprendizagem por observação, uma 

representação cognitiva da ação é formada e usada para reprodução da ação e 

aprendizagem27. Nesse caso, o indivíduo é dispensado de criar uma concepção 

cognitiva do padrão da ação gradualmente pelas experiências de tentativa e erro28.  

Martins Jr e colaboradores15 mostraram que um programa de reabilitação 

combinando observação da ação com prática repetitiva das ações observadas 

fornece uma melhora significativa das funções motoras, como no déficit de membro 

superior de pacientes crônicos de AVE. Além disso, essas melhoras nas habilidades 



motoras foram associadas com reativação de uma rede fisiológica de áreas motoras, 

nas quais representações motoras das áreas treinadas estão presentes.  

As investigações a respeito da aprendizagem observacional têm sido 

realizadas principalmente com base na teoria de aprendizagem social de Bandura30. 

Tal teoria propõe que a observação de um modelo permite que o indivíduo elabore 

referências, símbolos ou representações na memória acerca da habilidade motora a 

ser aprendida. Essa elaboração ou formulação de referências envolve quatro 

subprocessos. Dois deles relacionados à aquisição da resposta - o subprocesso da 

atenção, onde o indivíduo fica atento seletivamente às informações relevantes para 

a eventual imitação; e o subprocesso da retenção onde ele retém as informações 

relevantes. E dois outros relacionados à reprodução da resposta – reprodução, onde 

ele é capaz de usar a informação relevante para imitação e o subprocesso da 

motivação, onde se encontra o desafio de imitar a ação modelo28,31.  

De acordo com Schmidt32 no processo de reaprendizagem motora, o 

terapeuta pode substituir as instruções verbais pela demonstração utilizando vídeos, 

filmes ou fotografias de movimentos a serem aprendidos. Durante a apresentação 

de um estímulo visual, o indivíduo tende a codificar, classificar e reorganizar os 

elementos da tarefa em esquemas familiares, e assim poder recordar mais 

facilmente. Segundo Tani e colaboradores31, um dos aspectos mais intrigantes da 

aprendizagem humana refere-se justamente àquele de aprender mediante 

observação, processo também conhecido como modelação, imitação e 

aprendizagem. A imitação diz respeito ao processo geral pelo qual um observador 

reproduz as ações exibidas por um modelo e isso implica em aprendizagem, 

requisitando ao observador uma transformação de uma ação vista em uma ação 

motora idealmente idêntica33, assim uma nova ação é incorporada ao repertório 

motor do observador34,35. Segundo a teoria cognitiva social, a aprendizagem 

observacional é conceituada como uma categoria básica de processo 

comportamental30,36: um novo comportamento pode ser aprendido simplesmente por 

observá-lo sem assistência física direta ou reforço externo14. McCullagh e 

colaboradores38 citam que esse tipo de aprendizagem tem sido um dos meios mais 

efetivos de se ensinar habilidades motoras. Essas estão entre os tipos mais básicos 

e prevalentes de habilidades e conhecimentos que os indivíduos devem adquirir ao 

longo de suas vidas, sendo a aprendizagem observacional uma das maneiras chave 

para a sua aquisição39.  



Em humanos, esse tipo de aprendizagem implica em aumento da 

excitabilidade cortical do córtex motor primário13,41 e está envolvida com o 

entendimento de processos cognitivos como ação e intenção de ação de outros42, 

aprendizagem por imitação43, aprendizagem motora44 e formação da memória 

motora45,46. 

Embora a prática observacional não seja tão eficiente quanto a prática física 

é um método viável de treinamento, principalmente no caso de habilidades motoras 

mais complexas, onde é mais importante ver e extrair as informações necessárias, 

do que no caso de tarefas simples47. Além disso a prática observacional permite ao 

aprendiz se engajar no processamento que talvez não fosse possível ao praticar 

essa tarefa complexa, porque todos os recursos cognitivos estariam direcionados a 

execução dela48. 

 

1.1.4. Prática Autocontrolada 

 

Paralelo a aprendizagem observacional, tem-se que o aprendiz pode extrair 

mais informações ou a informação mais relevante do modelo apresentado, quando 

lhe é dada oportunidade de solicitar a informação. Assim, ele presta atenção 

particular a alguns aspectos do movimento sobre os quais ele pode não estar 

seguro, identifica erros e obtém confirmação de possíveis acertos. Inúmeros estudos 

têm mostrado que a eficácia da aprendizagem motora pode melhorar 

consideravelmente se ao aprendiz é dado pelo menos o controle das condições de 

prática20.  

É sabido que a observação do modelo antes do início da prática e em suas 

primeiras tentativas é mais eficaz do que somente no início ou somente durante as 

primeiras tentativas. Além disso, o modelo apresentado não tem de ser uma pessoa 

experiente naquela atividade49,50. Referente à utilização de demonstração e de 

instrução verbal, a associação desses dois aspectos tem sido mais efetiva para a 

aprendizagem do que ambos os aspectos isoladamente31. 

Sujeitos submetidos a condições de prática autocontrolada aparentemente 

processam informação de forma diferente do que aqueles que não têm controle 

algum sobre a prática, mesmo tais vantagens não sendo observáveis no momento 



da prática51, o que ocorre são avaliações contínuas e processamento de decisão-

execução considerando o feedback e a demonstração do movimento, por exemplo20.   

 Os mecanismos básicos de recuperação pós-AVE são múltiplos incluindo 

estratégias de reaprendizagem ativa e processos passivos de adaptação da lesão52. 

Na maioria das situações na Fisioterapia, os exercícios são descritos pelo 

fisioterapeuta para que o paciente apenas os realize (a ordem dos exercícios, o 

número de séries e repetições de cada um)20, fazendo com que o paciente assuma 

na reabilitação um papel mais passivo51. De acordo com Wulf20, a incorporação do 

treinamento autocontrolado na prática fisioterapêutica tem o potencial de reduzir o 

tempo e os custos das intervenções.  

 

1.1.5. Ativação Cortical e Neurônios-Espelho 

 

Quando um padrão específico de tarefa está prestes a ser aprendido, a 

prática por observação e a prática física podem evocar processos cognitivos 

similares que encorajam o desenvolvimento de uma representação neural para a 

tarefa28. Leggio e colaboradores53 comentam que a observação de movimentos 

realizados por outras pessoas, a imageabilidade motora e a execução real do 

movimento compartilham circuitos neurais comuns, sugerindo que a prática mental e 

a aprendizagem motora por observação envolvem ensaios de caminhos neurais 

relacionados a estágios cognitivos de controle motor. Essa relação entre elas é 

suportada por estudos experimentais e de neuroimagem. Em relação às estruturas 

corticais (giro pré-frontal, córtex frontal dorso lateral, lobo parietal inferior e núcleo 

caudado) e subcorticais ativadas na aprendizagem motora, estudos com PET 

(tomografia por emissão de pósitron) revelam predominantemente ativação 

cerebelar durante a observação da ação e que essa ativação é dependente da 

natureza do processo executivo requisitado (imitação/reconhecimento) e fortemente 

modulada pelo tipo de propriedades intrínsecas do movimento53. Ativação cortical 

motora aumentada durante a observação da ação também foi encontrada por 

Nishitani e Hari54.  

Experimentos com macacos têm descrito neurônios que são responsivos a 

realização e a observação da mesma ação, sendo esses localizados no córtex pré-



motor inferior (área F5) e na área parietal 7b. Esses neurônios representacionais são 

os chamados “neurônios-espelho” e serviriam a várias funções dependendo da parte 

do sistema motor sucessivamente envolvida25. Eles são neurônios visuomotores 

bimodais que estão ativos durante a observação da ação, estimulação mental 

(imaginário) e execução da ação. Eles são geralmente entendidos como sendo a 

base da aprendizagem de novas habilidades pela inspeção visual4,9. E tem como 

características: dispararem somente quando um efetor biológico (por exemplo, mão) 

interage com um objeto durante a observação de uma ação; não dispararem quando 

se observa uma mímica (que é executada na ausência de um objeto); e não 

dispararem com uma mera apresentação visual de um objeto7.  

Pesquisas explorando o sistema desses neurônios têm fornecido insight 

para as funções do mecanismo de imitação. O termo neurônio-espelho descreve a 

propriedade inerente desses neurônios para responder quando uma ação 

direcionada ao objetivo é observada tão bem quanto realizada, ou seja, estão 

envolvidos na aprendizagem por imitação56,57,58,59. Eles também têm sido mostrados 

em humanos, os quais a observação de ações recruta as mesmas representações 

motoras ativas durante a execução real daquelas mesmas ações, desde que essa 

tarefa motora faça parte do repertório motor daquele indivíduo60,61. Somente o 

objetivo da ação demonstrada é suficiente para ativar o sistema dos neurônios-

espelho naqueles que tem esse repertório, mesmo que suas características 

cinemáticas não coincidam com a do movimento observado8. 

 

1.2. Justificativa 

 

Existe uma evidência empírica de que o mesmo tipo de aprendizagem 

motora que ocorre em indivíduos saudáveis ocorre em indivíduos pós-AVE. 

Entretanto, deve-se salientar que alguns componentes necessários para a aquisição 

de novos movimentos podem ter sido prejudicados pelo AVE. A presença de déficits 

cognitivos pode ter influência considerável na adaptação de movimentos a novas 

condições devido ao plano motor requisitar a integração, armazenamento e uso de 

informação sensorial de um movimento prévio para iniciar a sequência de 

movimentos63,64. Assim combinando-se a função motora residual e a avaliação 

cognitiva, pode-se chegar à criação de uma nova forma para se re-ativar a 



aprendizagem desses pacientes, a qual seria mais representativa do seu potencial 

para assim se beneficiar da terapia usada. Hanlon65 sugere que o efeito da terapia 

fornecida ao paciente pós-AVE varia de acordo com a função do modo de 

treinamento ou estilo da prática usado.  

A Fisioterapia necessita enfocar esses dois principais déficits, distúrbios 

funcional e cognitivo, sendo o seu principal alvo devolver o máximo de 

independência funcional ao sujeito nas suas atividades cotidianas, como comer, 

beber, se vestir, atividades de lazer. Para isso, o fisioterapeuta necessita conhecer 

as limitações apresentadas, as potencialidades presentes, os estilos de prática 

apropriados, o estado cognitivo para assim se trabalhar efetivamente a 

aprendizagem motora. Estudos que avaliem o efeito da participação do paciente na 

prática terapêutica como um componente ativo do seu programa de tratamento, à 

medida que ele passa a controlar algumas variáveis da reabilitação – prática 

autocontrolada (como frequência de demonstração), precisam ser realizados. 

Poucos deles existem e são direcionados a sujeitos saudáveis.  

Vale a pena ressaltar que não existem trabalhos unindo a prática 

autocontrolada a observacional, usando vídeos de AVDs em pacientes com 

sequelas de AVE. Nesse enquadramento, justifica-se a relevância científica desse 

estudo já que ele fornece dados importantes para se aperfeiçoar a prática 

fisioterapêutica no tratamento de pacientes pós-AVE . E sua relevância social, no 

tocante a se tratar de uma patologia de alta mortalidade e fortemente incapacitante. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Comparar o desempenho de pacientes com sequela de AVE em testes de 

reconhecimento de atividades de vida diária com frequência autocontrolada e pré-

determinada. 

 



1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar as diferenças quanto ao número de acertos entre os dois tipos de 

frequência usados na prática por observação; 

 - Verificar a relação entre o desempenho no teste de reconhecimento de AVD e a 

execução das atividades através da cinemetria; 

- Correlacionar a velocidade de execução da atividade de beber água com o grau 

neurológico e os estados cognitivo e funcional.  

 

1.4. Hipóteses  

 

H1: O desempenho no teste de reconhecimento de atividades funcionais é 

melhor na prática com frequência autocontrolada do que na prática com frequência 

pré-determinada em pacientes com seqüela de AVE.  

H0: Não existe diferença quanto ao desempenho no teste de reconhecimento 

de atividades funcionais entre as práticas com frequência autocontrolada e com 

frequência pré-determinada em pacientes com seqüela de AVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



2.1. Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo clínico observacional, randomizado, duplo cego, no 

qual nem os sujeitos da amostra nem os examinadores conheceram os objetivos do 

presente estudo.  

 

2.2. Caracterização dos sujeitos 

 

A amostra foi composta por 40 sujeitos, sendo 20 pacientes que sofreram 

AVE e 20 indivíduos saudáveis (controles), obedecendo aos seguintes critérios de 

inclusão: visão normal ou corrigida para normal; não apresentar transtornos 

cognitivos graves; não estarem fazendo uso de sedativos, antidepressivos ou 

neurolépticos; não apresentar história pregressa ou atual de transtornos 

psiquiátricos e psicóticos, afasia, demência ou patologias/co-morbidades que 

acarretem sequelas funcionais (como amputações, doenças crônicas graves, entre 

outras). No caso dos pacientes, esses deveriam se encontrar na fase crônica do 

AVE, com lesão cerebral unilateral e não-recorrente.  

Os critérios de exclusão adotados foram: pacientes com o membro superior 

sem sequelas motoras e funcionais acarretadas pelo AVE; pacientes com graus de 

espasticidade 3 (considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é 

difícil) ou 4 (parte afetada rígida em flexão ou extensão) no membro superior 

parético de acordo com a Escala Modificada de Ashworth66 (Anexo 1); sujeitos que 

obtiveram fadiga nos testes e não conseguiram completá-lo.  

Os pacientes eram indivíduos cadastrados em clínicas particulares ou 

instituições de referência do Sistema Único de Saúde (SUS), da região 

metropolitana de Natal. E os indivíduos saudáveis eram funcionários públicos do 

estado, acessados através dos pacientes. Pacientes e sujeitos saudáveis foram 

pareados por idade e escolaridade. 

A amostra foi dividida em 4 grupos, cada um composto por 10 indivíduos. O 

grupo 1 (PAUTO) composto por pacientes pós-AVE que realizaram o teste de 

reconhecimento de AVDs em uma frequência autocontrolada; o grupo 2 (P20) por 

pacientes pós-AVE que realizaram o teste de reconhecimento de AVDs em uma 

frequência pré-determinada pelo fisioterapeuta (20 vezes); o grupo 3 (CAUTO) 

constituído por adultos controles que realizaram teste de reconhecimento de AVDs 



em uma frequência autocontrolada e o grupo 4 (C20) formado por adultos controles 

que realizaram o teste de reconhecimento de AVDs em uma frequência pré-

determinada pelo fisioterapeuta (20 vezes). 

 

2.3. Aspectos éticos 

 

Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução n° 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Todos os indivíduos foram informados quanto à pesquisa e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando com a 

participação (Apêndice 1). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o parecer número 193/06.  

 

2.4. Local e data de realização da pesquisa 

 

Os dados do estudo foram coletados no Laboratório de Análise do Movimento 

Humano do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), em Natal-RN, no período de outubro de 2008 a julho de 2009.  

 

2.5. Procedimentos 

 

Cada sujeito foi submetido a avaliações com instrumentos devidamente 

validados e um teste de reconhecimento de duas AVDs. Os grupos PAUTO e P20 

realizaram também uma análise cinemática da auto-execução de uma das 

atividades funcionais em questão. 

Os pacientes pós-AVE foram alternadamente distribuídos nos grupos 

PAUTO e P20 e os adultos saudáveis distribuídos nos grupos CAUTO e C20, 

considerando o pareamento com os grupos dos pacientes. 

 

2.5.1. Instrumentos de avaliação 

 

Todos os participantes foram submetidos a avaliações clínica, cognitiva e 

funcional. Adicionalmente, os grupos PAUTO e P20 realizaram uma avaliação 

neurológica. 

A avaliação clínica foi conduzida por uma ficha clínica elaborada 



anteriormente (Apêndice 2), a qual abrange dados pessoais, fatores de risco para 

AVE, realização de atividade física e/ou de algum tratamento físico, uso de 

medicação, presença de distúrbio visual, tempo de lesão e hemisfério afetado pelo 

AVE (caso dos pacientes), entre outros dados relevantes. 

Para a avaliação cognitiva foi usado o instrumento MEEM – Mini Exame do 

Estado Mental67 (Anexo 2), que determina o grau de comprometimento cognitivo do 

sujeito, envolvendo funções como orientação temporal e espacial, memória imediata, 

atenção/cálculo, evocação tardia, linguagem e capacidade construtiva visual. Seus 

escores variam de 0 a 30, sendo 30 a ausência de comprometimento cognitivo. 

A escala MIF - Medida de Independência Funcional68, apenas o domínio 

motor (MIF motora), foi usada na avaliação funcional para verificar o grau de 

independência dos pacientes (Anexo 3), abrangendo itens como autocuidados, 

controle de esfíncteres, mobilidade e locomoção. Essa escala pontua de 13 a 91, 

quanto maior o escore mais independente é o indivídiuo. 

Os grupos PAUTO e P20 foram submetidos a avaliação neurológica,  com a 

escala NIHSS - National Institute of Health Stroke Scale69 (Anexo 4) para medir a 

gravidade do AVE. Paciente com escore mínimo (zero) não possui déficits 

neurológicos, e aqueles com o escore máximo (42) apresenta um comprometimento 

neurológico grave. 

 

2.5.2. Teste de reconhecimento de AVDs 

 

Cada sujeito da amostra realizou um teste de reconhecimento de sequências 

de duas atividades de vida diária (beber água e atender telefone), apresentadas em 

forma de vídeo.  

Os grupos P20 e C20 observaram cada atividade 20 vezes (grupos com 

frequência controlada pelo fisioterapeuta, pré-determinada). Os grupos PAUTO e 

CAUTO observaram cada atividade quantas vezes o próprio sujeito julgasse 

necessário (grupos com frequência autocontrolada).  

Primeiramente, ocorreu a demonstração da atividade beber água e depois, 

atender telefone. Os vídeos foram apresentados na tela de um televisor de 29 

polegadas posicionado a frente do sujeito, o qual estava sentado em uma cadeira.  

Simultaneamente, quatro sequências da primeira atividade de vida diária 

apareceram, totalizando um tempo médio de exposição de 5 segundos. Dentre as 



sequências apresentadas, uma delas é tida como resposta correta pelo examinador 

e três como respostas erradas, considerando o padrão do movimento executado e o 

objetivo da atividade funcional. Em seguida foi apresentada a segunda atividade 

(atender telefone) seguindo os mesmos procedimentos da primeira. A Figura 1 

apresenta uma demonstração da tela inicial apresentada ao sujeito.  

Ao final de cada tentativa, o sujeito foi informado se indicou a sequência 

correta ou não (“certo” ou “errado”). Entre uma tentativa e outra, aparecia uma tela 

branca. Ressalta-se que a cada nova tentativa as sequências foram dispostas em 

posição diferente na tela, para não viciar o sujeito. O examinador registrou as 

respostas do sujeito – resposta (certa ou errada) e número de tentativas usadas por 

cada sujeito (variável nos grupos PAUTO e CAUTO). 

 

 

Figura 1 – Demonstração da tela de início da atividade “atender telefone” 

 

2.5.3. Análise cinemática da AVD 

 

Os sujeitos dos grupos PAUTO e P20 realizaram uma análise cinemática do 

membro superior parético, enquanto realizavam fisicamente a atividade de beber 

água. Cinemática refere-se à descrição do movimento do corpo no tempo e no 

espaço, incluindo deslocamentos angulares e lineares, velocidades e acelerações, 

sem fazer referência às forças envolvidas. 



Os pacientes ficaram posicionados sentados em uma cadeira, com os pés 

firmes no chão, uma mesa a sua frente (na qual ficava apoiado o copo com água), 

para realizar a atividade em questão. Ao paciente era dada a informação para ele se 

sentar de forma confortável, sendo a posição inicial do membro superior o antebraço 

em posição neutra sobre a borda da mesa, o cotovelo fletido em aproximadamente 

90 graus e o braço na vertical e próximo ao corpo.  

Antes de iniciar a coleta, o paciente já posicionado realizava a atividade de 

beber água para se familiarizar e o examinador se certificar que ele entendeu a 

tarefa corretamente. 

A cinemática foi obtida pelo sistema Qualisys Motion Capture System 

(Qualisys AB, 411 13 Gothenburg, Suécia), que consiste em um sistema de 

fotogrametria baseado em vídeo, que possui três câmeras estroboscópicas 

(Qualisys ProReflex MCU 240) (Figura 2) produzidas por um grupo de refletores 

infravermelhos localizados em volta da lente de cada câmera. A luz infravermelha 

projetada de cada câmera é refletida por marcadores passivos que foram fixados 

aos segmentos corporais (membro superior parético) com o objetivo de tornar 

conhecidas a posição e a orientação dos segmentos. O reflexo da luz sobre os 

marcadores é captado pelas câmeras, gerando uma imagem bidimensional das 

posições dos referidos marcadores.  

 

 

Figura 2 – Câmera Qualisys ProReflex MCU 240 

 

Os dados foram capturados pelo software de aquisição de dados Qualisys 



Track Manager 2.1 – QTM. A partir da combinação das imagens de pelo menos 

duas câmeras visualizando cada marcador, torna-se possível a obtenção das 

coordenadas desse permitindo a reconstrução do movimento (cinemetria) em 3 

dimensões (3D). 

Para permitir o rastreamento dos marcadores e a transformação dos dados 

em 3D, o sistema necessita obter informações sobre o posicionamento e orientação 

de cada câmera, bem como sobre o volume onde serão capturados os dados. Para 

isso, foi realizado o processo de calibração do sistema, utilizando uma estrutura 

metálica em forma de “L” que continha duas marcas refletoras fixadas ao eixo mais 

longo (eixo Y), e o eixo mais curto (eixo X) também têm duas marcas refletoras, 

possibilitando a definição das coordenadas de referência global representadas pelo 

eixo X (médio-lateral), o eixo Y (ântero-posterior) e o eixo Z (próximo-distal). 

Sobre esses eixos é feita a varredura da área de coleta com uma haste em 

forma de “T” contendo dois marcadores reflexivos fixados nas extremidades com 

749,4 mm de distância entre eles. A estrutura em “L” foi colocada sobre duas 

banquetas e a haste foi movida em todos os planos acima desse limite, por 15 

segundos (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Procedimento de calibração com representação esquemática dos eixos 

de coordenadas. 

 

Nas coletas foram utilizados marcadores passivos esféricos com 19 mm de 

diâmetro e os parâmetros de predição de erro e residual máximo foram 

Z 

X 

Y 



estabelecidos em 10 mm e 5 mm respectivamente. Os dados foram capturados em 

uma frequência de 120 Hz. No membro superior avaliado do paciente, foram 

colocados 11 marcadores (Figura 4) de acordo com as normas da C-Motion Inc., 

Visual 3D Professional™, que se constitui no software para processamento e análise 

do movimento tridimensional. Esses onze marcadores são usados na coleta estática 

(paciente sentado com membro superior próximo a posição anatômica, por 10 

segundos) e em seguida, são retirados quatro (os de ombro e cotovelo) e são 

capturadas as imagens dinâmicas (durante a realização da atividade). O movimento 

é dado pelo conjunto de frames (quadros) captados durante a execução da 

atividade. Após a captura de dados no QTM, os dados foram exportados para o 

software Visual 3D, para o processamento do movimento de cada paciente, usando-

se três coletas dinâmicas. Um modelo biomecânico foi construído utilizando as 

coletas estáticas com os marcadores e dados antropométricos. A fim de eliminar 

ruídos provocados pela movimentação dos marcadores, foi usado um filtro passa-

baixa (low pass Butterworth) com frequência de corte estabelecida em 6 Hz às 

trajetórias dos marcadores. 

 

 

Figura 4 – Demonstração dos marcadores passivos e posicionamento para 

coleta estática. 



 

Figura 5 – Demonstração dos marcadores dinâmicos e posicionamento para 

coleta dinâmica. 

 

2.6. Análise dos dados 

 

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS versão 15.0 

(Statistical Package for the Social Science) atribuindo o nível de significância de 5% 

para todos os testes estatísticos. Inicialmente foi realizada uma análise descritiva 

das variáveis idade, escolaridade, tempo de lesão, sexo, hemisfério cerebral 

afetado, tipo de AVE, grau neurológico, estado cognitivo e funcional da amostra 

estudada.  

Para investigar diferenças no número de acertos e erros entre os grupos com 

frequência autocontrolada e pré-determinada e entre pacientes e indivíduos 

controles foi utilizado o teste Qui-quadrado.  

Após ser verificada distribuição normal (teste de Kolmogorov-Smirnov) foi 

utilizado o teste t’Student não pareado para verificar diferenças quanto a velocidade 

linear média, pico de velocidade e a angulação do cotovelo entre os grupos de 

pacientes.  

A correlação entre a velocidade de execução da atividade de beber água e o 

grau neurológico, o estado cognitivo e funcional dos pacientes foi realizada através 

do teste de correlação de Spearman.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 



3.1. Artigo 

 

Os resultados e a discussão desse estudo estão dispostos no artigo 

intitulado “Desempenho de pacientes com Acidente Vascular Encefálico em testes 

de reconhecimento de Atividades de Vida Diária com frequência autocontrolada e 

pré-determinada”.  

O artigo deverá ser submetido após considerações dos membros da banca 

de defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

Dados da Organização Mundial de Saúde1 mostram que anualmente 15 

milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem um Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), desses 5 milhões morrem e 5 milhões se tornam incapazes.  No Brasil, o 

AVE se constitui na causa líder de morte com as taxas de mortalidade ajustada à 

idade, sendo o índice mais alto dos nove países da América Latina2,3. 

O Acidente Vascular Encefálico constitui-se na maior causa de incapacidade 

grave a longo prazo em adultos. Mesmo em localidades que dispõem de alta 

tecnologia, 60% daqueles que sofrem um AVE morrem ou tornam-se 

dependentes4,5,6. Os indivíduos que sobrevivem a um Acidente Vascular Encefálico 

sofrem de déficits neurológicos persistentes que prejudicam suas atividades de vida 

diária (AVDs), podendo também experimentar seqüelas como disfunção cognitiva, 

comprometendo mais ainda a sua qualidade de vida6,7,8,9. Fatores de risco 

vasculares têm sido associados a déficit cognitivo leve10,11 e existem evidências que 

doença cerebrovascular está associada a um maior declínio cognitivo em pessoas 

que já apresentam déficit cognitivo12,13. 

A estimulação da aprendizagem motora é um componente crucial para a 

reabilitação e o tipo de prática a ser empregada é de fundamental importância para a 

Fisioterapia. De acordo com Schmidt14, a aprendizagem motora corresponde à 

aquisição de novos padrões de movimento e conseqüente modificação do 

comportamento em decorrência da prática. Com a prática a capacidade de seleção e 

retenção de informações relevantes à tarefa é aperfeiçoada, resultando no aumento 

da precisão do ato. Segundo Fitts e Posner15, o indivíduo passa por três estágios - 

cognitivo, associativo e autônomo.  

De acordo com Whiting16, habilidade motora é uma ação complexa e 

intencional que, através do processo de aprendizagem, torna-se organizada e 

coordenada, de forma que os objetivos pré-determinados sejam alcançados com a 

máxima certeza. A investigação dos mecanismos e processos envolvidos na 

aquisição de habilidades motoras e dos fatores que afetam a aprendizagem pode 

auxiliar no diagnóstico de patologias neurológicas e contribuir para a planificação 

das estratégias de tratamento17. Schmidt14 propôs três categorias para medir 

desempenho durante a execução de uma atividade motora: 1) precisão, que 

corresponde ao número de erros, 2) velocidade, que é o tempo necessário para 



completar a tarefa e 3) magnitude da resposta, que se refere ao número de 

tentativas para se obter a resposta consistente.  

A habilidade de gerar ações está diretamente ligada à habilidade de 

reconhecer ações realizadas por outras pessoas. Através da observação de alguém 

realizando uma ação é possível adquirir competências para reproduzir habilidades 

motoras similares18. A condição da informação pré-prática especificando o 

movimento a ser aprendido é uma técnica comum para facilitar a aquisição de uma 

habilidade. Uma demonstração pode ser usada para levar essa informação e através 

da aprendizagem por observação, uma representação cognitiva da ação é formada e 

usada para reprodução da ação e aprendizagem19.  

De acordo com Schmidt20 no processo de reaprendizagem motora, o 

terapeuta pode substituir as instruções verbais pela demonstração utilizando vídeos, 

filmes ou fotografias de movimentos a serem aprendidos. Durante a apresentação 

de um estímulo visual, o indivíduo tende a codificar, classificar e reorganizar os 

elementos da tarefa em esquemas familiares, e assim poder recordar mais 

facilmente. A imitação diz respeito ao processo geral pelo qual um observador 

reproduz as ações exibidas por um modelo e isso implica em aprendizagem, 

requisitando ao observador uma transformação de uma ação vista em uma ação 

motora idealmente idêntica21, assim uma nova ação é incorporada ao repertório 

motor do observador22,23. McCullagh e colaboradores24 citam que esse tipo de 

aprendizagem tem sido um dos meios mais efetivos de se ensinar habilidades 

motoras.  

Paralelo a aprendizagem observacional, tem-se que o aprendiz pode extrair 

mais informações ou a informação mais relevante do modelo apresentado, quando 

lhe é dada oportunidade de solicitar a informação. Assim, ele presta atenção 

particular a alguns aspectos do movimento sobre os quais ele pode não estar 

seguro, identifica erros e obtém confirmação de possíveis acertos. Inúmeros estudos 

têm mostrado que a eficácia da aprendizagem motora pode melhorar 

consideravelmente se ao aprendiz é dado pelo menos o controle das condições de 

prática25. Sujeitos submetidos a condições de prática autocontrolada aparentemente 

processam informação de forma diferente do que aqueles que não têm controle 

algum sobre a prática, mesmo tais vantagens não sendo observáveis no momento 

da prática26, o que ocorre são avaliações contínuas e processamento de decisão-



execução considerando o feedback e a demonstração do movimento, por exemplo25.   

Na maioria das situações na Fisioterapia, os exercícios são descritos pelo 

fisioterapeuta para que o paciente apenas os realize25, fazendo com que o paciente 

assuma na reabilitação um papel mais passivo26. De acordo com Wulf25, a 

incorporação do treinamento autocontrolado na prática fisioterapêutica tem o 

potencial de reduzir o tempo e os custos das intervenções.  

O termo neurônio-espelho descreve a propriedade inerente de neurônios 

para responder quando uma ação direcionada ao objetivo é observada tão bem 

quanto realizada, ou seja, estão envolvidos na aprendizagem por imitação27,28,29,30. 

Eles têm sido recentemente mostrados em humanos, os quais a observação de 

ações recruta as mesmas representações motoras ativas durante a execução real 

daquelas mesmas ações, desde que essa tarefa motora faça parte do repertório 

motor daquele indivíduo31,32. Somente o objetivo da ação demonstrada é suficiente 

para ativar o sistema dos neurônios-espelho naqueles que tem esse repertório, 

mesmo que suas características cinemáticas não coincidam com a do movimento 

observado10. 

Estudos que avaliem o efeito da participação do paciente na prática 

terapêutica como um componente ativo do seu programa de tratamento, à medida 

que ele passa a controlar algumas variáveis da reabilitação – prática autocontrolada 

(como frequência de demonstração), precisam ser realizados. Poucos deles existem 

e os são direcionados a sujeitos saudáveis. Assim, esse estudo teve o objetivo de 

comparar o desempenho de pacientes com sequela de AVE em testes de 

reconhecimento de atividades de vida diária com frequências autocontrolada e pré-

determinada. 

 

Casuística e Métodos 

Sujeitos 

Foi realizado um estudo clínico observacional, randomizado e duplo cego, 

com uma amostra de 40 sujeitos, sendo 20 pacientes que sofreram AVE e 20 

indivíduos saudáveis (controles), obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: 

visão normal ou corrigida para normal; não apresentar transtornos cognitivos graves; 

não estarem fazendo uso de sedativos, antidepressivos ou neurolépticos; não 



apresentar história pregressa ou atual de transtornos psiquiátricos e psicóticos, 

afasia, demência ou patologias que acarretem seqüelas funcionais. Os pacientes 

deveriam se encontrar na fase crônica do AVE, com lesão cerebral unilateral e não-

recorrente. Os critérios de exclusão foram: pacientes com o membro superior sem 

sequelas motoras e funcionais acarretadas pelo AVE; pacientes com graus de 

espasticidade 3 ou 4 no membro superior parético de acordo com a Escala 

Modificada de Ashworth33; sujeitos que obtiveram fadiga nos testes e não 

conseguiram completá-lo.  

 

Procedimentos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer 

número 193/06. Todos os indivíduos foram informados quanto à pesquisa, seus 

objetivos e procedimentos e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A amostra foi dividida em 4 grupos, cada um composto por 10 

indivíduos. O grupo 1 (PAUTO) composto por pacientes pós-AVE que realizaram o 

teste de reconhecimento de AVDs em uma frequência autocontrolada; o grupo 2 

(P20) por pacientes pós-AVE que realizaram o teste de reconhecimento de AVDs 

em uma frequência pré-determinada pelo fisioterapeuta (20 vezes); o grupo 3 

(CAUTO) constituído por adultos controles que realizaram o teste da mesma forma 

que o PAUTO e o grupo 4 (C20) formado por adultos controles que realizaram o 

teste da mesma forma que o P20.  

Todos os participantes foram submetidos a avaliações clínica, cognitiva e 

funcional. Adicionalmente, os grupos PAUTO e P20 realizaram uma avaliação 

neurológica. A avaliação clínica foi conduzida por uma ficha clínica, que abrange 

dados pessoais, fatores de risco para AVE, realização de atividade física e/ou de 

algum tratamento físico, uso de medicação, presença de distúrbio visual, tempo de 

lesão e hemisfério afetado pelo AVE (caso dos pacientes), entre outros dados. Para 

a avaliação cognitiva foi usado o instrumento MEEM – Mini Exame do Estado 

Mental34, que determina o grau de comprometimento cognitivo do sujeito. A escala 

MIF - Medida de Independência Funcional35, avaliou o grau de independência dos 

sujeitos. Os grupos PAUTO e P20 foram submetidos a uma avaliação neurológica, 

com a escala NIHSS - National Institute of Health Stroke Scale36 para medir a 

gravidade do AVE.  

Cada sujeito da amostra realizou um teste de reconhecimento de sequências 



de duas atividades de vida diária (beber água e atender telefone), apresentadas em 

forma de vídeo. Os vídeos foram apresentados na tela de um televisor de 29 

polegadas posicionado a frente do sujeito, o qual estava sentado em uma cadeira. 

Simultaneamente, quatro sequências da primeira atividade de vida diária 

apareceram, totalizando um tempo médio de exposição de 5 segundos. Dentre as 

seqüências apresentadas, uma delas é tida como resposta correta pelo examinador 

e três como respostas erradas, considerando o padrão do movimento executado e o 

objetivo da atividade funcional. Em seguida foi apresentada a segunda atividade 

(atender telefone) seguindo os mesmos procedimentos da primeira. Ao final de cada 

tentativa, o sujeito foi informado se indicou a seqüência correta ou não (“certo” ou 

“errado”). Entre uma tentativa e outra, aparecia uma tela branca. Ressalta-se que a 

cada nova tentativa as sequências foram dispostas em posição diferente na tela, 

para não viciar o sujeito. O examinador registrou as respostas do sujeito – resposta 

(certa ou errada) e número de tentativas usadas por cada sujeito. 

Para a análise cinemática da AVD “beber água”, os grupos dos pacientes 

ficaram posicionados sentados em uma cadeira, com os pés firmes no chão, uma 

mesa a sua frente (na qual ficava apoiado o copo com água). Ao paciente era dada 

a informação para ele se sentar de forma confortável, sendo a posição inicial do 

membro superior o antebraço em posição neutra sobre a borda da mesa, o cotovelo 

fletido em aproximadamente 90 graus e o braço na vertical e próximo ao corpo. Foi 

usado o sistema Qualisys Motion Capture System (Qualisys AB, 411 13 Gothenburg, 

Suécia), que consiste em um sistema de fotogrametria baseado em vídeo, que 

possui três câmeras estroboscópicas (Qualisys ProReflex MCU 240) com o objetivo 

de tornar conhecidas a posição e a orientação dos segmentos. Os dados foram 

capturados pelo software de aquisição de dados Qualisys Track Manager 2.1 – 

QTM. Para permitir o rastreamento dos marcadores e a transformação dos dados 

em 3D, o sistema necessita obter informações sobre o posicionamento e orientação 

de cada câmera, bem como sobre o volume onde serão capturados os dados. Para 

isso, foi realizado o processo de calibração do sistema, utilizando uma estrutura 

metálica em forma de “L” possibilitando a definição das coordenadas de referência 

global representadas pelo eixo X (médio-lateral), o eixo Y (ântero-posterior) e o eixo 

Z (próximo-distal). Sobre esses eixos é feita a varredura da área de coleta com uma 

haste em forma de “T” contendo dois marcadores reflexivos fixados nas 

extremidades com 749,4 mm de distância entre eles. A estrutura em “L” foi colocada 



sobre duas banquetas e a haste foi movida em todos os planos acima desse limite, 

por 15 segundos.  

No membro superior avaliado do paciente, foram colocados 11 marcadores de 

acordo com as normas da C-Motion Inc., Visual 3D Professional™, que se constitui 

no software para processamento e análise do movimento tridimensional. Esses 

marcadores são usados na coleta estática (paciente sentado com membro superior 

próximo a posição anatômica, por 10 segundos) e em seguida, são retirados quatro 

(os de ombro e cotovelo) e são capturadas as imagens dinâmicas (durante a 

realização da atividade). Em seguida a captura de dados no QTM, os dados foram 

exportados para o software Visual 3D, para o processamento do movimento de cada 

paciente, usando-se três coletas dinâmicas.   

Um modelo biomecânico foi construído utilizando as coletas estáticas com os 

marcadores e dados antropométricos. A fim de eliminar ruídos provocados pela 

movimentação dos marcadores, foi usado um filtro passa-baixa (low pass 

Butterworth) com frequência de corte estabelecida em 6 Hz às trajetórias dos 

marcadores.  

 

Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS versão 15.0 

(Statistical Package for the Social Science) atribuindo o nível de significância de 5% 

para todos os testes estatísticos. Inicialmente foi realizada uma análise descritiva 

das variáveis idade, escolaridade, tempo de lesão, sexo, hemisfério cerebral 

afetado, tipo de AVE, grau neurológico, estado cognitivo e funcional da amostra 

estudada. Para investigar diferenças no número de acertos e erros entre os grupos 

com frequência autocontrolada e pré-determinada e entre pacientes e indivíduos 

controles foi utilizado o teste Qui-quadrado. Após ser verificada distribuição normal 

(teste de Kolmogorov-Smirnov) foi utilizado o teste t’Student não pareado para 

verificar diferenças quanto a velocidade linear média, pico de velocidade e a 

angulação do cotovelo entre os grupos de pacientes. A correlação entre a 

velocidade de execução da atividade de beber água e o grau neurológico, o estado 

cognitivo e funcional dos pacientes foi realizada através do teste de correlação de 

Spearman.  

 



Resultados 

Os grupos de pacientes (PAUTO e P20) apresentaram média de idade de 

57,3 ± 8,6 anos e 58,6 ± 4,6 anos, respectivamente. O tempo de escolaridade foi de 

7,5 ± 3,2 anos e 6,0 ± 2,8 anos, respectivamente. Pela análise descritiva o tempo 

médio de sequela foi maior no grupo PAUTO (26,3 ± 18,3 meses) do que no P20 

(20,6 ± 16,5 meses). Os indivíduos dos grupos controles CAUTO e C20 apresentam 

média de idade de 53,4 ± 5,6 anos e de 57,4 ± 5,8 anos, e escolaridade de 7,7 ± 3,7 

anos e de 8,3 ± 3,9 anos respectivamente. 

O grau neurológico observado nos grupos dos pacientes revelou um 

comprometimento leve. Os escores da NIHSS variaram de 0 a 6, com média de 

2,6±1,9 no grupo PAUTO e 1,7±1,9 no P20.  

Os escores do MEEM variaram de 16 a 29 nos grupos de pacientes (PAUTO: 

23±3,4 e P20: 23,6±4,1) e de 20 a 28 nos grupos controles (CAUTO: 24,8±2,0 e 

C20: 25,4±2,7), mostrando que tanto pacientes quanto controle apresentaram 

escores acima e abaixo do ponto de corte 23/24 que representado caso/não caso de 

déficit cognitivo. Quanto a capacidade funcional, os escores da MIF variaram de 51 a 

91 nos grupos dos pacientes (PAUTO: 76,3±8,9 e P20: 77,5±10,3) e nos grupos 

controles, de 80 a 91 (CAUTO: 88,1±3,4 e C20: 89,1±3,4) mostrando que nos 

pacientes a maioria deles se mostraram moderadamente comprometido e no caso 

dos controles, eles eram de moderadamente comprometido a mais independente.  

Quanto ao sexo 70% para PAUTO e 60% para P20 eram do sexo masculino e 

nos grupos controles 90% eram do sexo feminino para CAUTO e 60% para C20. No 

grupo dos pacientes PAUTO, 80% tiveram o hemisfério cerebral esquerdo afetado, 

já no P20 50% tiveram o hemisfério direito acometido e 50% o esquerdo. Sessenta 

por cento dos AVEs do PAUTO foi do tipo isquêmico, apenas 1% hemorrágico e três 

pacientes (30%) desse grupo não tiveram diagnóstico confirmado quanto ao tipo de 

AVE. No P20, 80% sofreu um AVE do tipo isquêmico e 20% hemorrágico. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1- Frequências absoluta e percentual quanto ao sexo, hemisfério cerebral 

afetado, tipo de AVE da amostra estudada. 

VARIÁVEIS PAUTO P20 CAUTO C20 

 n % n % n % n % 

SEXO         

Masculino 7 70 6 60 1 10 4 40 

Feminino 3 30 4 40 9 90 6 60 

HEMISFÉRIO AFETADO         

Direito 2 20 5 50 - - - - 

Esquerdo 8 80 5 50 - - - - 

TIPO DE AVE         

Isquêmico 9 90 8 80 - - - - 

Hemorrágico 1 10 2 20 - - - - 

 

 

A Tabela 2 mostra as frequências absoluta e percentual do número de acertos 

e erros no teste de reconhecimento das atividades de beber água e atender o 

telefone para os quatro grupos avaliados. Pelo teste Qui-quadrado, observa-se que, 

na atividade de beber água, não houve diferença significativa entre os grupos de 

frequência autocontrolada (PAUTO e CAUTO: p = 1,00), nem entre os grupos de 

frequência pré-determinada (P20 e C20: p = 0,09). Assim, como também não houve 

entre os grupos de pacientes (PAUTO e P20: p = 0,13), nem entre os grupos 

controles (CAUTO e C20: p = 0,88). O mesmo fato foi observado na atividade de 

atender o telefone, não houve diferença significativa entre os grupos de freqüência 

autocontrolada (PAUTO e CAUTO: p = 0,74), nem entre os grupos de freqüência 

pré-determinada (P20 e C20: p = 0,15). Assim, como também não houve entre os 

grupos de pacientes (PAUTO e P20: p = 0,36), nem entre os grupos controles 

(CAUTO e C20: p = 0,76).  

 

 

 



Tabela 2 - Frequências absoluta e percentual dos acertos e erros no teste de 

reconhecimento das atividades de beber água e atender o telefone dos grupos 

avaliados. 

GRUPOS ACERTOS ERROS 

 n % n % 

BEBER ÁGUA     

      PAUTO  37 74 13 26 

      P20 43 86 7 14 

      CAUTO 37 74 13 26 

      C20 40 72,7 15 27,3 

ATENDER TELEFONE     

      PAUTO  39 78 11 22 

      P20 35 70 15 30 

      CAUTO 42 84 8 16 

      C20 45 81,8 10 18,2 

 

A análise cinemática mostra que os grupos dos pacientes (PAUTO e P20) 

executaram o movimento de beber água com uma velocidade linear média muito 

similar (Figura 1). 

 

Figura 1- Média das velocidades lineares, em mm/s, dos grupos PAUTO e P20 

durante o movimento de beber água. 

 

 

p = 0,97 



A Figura 2 revela que os picos de velocidade dos grupos PAUTO e P20 não 

mostraram diferença significativa entre si. 

 

 

Figura 2 - Pico das velocidades lineares, em mm/s, dos grupos PAUTO e P20 

durante o movimento de beber água. 

 

A Tabela 3 mostra a média dos movimentos na amplitude máxima de 

extensão (momento do alcance do copo) e flexão (momento do gole) da articulação 

do cotovelo dos grupos dos pacientes (PAUTO e P20) no movimento de beber água, 

denotando que não houve diferença significativa entre os dois grupos.  

 

Tabela 3 - Média ± desvio padrão e p valor da extensão e flexão máximas da 

articulação do cotovelo, em graus, durante o movimento de beber água dos grupos 

de pacientes. 

VARIÁVEIS PAUTO P20 p 

Extensão cotovelo (0) 66,6 ± 11,9 66,3 ± 11,9 0,947 

Flexão cotovelo (0) 124,4 ± 11,0 128,5 ± 6,0 0,328 

 

 

 

p = 0,54 



As Figuras 3 e 4 exemplificam a velocidade (em mm/s) e a angulação (em 

graus) da articulação do cotovelo de um paciente, com média e desvio padrão. 

 

 

Figura 3 - Velocidade linear da articulação do cotovelo, em mm/s, durante o 

movimento completo de beber água do paciente 1. 

 

 

Figura 4 - Angulação atingida pela articulação do cotovelo, em graus, durante o 

movimento completo de beber água do paciente 1. 



Não foi observada correlação significativa entre a velocidade executada pelos 

pacientes (PAUTO e P20) no movimento de beber água e os escores da NIHSS, da 

MIF e do MEEM (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Índices de correlação (R) e valores de p do teste de correlação de 

Spearman entre a velocidade linear média executada no movimento de beber água 

e os escores da NIHSS, MIF e do MEEM para os grupos PAUTO e P20.  

VARIÁVEL PAUTO P20 

 R p R p 

NIHSS -0,36 0,30 0,03 0,92 

MIF -0,006 0,98 0,15 0,66 

MEEM -0,40 0,24 0,007 0,98 

 

 

Discussão 

No presente estudo, um desempenho similar quanto ao número de acertos e 

erros entre os grupos de frequência autocontrolada e pré-determinada foi observado, 

assim como entre os grupos de pacientes e grupos controles, ao se testar o 

reconhecimento das atividades funcionais de beber água e atender o telefone. 

Dados da literatura mostram, diferentemente desse estudo, que protocolos de 

treinamento englobando alguma forma de autocontrole, como o feedback e a 

demonstração, podem ser mais efetivos para a aprendizagem de uma habilidade 

motora37,38,39,40,41,42,43. Isto porque a aprendizagem autorregulada envolve 

pensamentos autogerados, sentimentos e ações que sistematicamente podem 

influenciar a aquisição de um conhecimento e habilidade44. 

Wrisberg e Pein45 avaliaram a eficácia da prática observacional 

autocontrolada, comparando três grupos de sujeitos saudáveis em uma tarefa de 

saque no badminton (esporte semelhante ao tênis, praticado com raquete e peteca). 

Para o primeiro grupo, o modelo foi apresentado pela quantidade de vezes que o 

aprendiz solicitou (em média 9,8% do total de testes), ao segundo o modelo foi 

mostrado em todas as tentativas (100%) antes do teste e o terceiro não visualizava o 

vídeo modelo. Os dois primeiros grupos levaram vantagem sobre o grupo controle e 



obtiveram desempenho semelhante entre si quanto a forma do movimento, o que 

revelou resultados preliminares de que se dando a oportunidade ao aprendiz de 

escolher quantas vezes ele quer visualizar a demonstração pode-se ter boa eficácia 

para sua aprendizagem. 

 Outro estudo, realizado por Wulf e colaboradores42, mostrou que a 

apresentação de um modelo em vídeo da atividade de basquete para dois grupos 

saudáveis (um com frequência autocontrolada de visualização do vídeo e outro, pré-

determinada) resultou em melhor desempenho em um teste de retenção de 7 dias 

para o grupo de frequência autocontrolada. Além desse resultado, observou-se que 

esse grupo não apresentou decréscimo no seu desempenho nesse período, 

diferente do grupo de frequência pré-determinada. A aprendizagem observacional no 

grupo de frequência autocontrolada ocorreu mesmo com a apresentação do vídeo 

ter sido usada em uma baixa frequência. Esses autores sugerem que poucas 

demonstrações de um modelo podem ser suficientes, quando se fornece aos 

principiantes o controle sobre a quantidade de demonstrações.   

Pesquisas com essa temática em pacientes são escassas, porém Wulf25 

sugere que os efeitos da prática autocontrolada observada em sujeitos saudáveis 

podem ser expandidos a populações clínicas. No caso do feedback, a sua 

frequência de solicitação pode depender da natureza da tarefa ou das instruções 

exatas passadas pelo instrutor aos aprendizes, o que pode ser estendido à relação 

fisioterapeuta-paciente. Entretanto parece que o feedback é menos importante do 

que a capacidade de escolhê-lo25,46. Alguns autores25,37,43 chamam a atenção para o 

fato de que a prática autocontrolada termina por levar vantagem ao se considerar a 

motivação do paciente dentro daquele contexto de reabilitação, tendo um impacto 

positivo nas intervenções terapêuticas, atendendo as preferências e necessidades 

desse sujeito. Fato que não está restrito apenas ao uso do feedback mas também 

de demonstração e do uso de dispositivos auxiliares durante o tratamento47,48. 

Entretanto, pelos dados encontrados nesse estudo, é possível que em pacientes 

com AVE, como não foi visualizada vantagem da prática autocontrolada sobre a pré-

determinada, não ocorra superioridade de uma técnica sobra a outra, podendo 

ambas serem usadas na prática terapêutica.  

Estudos indicam que os benefícios da prática autocontrolada nem sempre 

aparecem imediatamente. O desempenho pode ser temporariamente diminuído 



devido ao processamento contínuo da atividade em questão, o que posteriormente 

se converte em benefício. No entanto, é uma prática mais tolerada pelo aprendiz e 

pode resultar em uma aprendizagem mais efetiva porque o encoraja a explorar 

diferentes estratégias de movimento, estando de acordo com teoria de esquema de 

Schmidt14. Tal teoria diz que os efeitos de um esquema fortalecido, o qual pode ter 

sido desenvolvido com a prática autocontrolada, devem ser mais fortes se novos 

parâmetros tiverem sido extrapolados de experiências passadas48,49. É sabido que 

trinta minutos de treinamento/reabilitação física em pacientes com sequelas crônicas 

de AVE não são suficientes para codificar a memória motora daquele sujeito50,51,52.  

Déficits de movimentos estão presentes em um paciente pós-AVE em 

decorrência da perda de geração de força apropriada e controle motor53, fraqueza 

muscular54, anormalidade do tônus muscular, ajustes posturais anormais, sinergias 

anormais de movimento, perda de mobilidade entre as cinturas pélvica e escapular, 

tempo errado de ativação dos componentes musculares dentro de um padrão de 

movimento e perda da coordenação inter-articular55. Problemas motores crônicos 

causam dificuldade para o uso da mão nas atividades funcionais de vida diária55. Ao 

tentar movimentar e encontrar todos esses déficits, a reação natural é o paciente 

compensar com estratégias motoras disponíveis56.  

O membro superior tem um importante papel em várias AVDs, como comer, 

beber, se vestir, assim como em esportes e atividades de lazer. São atividades que 

requerem coordenação e envolvimento dos sistemas musculoesquelético e neural. 

Uma disfunção nesses movimentos pode limitar o nível de atividade de uma pessoa 

e seu lazer56. No AVE, essa disfunção é frequente e daí a importância de avaliá-la e 

saber se o paciente consegue reaprender a atividade de forma eficiente. A análise 

cinemática tridimensional é uma poderosa ferramenta para avaliar quantitativamente 

o movimento em todos os seus graus de liberdade. O uso de tal técnica é uma 

maneira de fornecer informação sobre como o movimento é organizado ou pode ser 

modificado em pessoas que sofreram AVE e detectar mudanças subclínicas no 

comportamento53,57,58, o que já está bem estabelecido com modelos biomecânicos e 

pesquisas clínicas em membro inferior e marcha, e ainda não acontece para 

membro superior devido a variedade e complexidade de seus movimentos56,59,60. O 

presente estudo forneceu uma análise do movimento de beber água em sujeitos 

com sequelas crônicas de AVE. Essa atividade é complexa em termos de 



cinemática, pois contém vários movimentos diferentes como alcance, preensão, 

transporte da mão e beber.  

A aprendizagem motora, em humanos e animais, é frequentemente medida 

por uma redução no tempo de reação e o número de erros, e/ou por uma mudança 

na sinergia e cinemática do movimento61,62,63,64,65,66,67. Segundo a análise cinemática 

do estudo de Murphy e colaboradores56, realizado com sujeitos saudáveis nessa 

mesma atividade de beber água, a extensão máxima de cotovelo ocorre durante a 

preensão e a liberação do copo, já a flexão máxima ocorre durante a fase de beber.  

Em pacientes com AVE, os movimentos direcionados a um objetivo são 

caracterizados por lentidão (baixas velocidades), desacoplamento espacial e 

temporal e padrões anormais de ativação muscular53,68,69,70,71,72. Movimentos mais 

lentos (pico de velocidade diminuído) e os perfis de velocidade são mais 

segmentados e mais variáveis do que em controles saudáveis73. Essas 

características corroboram os achados desse estudo, no qual os pacientes de 

ambos os grupos não apresentaram diferença entre si e mostraram velocidade 

diminuída, assim como grande variabilidade em relação aos dados de indivíduos 

saudáveis encontrados na literatura56,73,74. Nowak58 revelou que o componente de 

transporte da mão é o mais lento e o componente de preensão do alvo (copo) 

menos preciso com uma abertura excessiva dos dedos de ambas as mãos, mas 

mais pronunciado no membro afetado do que no sadio. 

Gharbawie e Whishaw75 sugeriram, através de estudo com ratos em relação 

ao movimento de alcance de um objeto, que após lesão no córtex motor, a perda de 

submovimentos organizados sequencialmente contribui para a incapacidade desse 

movimento de forma habilidosa. Existem evidências que a presença do objeto facilita 

um melhor desempenho, do que quando ele se faz ausente, em pessoas 

saudáveis76 e em sujeitos com lesões neurológicas77. Wu e colaboradores78 

mostraram que o uso de um objeto real pode melhorar o desempenho do movimento 

de pessoas pós-AVE, por melhorar a qualidade de seus movimentos. Em função 

disso, nossa pesquisa utilizou o instrumento o copo para a análise cinemática da 

atividade de beber água, e isso pode ter beneficiado ambos os grupos 

(autocontrolada e pré-determinada) pois não foi encontrada diferença significativa 

entre os grupos quanto à velocidade dos movimentos. 



Por outro lado, observou-se que os pacientes avaliados apresentaram um 

padrão cinemático diferente (menor amplitude do movimento de flexão e extensão 

de cotovelo) de indivíduos saudáveis conforme registrado na literatura56,73. O 

comprometimento da amplitude de movimento pode ser atribuído a espasticidade 

presente nos músculos flexores de cotovelo, o que dificulta o movimento em uma 

amplitude normal e de forma harmoniosa. Diferenças entre as amplitudes de 

movimento dos dois membros de paciente pós-AVE foram mostradas em estudos 

como os de Hingtgen e colaboradores79 e Levin69. Esse último estudou apenas o 

movimento de alcance comparando o membro superior acometido com o membro 

sadio. O comportamento motor do membro afetado foi de amplitudes de movimento 

baixas e tempos de movimento prolongados, enquanto que as trajetórias do 

movimento foram mais dispersas e espacialmente segmentadas. Foi visto também 

que mesmo sujeitos com déficits graves poderiam alcançar todas as partes do 

espaço de trabalho com ambos os membros, chegando-se a conclusão, assim como 

Fisk e Goodale80 e Trombly53, de que a capacidade de planejar o movimento pode 

estar preservada no AVE.  

O estudo realizado apresentou algumas limitações tais como a falta de 

registro do tempo de resposta na técnica de aprendizagem por observação de 

vídeos, falta de comparação entre a análise cinemática e a espasticidade presente 

nesses pacientes, assim como da análise de movimento de tronco e de outras 

articulações do membro superior, o que possibilitaria a avaliação de outras variáveis 

(coordenação inter-articular, sinergia) e de diferentes estratégias usadas pelo 

paciente. Apesar dessas limitações, o estudo alcançou o objetivo de avaliar através 

de um teste de reconhecimento de atividades funcionais a aprendizagem 

observacional como uma estratégia valiosa para melhorar a reabilitação motora após 

lesões cerebrais, como o Acidente Vascular Encefálico81,82. A observação da ação 

facilita o treinamento de AVDs após o AVE61, ativando áreas pré-motoras e por sua 

vez, modulando o output neuronal motor50. 

 

Conclusão 

Após a análise e discussão desses resultados, conclui-se que não existe 

diferença quanto ao desempenho no teste de reconhecimento de atividades 

funcionais entre as práticas com frequência autocontrolada e com frequência pré-



determinada, sugerindo-se que ambas as técnicas possam ser utilizadas em 

pacientes com AVE com as mesmas características da amostra estudada. Porém 

aspectos motivacionais, os quais também estão envolvidos em uma aprendizagem 

eficaz, são obtidos na prática autocontrolada, a tornando mais vantajosa como 

acontece em sujeitos saudáveis. A análise cinemática reforça essa idéia, ao revelar 

precisamente déficits motores no membro superior de pacientes com sequela de 

AVE, mas que preservaram a capacidade de planejamento do movimento. Estudos 

posteriores podem ser realizados a fim de avaliar pacientes nos estágios agudo e 

sub-agudo da doença. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 



Após a exposição de nossos resultados, consideramos que o uso da 

frequência autocontrolada pode ser tão benéfica quanto a técnica com frequência 

pré-determinada no processo de reabilitação de pacientes com Acidente Vascular 

Encefálico, associada a aprendizagem observacional.  

Apesar do paciente pós-AVE ter sua independência funcional comprometida, 

isso não prejudica o planejamento de seu movimento abrindo assim mais uma 

possibilidade de atuação do fisioterapeuta. Padrões cinemáticos alterados existem, 

mas podem ser reabilitados por práticas que re-ativem circuitos neurais de forma 

mais dinâmica permitindo um melhor autocontrole.  

Sugerimos que outras pesquisas sejam realizadas explorando mais a prática 

autocontrolada. 
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6 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

 

ESCALA MODIFICADA DE ASHWORTH 
 
Nome: ____________________________________________    

Data: ____/____/____ 

Avaliador: __________________________________________ 

 
 

GRAU 0 Nenhum aumento do tônus muscular 
GRAU 1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 

tensão momentânea ou por resistência mínima, no final da 
amplitude de movimento articular (ADM), quando a região é 
movida em flexão ou extensão 

GRAU 
1+ 

Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão 
abrupta, seguida de resistência mínima em menos da 
metade da ADM restante 

GRAU 2 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior 
parte da ADM, mas a região é movida facilmente 

GRAU 3 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento 
passivo é difícil 

GRAU 4 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 
 
 
 

ARTICULAÇÃO OMBRO COTOVELO PUNHO 

ESCORES    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 
 

MEEM – Mini Exame do Estado Mental 

              Nome: _______________________________ Data: ____/_____/____Examinador: ___________ 

Funções cognitivas Pontos Escores 

 
Orientação temporal     1. Qual é o(a)              Dia? 
                                                                      Mês? 
                                                                      Ano? 
                                                                      Dia da semana? 
                                                                      Hora? 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
Orientação espacial       2. Onde estamos     Local (cômodo)?  
                                                                        Local (prédio)? 
                                                                        Bairro ou rua próxima? 
                                                                        Cidade? 
                                                                              Estado?                                                      

 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
Memória imediata     3. Eu vou dizer 3 palavras (carro, vaso e tijolo) e você irá 
repeti-las a seguir. Dê um ponto para cada palavra repetida acertadamente na 
1ª vez, embora possa repeti-las até 3 vezes para aprendizado, se houver erros. 
Use palavras não relacionadas. 

 
 

3 

 

 
Cálculo     4. Subtração de setes seriadamente. Considere um ponto para cada 
resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se o 
examinado espontaneamente se auto-corrigir. 

 
5 

 

 
Evocação das palavras 5. Pergunte quais as palavras que o sujeito acabara 
de repetir. 1 ponto para cada.  

 
3 

 

 
Linguagem     6. Aponte para um lápis e um relógio. Nomeie os objetos 
mostrados. 
7. Faça o paciente repetir “Nem aqui, nem ali, nem lá”. 
8. Faça o paciente seguir um comando de três estágios: “Pegue este papel com 
a mão direita. Dobre-o ao meio. Coloque-o papel no chão”. 
9. Mostre a frase - FECHE OS OLHOS – e faça ele obedecer o comando. 
10. Faça o paciente escrever uma frase de sua própria autoria  
(Deve se compreender o significado. Ignore erros de ortografia ao marcar o 
ponto). 

 
2 
1 
 
3 
1 
 
1 

 

 
Capacidade construtiva visual  11. Faça o paciente copiar o desenho o 
melhor possível. Estabeleça um ponto se houver 2 pentágonos 
interseccionados (10 ângulos) formando uma figura de quatro lados ou com 
dois ângulos. 

 

 
1 

 

Total 30  
 

 
 
 



Anexo 3 
 

MIF – MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
 
 

Nome: ____________________________________  

Data da Avaliação: ____________ 

 

Medida de Independência Funcional – MIF 

 

  

   

    N 

     Í 

    V 

    E 

    I 

    S 

 

7 – Independência completa (com segurança, em 

tempo normal) 

6 – Independência modificada (ajuda técnica) 

 

 

Sem 

Ajuda 

 

Dependência modificada 

5 – Supervisão 

4 – Ajuda mínima (indivíduo ≥ 75%) 

3 – Ajuda (indivíduo ≥ 50%) 

2 – Ajuda máxima (indivíduo ≥ 25%) 

1 – Ajuda total (indivíduo = 0%) 

 

 

 

 

Ajuda 

Itens 

Autocuidados  

A- Alimentação  

B- Higiene Pessoal  

C- Banho (banhar o corpo)  

D- Vestir metade superior  

E- Vestir metade inferior  

F- Utilização do vaso sanitário  

Controle de esfíncteres  

G- Controle da diurese  

H- Controle da defecação  

Mobilidade  

Transferências  

I- Leito, cadeira, cadeira de rodas  

J- Vaso sanitário  

K- Banheira, chuveiro  



Locomoção  

L- Marcha / Cadeira de rodas  

M- Escadas  

Total  

Nota: Não deixe nenhum item em branco; se não for possível de ser testado, marque 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 
 

NIHSS – National Institute Health Stroke Scale 
 

Nome: _____________________________________ Data da Avaliação: ____________ 

 

 

Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

1a. Nível de consciência 0 = alerta, responde com vivacidade 

1 = não está alerta, mas desperta com 

estímulo menor, obedecendo e 

respondendo 

2 = torporoso, requer estimulação 

repetida ou dolorosa para responder aos 

comandos 

3 = responde apenas com reflexos 

motores ou autonômicos, ou totalmente 

irresponsivo, flácido e arreflexo  

 

b. Nível de consciência – Perguntas: 

Qual o mês do ano e qual a sua idade? 

0 = responde ambas questões 

corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida 

corretamente 

 

c. Nível de consciência – Solicitar para o 

paciente fechar e abrir os olhos e fechar 

e abrir a mão não-parética 

0 = executa ambas as tarefas 

corretamente 

1= executa somente uma tarefa 

corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada 

corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar movimentos dos 

olhos para a direita e para a esquerda 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento 

ocular é anormal em um ou ambos os 

olhos, mas não estão presentes desvio 

forçado do olhar ou paresia total do 

movimento ocular 

2 = desvio forçado ou paresia ocular 

total não sobrepujada pela manobra 

oculocefálica 

 



3. Visual – Solicitar a contagem dos 

dedos nos quadrantes superiores e 

inferiores (direito e esquerdo) avaliando 

cada olho independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3 = hemianopsia bilateral (cegueira, 

incluindo a cegueira cortical) 

 

4. Paralisia facial – Solicitar para o 

paciente mostrar os dentes ou levantar 

as sobrancelhas e fechar os olhos 

0 = movimento simétrico normal 

1 = paralisia leve (sulco nasolabial 

apagado e assimetria do sorriso) 

2 = paralisia parcial (total ou quase total 

da face inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos 

os lados (ausência de movimento facial 

superior e inferior) 

 

5. Motricidade dos MMSS – Solicitar 

para o paciente manter o braço em 

flexão a 45º na posição supina durante 

10 segundos, ou 900 se sentado, 

iniciando com o membro não afetado  

 
5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

0 = sem queda, o membro mantém os 

900 ou 450 graus durante 10 segundos 

1 = queda, o membro mantém os 900 ou 

450, cai antes dos 10 segundos, mas 

não atinge a cama ou outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o 

membro não atinge ou não consegue 

manter os 900 ou 450, cai até a cama 

mas existe algum esforço contra a 

gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o 

membro cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: 

______________ 

 

 

6. Motricidade dos MMII – Solicitar para 

o paciente manter a perna em flexão a 

30º na posição supina durante 5 

0 = sem queda, o membro mantém os 

300 graus durante 5 segundos 

1 = queda, o membro cai antes dos 5 

 



segundos, iniciando com o membro não 

afetado  

 
6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

segundos, mas não atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o 

membro cai na cama em 5 segundos, 

mas existe algum esforço contra a 

gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o 

membro cai imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: 

______________ 

 

7. Ataxia de membros – Realizar as 

provas índice-nariz e calcanhar-joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

Ataxia no:  MSD = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MSE = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MID = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MIE = sim (  )           não (  )           amputação, fusão articular, etc (9) 

 

 

8. Sensibilidade – Realizar estimulação 

dolorosa com alfinete na região proximal 

do braço, perna, tronco e face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

1 = perda de sensibilidade, de leve a 

moderada, o paciente sente que é a 

fincada é menos aguda ou é romba no 

lado afetado, ou existe uma perda da 

dor superficial com a fincada, mas o 

paciente está ciente de que esta sendo 

tocado 

2 = perda severa ou total da 

sensibilidade; o paciente não está ciente 

de ter sido tocado na face ou membros 

 

9. Linguagem – Solicitar ao paciente 

para identificar um grupo de figuras e ler 

um conjunto de sentenças (no mínimo 

3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma 

perda óbvia da fluência ou da facilidade 

de compreensão, sem limitação 

significativa nas idéias expressadas ou 

na forma de expressão. A redução da 

linguagem e/ou compreensão, 

entretanto, torna a conversação sobre o 

 



material apresentado difícil ou 

impossível. O examinador pode 

identificar no material apresentado 

figuras ou nomeações a partir das 

respostas do paciente 

2 = afasia severa; toda comunicação é 

através de expressão fragmentada; há 

grande necessidade de inferência, 

questionamento e adivinhação pelo 

examinador. A variedade de informação 

que pode ser trocada é limitada; o 

examinador carrega o fardo da 

comunicação. O examinador não 

consegue identificar os materiais 

apresentados a partir das respostas do 

paciente. 

3 = mudez, afasia global; sem 

linguagem aproveitável ou compreensão 

auditiva. 

10. Disartria – Solicitar para o paciente 

ler uma lista de palavras 

0 = normal 

1 = leve a moderada, o paciente arrasta 

pelo menos algumas palavras e, na pior 

situação, pode ser entendido com 

alguma dificuldade. 

2 = severa; a fala do paciente é tão 

arrastada que torna-se ininteligível, na 

ausência ou desproporcional à qualquer 

disfasia, ou o paciente é mudo/anártrico. 

9 = intubado ou com outra barreira 

física. Explique: 

_______________________________ 

 

11. Extinção e inatenção (prévia 

negligência) – Solicitar para o paciente 

descrever o que está acontecendo na 

figura apresentada numa folha de papel, 

do lado direito e esquerdo (compensar 

com a cabeça qualquer perda visual). 

Se não conseguir, o paciente deverá 

0 = sem anormalidade 
1 = inatenção ou extinção visual, tátil, 
auditiva, espacial ou pessoal à 
estimulação simultânea bilateral em uma 
das modalidades de sensibilidade. 

2 = hemi-inatenção profunda ou hem-

inatenção à mais que uma modalidade. 

Não reconhece sua própria mão ou 

 



reconhecer uma estimulação tátil 

simultânea e bilateral, com os olhos 

fechados 

orienta-se somente a um lado do 

espaço. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 1 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

APRESENTAÇÃO: Este termo de consentimento pode apresentar palavras ou 
frases não conhecidas pelo Senhor (a). Caso isso aconteça, por favor, nos diga para 
que possamos esclarecer melhor. Nós estamos solicitando o seu consentimento ou 
de algum membro de sua família para desenvolvermos uma pesquisa. Sua 
participação deverá ser totalmente voluntária, podendo desistir em qualquer 
momento sem nenhuma penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação. 

TÍTULO DA PESQUISA: Desempenho de Pacientes com Acidente Vascular 
Encefálico em Testes de Reconhecimento de Atividades de Vida Diária com 
Frequência Autocontrolada e Pré-Determinada.  
OBJETIVOS: A pesquisa se propõe a fazer testes de reconhecimento de 
movimentos básicos que realizamos no cotidiano, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento de um método eficaz para reabilitação de pacientes que sofreram 
AVE. 
PROCEDIMENTOS: Será feita uma avaliação através de fichas e questionários. Em 
seguida, realizados testes de observação para reconhecimento de atividades do dia-
a-dia e filmagem dessas atividades. 

RISCOS E BENEFÍCIOS: O teste que será realizado não trará nenhum risco para 
sua saúde, pois não serão realizados procedimentos que envolvam corte, introdução 
de instrumentos e coletas de sangue. O Senhor (a) poderá se beneficiar com este 
teste porque receberá estímulos com imagens de movimentos funcionais do dia-a-
dia que ajudarão a estimular a sua aprendizagem. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão 
divulgados sem a sua identificação e serão cumpridas as exigências da Resolução 
nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a bioética.  
 
Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a pesquisadora responsável através 
do telefone ou e-mail, citado abaixo.  
Luciana Protásio de Melo 
Telefone: 3642-2726 / 9404-4059.  
E-mail: lu_pmelo@yahoo.com.br 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro estar ciente 

e informado (a) sobre os procedimentos de realização dessa pesquisa, conforme 

explicitados acima, e assim aceito participar voluntariamente dela. 

 
Assinatura: ______________________________________     Data: ___/____/_____ 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 



Apêndice 2 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Data: ____/____/____ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Idade: _________              Data de Nascimento:____/___/_____          

 Sexo : F (   )  M (   )            

Endereço:___________________________________________________________ 

Tel.:___________________  

Escolaridade:                                          Profissão: _______________________ 

Estado Civil: ____________________ 

Última Menstruação :  ____________                           Menopausa: Sim (   ) Não (   ) 

TRM: Sim (   ) Não (   )   Quanto Tempo: _____________    

 

2. HISTÓRICO DA SAÚDE 

 

Queixas sobre a saúde:  __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Antecedentes pessoais patológicos: 

 (    ) Hipertensão                                 (    ) Tabagismo                     (    ) Diabetes    

 (    ) Obesidade                                   (    ) Cardiopatia                     (    ) Álcool 

 (    ) Distúrbio visual                      ( ) Outros: _______________________________ 

 

Realiza atividade física: ( ) Não ( ) Sim. Qual (is): ____________________________ 

 

Antecedentes familiares: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Uso de Medicação: ( ) Não ( ) Sim. Qual (is): _______________________________                                             

 

3. DADOS CLÍNICOS REFERENTES AO AVE 

 

Localização da lesão: (   ) hemisfério cerebral D            (   ) hemisfério cerebral E 



Tipo patológico: (   ) Trombose   (  ) Embolia    (   ) Hemorragia       (   ) Inespecífico 

Idade na ocasião da lesão: ___________                  

Tempo de seqüela: _________________ 

 

Realiza Fisioterapia: (   ) Sim         (    ) Não 

 

Laudo de Exames (cérebro): ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador: __________________________________ 

 

 

 
 

 


