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RESUMO 

 

 

Estudos recentes têm demonstrado que o reconhecimento da lateralidade de mãos em 

uma perspectiva de terceira pessoa engaja processos de imagética motora. No entanto, pouco 

se sabe sobre a atividade e contribuição das regiões sensório-motoras corticais nesse processo. 

O objetivo do presente estudo é mostrar como a rotação mental de estímulos visuais de partes 

do corpo influenciam o processamento neural dessas regiões através da modulação da atividade 

oscilatória de grupos neuronais nas faixas alfa e beta. Para tanto, realizamos a análise da 

perturbação espectral relacionada ao evento (ERSP) do registro eletroencefalográfico (EEG) de 

20 sujeitos engajados no reconhecimento da lateralidade de mãos apresentadas em uma tela de 

computador. Os resultados mostram que a supressão da amplitude das frequências alfa e beta 

foi maior nas regiões sensório-motoras e que características do estímulo (como orientação da 

mão, visão, postura de dedos e lateralidade) são capazes de modular esses componentes 

oscilatórios em diferentes regiões, sugerindo etapas distintas para o processamento da tarefa 

cognitiva. 

  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: rotação mental, reconhecimento da lateralidade de mãos, imagética 

motora, oscilações neuronais, córtex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 Recent studies demonstrated that during third-person handedness recognition the 

subject engages motor imagery processes. However, little is known about the functional aspects 

of sensorimotor regions’ participation in this process. The present study aims to show how 

motor imagery of body parts during handedness judgment influences neural processing in these 

regions by modulating the oscillatory behavior of neuronal populations in both the alpha and 

beta frequencies. Therefore, we analyzed the event-related spectral perturbation of 

electroencephalography (EEG) recordings of 20 subjects engaged in handedness recognition of 

stimuli presented on a computer screen. The results revealed the supression of both alpha and 

beta EEG amplitude on sensorimotor regions and that characteristics of the stimulus (such as 

hand orientation, vision, posture fingers and laterality) were able to modulate these oscilatory 

components in distinct regions, suggesting different stages of task processing. 

 

 
 

KEY WORDS: mental rotation, handedness recognition, motor imagery, event-related 

spectral perturbation, power alpha-band. 

 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13 
1.1 ESTUDO DA SINCRONIZAÇÃO DA ATIVIDADE ELÉTRICA CORTICAL .... 13 
1.2 ROTAÇÃO MENTAL .............................................................................................. 14 
1.3 RECONHECIMENTO DA LATERALIDADE DE MÃOS ..................................... 16 

1.4 FATORES QUE INFLUENCIAM O RECONHECIMENTO DA LATERALIDADE 

DE MÃOS ............................................................................................................................ 18 
1.5 FORMULANDO UMA HIPÓTESE ......................................................................... 19 

2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................. 22 
3 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 23 

3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................. 23 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 23 
4 MÉTODOS ....................................................................................................................... 24 

4.1 AMOSTRA ................................................................................................................ 24 
4.2 LOCAL DA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA .................................................... 25 
4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ................................................................................... 25 
4.4 TESTES E QUESTIONÁRIOS ................................................................................. 25 

4.5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS ................................................................. 27 
4.5.1 Jogo ..................................................................................................................... 28 

4.5.2 Estímulos ............................................................................................................ 30 
4.5.3 Desenho experimental ........................................................................................ 32 

5 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DO SINAL .......................................................... 33 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE CONTRAÇÃO MUSCULAR ............................................. 35 

5.2 CÁLCULO DA PERTURBAÇÃO ESPECTRAL RELACIONADA AO EVENTO 

(ERSP) .................................................................................................................................. 35 
5.3 INTERVALOS NO TEMPO E NA FREQUÊNCIA................................................. 37 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS ........................................................................................... 38 
5.4.1 Análise Descritiva............................................................................................... 38 
5.4.2 Análise Inferencial .............................................................................................. 39 

6 RESULTADOS ................................................................................................................ 42 

6.1 COMPORTAMENTAIS ........................................................................................... 42 
6.1.1 Acurácia .............................................................................................................. 42 
6.1.2 Tempo de Reação ............................................................................................... 45 

6.2 EEG ............................................................................................................................ 50 
6.2.1 Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD de alfa nas regiões central ........ 50 

6.2.2 Efeitos do fator mão sobre a ERD de alfa no hemisfério direito e região central

 54 

6.2.3 Efeito da interação entre hemisfério e postura dos dedos sobre a região parietal

 60 
6.2.4 Efeito da visão e lateralidade sobre a ERD de alfa nas regiões central, centro-

parietal e parietal .............................................................................................................. 64 
6.2.5 Efeitos da visão da mão sobre a ERD de beta .................................................... 65 

6.2.6 Origem dos efeitos observados ........................................................................... 69 
7 DISCUSSÃO .................................................................................................................... 73 

7.1 EFEITO DA ORIENTAÇÃO .................................................................................... 73 
7.2 EFEITO DA LATERALIDADE ............................................................................... 76 
7.3 EFEITO DA POSTURA DOS DEDOS .................................................................... 77 

7.4 EFEITO DA VISÃO .................................................................................................. 78 
7.5 EFEITO DA COMPLEXIDADE DO ESTÍMULO .................................................. 79 



 

7.6 OUTROS EFEITOS .................................................................................................. 79 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 81 
8.1 Limitações da pesquisa .............................................................................................. 81 

9 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 83 
ANEXOS .................................................................................................................................. 88 

Anexo 1- Mini-exame de Estado Mental (MEEM) .............................................................. 89 

Anexo 2- Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (IDLE, Oldfield, 1971) .......... 91 
Anexo 3- Questionário de Lateralidade pedal de Waterloo ................................................. 92 

APÊNDICES ............................................................................................................................ 94 
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE ................................ 95 
Apêndice B – Identificação do participante ......................................................................... 97 

Apêndice C – Apresentação de slides ................................................................................... 98 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Amplitude média de ERP em Cz e Pz em função do grau e direção da rotação. (a) 

“In-rotation”: rotação medial da mão. (b) “Out-rotation”: rotação lateral da mão. A diferença 

entre as condições “in-rotation” e “on-rotation” é significativa para a região central (Cz) 

(p<0,05). Fonte: Tao e colaboradores, 2009 ............................................................................................ 17 

Figura 2. Média da potência de mu e alfa em função do tempo para as orientações medial e 

lateral. Fonte: Horst e colaboradores, 2013 ............................................................................................. 18 

Figura 3. Diagrama esquemático representando o modelo teórico proposto no presente 

trabalho. Adaptado de Kawato (1999)....................................................................................................... 20 

Figura 4.  Configuração para execução do experiemento ................................................................... 28 

Figura 5. Interface do jogo. A robô ALICE percorre as casas em um tabuleiro a medida que o 

usuário acerta a lateralidade da mão que aparece na circunferência................................................. 29 

Figura 6. As visões das mãos correspondem a rotação do seu eixo Y de 90º em 90º permitem 

a observação do dorso, do dedo polegar, da palma e do dedo mínimo ............................................ 30 

Figura 7. A orientação, inicia com punho na posição vertical e os dedos direcionados para cima 

(0°) e corresponde a rotação das mãos de 60° em 60° no eixo Z. A: As figuras com mão esquerda 

foram orientadas no sentido horário. B: As figuras com mão direita são orientadas no sentido 

anti-horário ........................................................................................................................................................ 31 

Figura 8. Postura dos dedos. A: Extensão das articulações dos dedos. B: Flexão das articulações 

dos dedos em diferentes configurações. Elas são identifcadas como garra, telefone e tesoura, 

respectivamente. ............................................................................................................................................... 31 

Figura 9. Diagrama Experimental do teste de reconhecimento da lateralidade da mão. O tempo 

do estímulo é indeterminado e depende da tomada de decisão do sujeito. Os pedais são 

utilizados pelo sujeito para efetuar a resposta. O feekback corresponde ao comportamento do 

robô na tela, decorrente da resposta do sujeito experimental. ............................................................ 33 

Figura 10. Amplitude do sinal antes e após a remoção de artefato ocular ..................................... 34 

Figura 11. Definição de época para análise. O componente P300, obtido a partir da média de 

todos os segmentos do canal P4, foi utilizado para determinar o intervalo de tempo de interesse. 

A: Início do P300 impreciso quando a média de TP9 e TP10 é assumida como referência. B: 

Definição dos limites de P300 usando referência média. .................................................................... 37 

Figura 12. Faixas de frequência. A: Curvas com potenciais espectrais dos períodos de repouso 

e de atividade. B: Resultante da diferença entre as curvas. A linha preta solida representa o 

valor médio da curva resultante. As linhas pontilhadas representam o intervalo de confiança.
 ............................................................................................................................................................................... 38 

Figura 13. Regiões corticais de interesse com suas abreviações. A cor azul representa os 

eletrodos selecionados para análise principal: CE = central esquerdo; CD = central direito; CPE 

= centro-parietal esquerdo; CPD = centro-parietal direito; PE = parietal esquerdo; PD = parietal 

direito. A cor laranja reprezenda os eletrodos selecionados para análise secundária: FE = frontal 

esquerdo; FD = frontal direito; OE = occipital esquerda; OD = occipital direito......................... 40 

Figura 14. Desenho esquemático dos procedimentos realizados durante análise inferencial  . 41 

Figura 15. Fatores principais que influenciam a acurácia. Média do percentual de acurácia dos 

sujeitos e erro padrão. A: Diferença entre as posturas dos dedos.  B: Diferença entre as visões.  

Níveis de significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 .......................... 42 

Figura 16. Interação de dois fatores que influenciam a acurácia. Média do percentual de 

acurácia dos sujeitos e erro padrão ............................................................................................................. 43 

Figura 17. Interação de três fatores que influencia a acurácia. A: Interação entre orientação e 

visão para a postura com flexão de dedos. B: Interação entre orientação e visão para a postura 

com extensão de dedos.  Média do percentual de acurácia dos sujeitos e erro padrão ............... 44 



 

Figura 18. Fatores que influenciam o tempo de reação. Média de TR e erro padrão. A: 

Diferença entre as mãos.  B: Diferença entre as visões.  C: Diferença entre as orientações. D: 

Diferença entre as posturas dos dedos.  Níveis de significância após correção de HB: *p<0,05, 

**p<0,01, ***p<0,001 ................................................................................................................................... 46 

Figura 19. Interações de dois fatores que influenciam o tempo de reação. Média de RT e erro 

padrão.  Níveis de significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ......... 48 

Figura 20. ERD nas regiãos sensorio-motoras em duas faixas de frequência. A: Banda alfa (8.3 

a 11.7 Hz) B: Banda beta (14.2 a 24.2 Hz). Média do ERSP e erro padrão ................................... 50 

Figura 21. Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD da banda alfa em função das regiãos. 

Média do ERSP e erro padrão ...................................................................................................................... 51 

Figura 22. Distribuição topográfica da média da potência de alfa medida após a apresentação 

do estímulo em duas condições ................................................................................................................... 52 

Figura 23. Alterações espectrais observadas na região central após o estímulo comparadas com 

o período pré-estímulo para duas condições e suas diferenças. ......................................................... 53 

Figura 24. Efeito das mãos esquerda e direita sobre a ERD da banda alfa em função dos 

hemisférios cerebrais. Média do ERSP e erro padrão.  Níveis de significância após correção de 

HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ........................................................................................................ 54 

Figura 25. Efeito da lateralidade das mãos sobre a ERD da banda alfa em função do hemisfério 

cerebral em cada região de interesse (A,B e C). Média do ERSP e erro padrão.  Níveis de 

significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ............................................. 56 

Figura 26. Distribuição topográfica da média da potência de alfa após a apresentação do 

estímulo para duas condições e suas diferenças.  ................................................................................... 58 

Figura 27. Alterações espectrais observadas no hemisfério esquerdo após o estímulo 

comparadas com o período pré-estímulo para duas diferentes condições. A: Efeito mão 

esquerda. B: Efeito mão direita. C: Diferença entre as condição. .................................................... 59 

Figura 28. Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa por região. A: Região 

parietal. B: Região centro-parietal. C: Região parietal. Média do ERSP e erro padrão. ............ 60 

Figura 29. Efeito de cada postura sobre a ERD da banda alfa na região parietal. ....................... 61 

Figura 30. Distribuição topográfica da média da potência de alfa medida no intervalo de tempo 

175-950 ms após a apresentação do estímulo para duas condições. A: Flexão das articulações 

dos dedos. B: Flexão das articulações dos dedos. C: Diferença entre as condições flexão e 

extensão. ............................................................................................................................................................. 62 

Figura 31. Alterações espectrais observadas após o estímulo comparadas com o período pré-

estímulo para quatro diferentes condições. A: Efeito da extensão de dedos sobre o hemisfério 

esquerdo. B: Efeito da extensão de dedos sobre o hemisfério direito. D: Efeito da flexão de 

dedos sobre o hemisfério esquerdo. E: Efeito da flexão de dedos sobre o hemisfério direito. C 

e F: Diferença entre os hemisférios para cada condição. G e H: Diferença entre as condições 

para cada hemisfério. I: Diferença das diferenças C e F ou entre as diferenças G e H. O 

retângulo pontilhado representa a os limites de frequência e de tempo submetidos a análise 

estatística. ........................................................................................................................................................... 63 

Figura 32. Efeito das visões por mão sobre a ERD da banda alfa em cada região de interesse. 

A: Mão direita. B: Mão esquerda. Média do ERSP e erro padrão .................................................... 64 

Figura 33. Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD da banda beta em função das visões. 

Média do ERSP e erro padrão ...................................................................................................................... 66 

Figura 34. Efeito da visão do estímulo sobre a ERD da banda beta em função das regiãos. 

Média do ERSP e erro padrão ...................................................................................................................... 67 

Figura 35. Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa em função da visão por 

região. A: Região central. B: Região centro-parietal. C: Região parietal. Média do ERSP e erro 

padrão. ................................................................................................................................................................. 68 



 

Figura 36. Efeito da lateralidade sobre a ERD da banda alfa por região. A: Interação entre 

hemisfério e mão na região frontal (A) e occipital (B). Média do ERSP e erro padrão ............. 69 

Figura 37. Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa por região. A: Interação 

entre hemisfério e mão na região frontal (A) e occipital (B). Média do ERSP e erro padrão ... 70 

Figura 38. Repertório de possíveis posturas associadas com o reconhecimento da lateralidade 

de mãos na visão do dedo mínimo. A: Mãos orientados medialmente. B: Mãos orientadas com 

dedos para cima. C: Mãos orientadas lateralmente. D: Mãos orientadas com dedos para baixo
 ............................................................................................................................................................................... 75 

Figura 39. Diagrama esquemático descrevendo o possível efeito da inibição inter-hemisferica 

sobre a região central durante o reconhecimento de mãos direita ou esquerda. Os círculos pretos 

representam a ERD da banda alfa durante a tarefa. O círculo cinza representa a atenuação da 

ERD da banda alfa durante a tarefa. Durante a identificação da mão direita existe diferença na 

ERD entre os hemisférios, a atenuação do ERD provavelmente se deve a desinibição do 

hemisfério esquerdo pelo hemisfério direito, como observado por Duque e colaboradores 

(2007). Durante a identificação da mão esquerda não existe diferença de ERD entre os 

hemisférios. ....................................................................................................................................................... 77 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1. Descrição dos sujeitos ........................................................................................................................... 24 
Tabela 2. Diferença no percentual de acurácia entre os níveis do fator visão ...................................................... 42 
Tabela 3. Diferença no percentual de acurácia entre mãos direita e esquerda para cada nível do fator visão ...... 44 
Tabela 4. Diferença no percentual de acurácia entre orientações confortável e desconfortável para cada nível do 

fator visão das mãos com extensão de dedos......................................................................................................... 44 
Tabela 5. Diferença no percentual de acurácia entre orientações confortável e desconfortável para cada nível do 

fator visão das mãos com flexão de dedos ............................................................................................................. 45 
Tabela 6. Diferença no TR entre os níveis do fator visão ..................................................................................... 46 
Tabela 7. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável para cada nível do fator visão ..... 48 
Tabela 8. Diferença no TR entre as posturas com extensão e com flexão de dedos por visão ............................. 49 
Tabela 9. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável por nível do fator postura ............ 49 
Tabela 10. Diferença no TR entre as mãos direita e esquerda por nível do fator visão ........................................ 49 
Tabela 11. Diferença de ERSP entre as orientações confortável e desconfortável por região cerebral ................ 51 
Tabela 12. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério cerebral .................................. 54 
Tabela 13. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região central .................... 56 
Tabela 14. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região centro-parietal ........ 57 
Tabela 15. Diferença de ERSP entre as posturas com e sem extensão dedes por hemisfério cerebral na região 

parietal ................................................................................................................................................................... 61 
Tabela 16. Diferença de ERSP entre as visões dorso, polegar, palma e mínimo da mão direita por região cerebral

 ............................................................................................................................................................................... 64 
Tabela 17. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável para cada nível do fator visão ... 66 
Tabela 18. Diferença de ERSP entre as visões dorso, polegar, palma e mínimo no hemisfério direito ............... 67 
Tabela 19. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região frontal .................... 69 
Tabela 20. Diferença de ERSP entre as posturas com e sem extensão de dedos por hemisfério cerebral na região 

occipital ................................................................................................................................................................. 70 
Tabela 21. Diferença de ERSP entre as orientações confortável e desconfortável por região .............................. 71 
Tabela 22. Efeito das variáveis mão, postura, visão e orientação sobre o RMS do músculo extensor comum dos 

dedos esquerdo ...................................................................................................................................................... 71 
Tabela 23. Efeito das variáveis mão, postura, visão e orientação sobre o RMS do músculo extensor comum dos 

dedos direito .......................................................................................................................................................... 72 
 

 



 

13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ESTUDO DA SINCRONIZAÇÃO DA ATIVIDADE ELÉTRICA 

CORTICAL 

 

 A atividade elétrica oscilatória de neurônios corticais pode ser estudada por meio de 

técnicas como registro de potenciais de campo locais, eletroencefalografia (EEG) e 

magnetoencefalografia (MEG). A EEG, por exemplo, permite que um sinal produzido pela 

sincronização de potenciais de campo gerados por populações neuronais seja detectado por 

eletrodos situados sobre o escalpo (BASAR et al., 1999).  

 Vários eventos, de maneira mais notável aqueles de natureza sensorial, produzem 

mudanças sincronizadas na atividade elétrica de populações neurais, gerando os chamados 

potenciais relacionados ao evento (ERPs - event-related potentials). Para detecção destes 

potenciais evocados são usadas técnicas baseadas na promediação de trechos específicos do 

sinal elétrico, selecionados a partir da ocorrência do evento. A sincronização dos potenciais 

evocados resultam da reorganização da fase do sinal de EEG causada pelo evento 

(PFURTSCHELLER; LOPES DA SILVA, 1999). 

 O P300 é um exemplo de componente de ERP caracterizado por uma onda positiva com 

pico de amplitude localizado em média 300ms após a apresentação de um estímulo. Este 

componente surge durante processos cognitivos que demandam atenção seletiva. Quando o 

sujeito é apresentado a uma sequência de eventos, a amplitude do P300 aumenta com a 

probabilidade de ocorrência de um determinado estímulo (DONCHIN, 1981; DUNCAN-

JOHNSON, 1981) e na presença de estímulos com características relevantes para o sujeito 

(GRAY et al., 2004).   Neste caso, podemos dizer que a promediação de trechos relacionados 

ao estímulo aumenta a relação sinal-ruído, permitindo a evidenciação desta onda positiva. 

 No entanto, também existem eventos que podem bloquear ou dessincronizar a atividade 

em frequências específicas do EEG, causando um desacoplamento de fase 

(PFURTSCHELLER; LOPES DA SILVA, 1999). Os termos dessincronização relacionada ao 

evento (ERD - event-related desynchronization) e sincronização relacionada ao evento (ERS - 
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event-related synchronization) referem-se ao grau de coerência oscilatória da atividade de 

populações neurais (PFURTSCHELLER, 1977). A ERD está associada com a atenuação ou 

bloqueio desses eventos oscilatórios, enquanto a ERS resulta do aumento da sincronização 

(BASAR et al., 1999). Desta forma, o aumento ou diminuição da amplitude elétrica de uma 

determinada banda de frequência permite identificar se a atividade de populações de neurônios 

está mais ou menos sincronizada (PFURTSCHELLER; LOPES DA SILVA, 1999). Um dos 

métodos utilizados para descrever a ERS/ERD é a perturbação espectral relacionada ao evento 

(ERSP – event-related spectral perturbation). O ERSP mede mudanças médias na dinâmica da 

amplitude de uma banda espectral em função do tempo (MAKEIG, 1993).  

 A análise da ERS/ERD em áreas sensório-motoras é útil para compreender a 

funcionalidade dos mecanismos de controle motor. Um pouco antes da realização do 

movimento (2s) ocorre a ERD das bandas alfa e beta no hemisfério contralateral da região 

sensório-motora e que se torna simétrica bilateralmente imediatamente antes da execução do 

movimento. A ERD estaria associada a ativação de redes motoras no cérebro, enquanto a ERS 

a sua inibição (PFURTSCHELLER; LOPES DA SILVA, 1999). Além disso, a ERD das bandas 

alfa e beta nessas áreas também estão relacionadas a imaginação de movimentos das mãos ou 

dos pés e a observação de performances motoras (PFURTSCHELLER et al., 2008).   

 

1.2 ROTAÇÃO MENTAL  

 

Na década de 1970, Shepard e Metzler utilizaram o tempo de reação manual como 

variável dependente para investigar os mecanismos responsáveis pela rotação mental de objetos 

abstratos tri-dimensionais. O tempo de reação manual estava associado com o tempo necessário 

para rotacionar objetos mentalmente no espaço, antes de fazer o julgamento. No experimento 

implementado por Shepard e Metzler (1970), os sujeitos experimentais deveriam decidir se dois 

objetos apresentados na tela eram os mesmos. Para isso, realizavam a “rotação mental” de um 

dos objetos na busca de correspondência com o outro (SHEPARD; METZLER, 1971) e o tempo 

de reação manual aumentava quanto maior fosse a diferença angular entre as orientações dos 

objetos. 

Em outro experimento, Cooper e Shepard (1973) utilizaram letras e números em 

diferentes orientações como estímulo. Durante o experimento, os sujeitos tinham que identificar 
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se o caractere apresentado era similar a sua forma vertical ou espelhada.  Desta vez, a hipótese 

seria de que a representação mental da orientação do caractere apresentado é comparada com a 

representação mental previamente existente da posição vertical do caractere. E, mais uma vez, 

foi possível observar que o tempo de reação cresce de maneira linear em função da distância 

angular entre a orientação do caractere apresentado e sua posição vertical, sugerindo mais uma 

vez que a estratégia utilizada é a rotação mental (COOPER; SHEPARD, 1973). 

Alguns estudos sobre rotação mental foram realizados com registro simultâneo de EEG. 

Os primeiros estudos com ERP na região occipital identificaram efeitos relacionados com a 

atenção e categoria do estímulo entre 200 e 300ms depois da apresentação do estímulo, 

interpretado como uma pré-identificação da orientação do estímulo. Depois, entre 350-400ms, 

é observado um aumento da negatividade do potencial em função do ângulo de rotação do 

estímulo na região parietal. Este componente tinha uma latência tardia (sobrepondo o 

componente positivo P300, relacionado a processos atencionais) e foi descrito como específico 

para manifestação da rotação mental, sendo nomeado como negatividade relacionada a rotação 

(RRN - rotation-related negativity)   (WIJERS et al., 1989). 

Além de evocar o RRN, a rotação mental pode induzir atividade cortical (sem 

acoplamento de fase), não evidenciada pela promediação de trechos na análise de ERP, como 

visto acima. A análise espectral também foi explorada em um estudo envolvendo EEG e MEG 

enquanto os sujeitos se engajavam no teste de rotação mental de letras. A ERD da banda alfa 

(10-12Hz) na região parieto-occipital foi maior para os menores ângulos de rotação, sendo 

também possível observar uma alta correlação entra a duração da ERD e o tempo de reação 

(MICHEL; KAUFMAN; WILLIAMSON, 1994).  

Estudos com uso de ressonância magnética funcional (fMRI - functional magnetic 

resonance imaging) ou tomografia por emissão de prótons (PET - positron emission 

tomography) indicam o envolvimento da região parietal durante testes de rotação mental 

(HARRIS; MINIUSSI, 2003; HARRIS et al., 2000; JORDAN et al., 2001; KOSSLYN et al., 

1998). Jordan e colaboradores (2001) utilizou letras, objetos abstratos e objetos tridimensionais 

de Shepard e Metzler para avaliar a atividade de áreas de linguagem durante o reconhecimento 

de letras e outros objetos. Seus resultados demonstraram que a ativação cortical nas três 

condições converge para o córtex parietal superior e inferior. Esta ativação não é observado em 

condições controles e quando os indivíduos estão em repouso (JORDAN et al., 2001). 
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1.3 RECONHECIMENTO DA LATERALIDADE DE MÃOS  

 

A imagética motora consiste na reprodução interna de uma ação motora, sem que haja 

sua execução real (JEANNEROD, 1995). A imagética motora pode ser experimentada na 

perspectiva de primeira pessoa, quando o sujeito imagina o movimento do seu próprio corpo, 

ou na perspectiva de terceira pessoa, quando o sujeito imagina o movimento de uma outra 

pessoa, como se o estivesse assistindo. A imagética motora, na perspectiva de primeira pessoa, 

depende crucialmente das informações proprioceptivas associadas com a simulação do 

movimento do membro em questão (Ver Figura 3). A imagética motora em terceira pessoa, por 

outro lado, depende apenas do processamento visuoespacial (DECETY, 1996; NAITO et al., 

2002). 

Kosslyn e colaboradores (1998), utilizando PET, encontram uma diferença na atividade 

cortical evocada pela rotação de objetos tridimensionais e de mãos. A rotação mental de objetos 

evoca atividade predominantemente nas áreas parietal posterior e visual secundária 

bilateralmente, enquanto a rotação mental de mãos também engaja os córtices pré-motor e 

motor primário esquerdo e regiões frontais superior e medial esquerdas (KOSSLYN et al., 

1998). O envolvimento do córtex motor na rotação mental de mãos também é demonstrado em 

estudos com estimulação magnética transcraniana (TMS - transcranial magnetic stimulation). 

O papel do córtex parietal no processo de rotação mental já está bem estabelecido (TAO 

et al., 2009; THAYER; JOHNSON, 2006). Utilizando EEG, Tao e colaboradores (2009) 

observam que o aumento do ângulo de rotação da mão está associado com o decréscimo da 

amplitude do componente P300 nas regiões parietal e central (Figura 1). A relação entre 

amplitude de ERP e ângulo de rotação já havia sido descrito anteriormente usando letras como 

estímulo (HEIL, 2002), mas no caso de estímulos representando partes do corpo também foi 

possível evidenciar uma dependência entre a modulação da amplitude do ERP nas regiões 

frontal e central e a direção da rotação da mão (se medial ou lateral). 



 

17 

 

 

Figura 1. Amplitude média de ERP em Cz e Pz em função do grau e direção da rotação. (a) “In-rotation”: rotação 

medial da mão. (b) “Out-rotation”: rotação lateral da mão. A diferença entre as condições “in-rotation” e “on-

rotation” é significativa para a região central (Cz) (p<0,05). Fonte: Tao e colaboradores, 2009 

 

Horst e colaboradores (2013), investigando a ERD de ondas alfa presente nas regiões 

central (ritmo mu) e occipital, notaram alterações significativas no ritmo mu enquanto nenhuma 

mudança foi observada no ritmo alfa durante o reconhecimento da lateralidade de mãos (Figura 

2). Estas alterações na região central foram atribuídas ao processo de imagética motora. 

Segundo os autores, o uso de imagética motora é mais evidente para posturas que são mais 

fáceis de serem adotadas, em termos biomecânicos (mãos orientadas medialmente), que para 

posturas mais difíceis ou impossíveis de serem realizadas (mãos orientadas lateralmente) 

(HORST; VAN LIER; STEENBERGEN, 2013). Outro estudo relata ainda o efeito das 

orientações medial e lateral sobre a região centro-parietal e a existência de correlação entre a 

ERD e o tempo de reação ao teste (CHEN et al., 2013). 
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Figura 2. Média da potência de mu e alfa em função do tempo para as orientações medial e lateral. Fonte: Horst 

e colaboradores, 2013 

 

1.4 FATORES QUE INFLUENCIAM O RECONHECIMENTO DA 

LATERALIDADE DE MÃOS  

 

O julgamento da lateralidade de mãos depende das limitações intrínsecas de determinados 

movimento corporais. Outro fator que interfere com a imagética motora durante o julgamento 

da lateralidade das mãos é a informação proprioceptiva proveniente das mãos do próprio sujeito 

durante o teste (DE LANGE; HELMICH; TONI, 2006; IONTA et al., 2007; JONGSMA et al., 

2013; PARSONS, 1994). Parsons (1994) relata que o tempo gasto para o reconhecimento da 

mão varia quando posturas diferentes dos braços são adotadas.  De Lange e colaboradores 

(2006), em um estudo com fMRI, também apresentam evidências para corroborar essa hipótese.  

Além de observar que o julgamento da lateralidade de mãos ativa a área pré-motora e o sulco 

intraparietal e essa atividade aumenta com a complexidade biomecânica do movimento a ser 

imaginado, seus resultados demonstram que a atividade no sulco intraparietal é modulada  pela 

posição das mãos do voluntário durante o tarefa (DE LANGE; HELMICH; TONI, 2006). Em 

estudo com EEG, a manipulação da postura das mãos do voluntário também afetou a amplitude 

de ERP (JONGSMA et al., 2013). 

Para definir o possível papel de informações proprioceptivas provenientes da musculatura 

proximal do braço (responsável pelo amplo movimento do membro) sobre a imagética motora 

durante o reconhecimento da lateralidade de mãos, Lameira e colaboradores (2008) utilizaram 

dois planos para apresentação do estímulo, o plano vertical (que possivelmente requer o 
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envolvimento da musculatura proximal) e o plano horizontal (sem envolvimento da 

musculatura distal). Para nenhuma das visões investigadas (dorso, dedo mínimo, polegar, punho 

e palma) foi possível encontrar diferença significativa entre o tempo de reação para os planos 

vertical e horizontal, sugerindo que o reconhecimento da lateralidade de mãos envolve 

imagética motora focada nos movimentos distais do membro (mão) (LAMEIRA et al., 2008).   

Horst e colaboradores (2010) indicam que o número de ângulos de rotação do estímulo 

por eixo é um fator crítico que influencia o engajamento no processo de rotação mental durante 

a tarefa. Seus resultados mostram que a diferença no tempo de reação ao estímulo entre rotações 

medial e lateral é influenciada pela quantidade de ângulos de rotação apresentados (TER 

HORST; VAN LIER; STEENBERGEN, 2010). 

 O papel da postura dos dedos no processo de reconhecimento da lateralidade de mãos é 

um aspecto pouco explorado na literatura. Recentemente, Bläsing e colaboradores (2013) 

investigaram o papel da postura do polegar nesta tarefa. Eles não observaram diferença entre 

imagens de mãos com ou sem posicionamento do polegar na palma. No entanto, perceberam 

que tempo de reação era mais longo caso o polegar do próprio sujeito estivesse na mesma 

posição do polegar na imagem apresentada.  

 

1.5 FORMULANDO UMA HIPÓTESE 

 

De acordo com a teoria de sistemas de controle da engenharia, modelo interno é um 

elemento que simula a resposta do sistema, incluindo o seu comportamento frente a eventuais 

distúrbios. Esse conceito foi eventualmente adaptado para o controle motor do movimento 

humano: de acordo com essa proposta, os modelos internos do movimento podem antecipar as 

consequências sensoriais das cópias eferentes de comandos motores enviados para grupos 

musculares (ver Figura 3). Os modelos internos podem existir em duas variedades: como 

modelos prospectivos (forward), que simulam a dinâmica causal do processo para prever o 

próximo estado do sistema, sendo conhecidos tanto o estado atual quanto o comando motor, e 

modelos inversos, que invertem o fluxo causal para permitir a estimativa do comando motor 

necessário para causar uma determinada transição de estado (WOLPERT; GHAHRAMANI; 

JORDAN, 1995). Através de modelos internos prospectivos é possível simular o resultado de 

uma ação, incluindo as consequências sensoriais, sem realmente executá-la (ver Figura 3). 
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 Nossa proposta é que modelos internos prospectivos são utilizados no julgamento da 

lateralidade de estímulos visuais representando mãos. A previsão das consequências 

proprioceptivas do movimento simulado da própria mão para compatibilizá-la com o estímulo-

alvo, aumentam as chances do sujeito experimental responder corretamente (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama esquemático representando o modelo teórico proposto no presente trabalho. Adaptado de 

Kawato (1999). 
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No presente estudo propomos investigar os processos neurofisiológicos corticais 

associados com o reconhecimento da lateralidade das mãos. Especificamente, pretendemos 

analisar a modulação da ERD/ERS das bandas alfa e beta durante o julgamento da lateralidade 

dos estímulos visuais. Existem 2 hipóteses a serem testadas: i) a primeira hipótese é de que o 

teste de reconhecimento da lateralidade de mãos induz alterações eletrofisiológicas implícitas 

em áreas motoras, evidenciadas pela modulação da atividade elétrica sincronizada de 

populações neuronais nas frequências alfa e beta, similares ao movimento real das mãos; ii) a 

segunda hipótese é de que estas alterações eletrofisiológicas implícitas são correlacionadas com 

variáveis biomecânicas e cinestésicas do movimento real.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A imagética motora (modelo inverso) envolvida com o reconhecimento da lateralidade 

de mãos é associada com marcadores eletrofisiológicos conspícuos, tal como a supressão das 

bandas de frequências alfa e beta na região sensório-motora, além de componentes específicos 

de ERP. Estes marcadores podem em tese ser utilizados em implementações de interfaces do 

tipo cérebro-computador e neurofeedback para auxiliar na reabilitação de pacientes com 

problemas motores decorrentes de injúrias como AVC e lesão da medula espinhal. No presente 

trabalho, procuramos contribuir para a implementação de sistemas tecnológicos dessa natureza, 

baseados em imagética motora associado com o julgamento da lateralidade manual. Diferente 

de outros sistemas baseados em imagética motora, o julgamento da lateralidade manual é 

garantido induzir imagética motora em primeira pessoa e, pelo grau de acertos do paciente 

durante o teste, permite avaliar seu nível de engajamento na tarefa. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as características eletrofisiológicas associadas com a sincronização da 

atividade oscilatória de populações neuronais corticais durante o teste de reconhecimento 

da lateralidade de mãos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar quais características do estímulo visual estão relacionadas com um aumento 

na ERD de ondas cerebrais alfa e beta durante reconhecimento da lateralidade das mãos 

 Identificar se características específicas do estímulo visual estão envolvidas em 

processos neurofisiológicos distintos, através da modulação da atividade oscilatória em 

diferentes regiões corticais 

 Avaliar a distribuição inter-hemisférica dos efeitos de sincronização da atividade 

elétrica cortical 

 Investigar a correlação entre os achados comportamentais (tempo de reação e acurácia 

da resposta pedal) e eletrofisiológicos (ERSP das faixas alfa e beta) 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 AMOSTRA 

 

 Participaram do experimento 20 sujeitos, após a exclusão de um deles devido o mesmo 

relatar que fechava os olhos após a apresentação do estímulo como estratégia para identificar a 

lateralidade das mãos. Os sujeitos possuiam idade média de 25,65±3,88 anos (10 homens), 95% 

deles relatou preferência manual direita (um indivíduo relatou não ter preferência para o uso 

das mãos), 70% possuiam preferência pedal direita e 30% não apresentaram preferência para o 

uso dos pés. Todos os participantes possuiam funções cognitivas preservadas, conforme o Mini-

exame de estado mental (MEEM, pontuação>24, ver tópico 4.4) (Tabela 1). Todos os sujeitos 

possuíam ensino superior incompleto ou completo e não tinham histórico de doenças 

neurológicas, de deficiência visual não corrigida ou de deficiência auditiva. 

 

Tabela 1. Descrição dos sujeitos  

Indivíduo Gênero 
Idade 

(anos) 

Lateralidade 

MEEM 

Manual Pedal 

1 Feminino 36 Direita Mista 30 

2 Feminino 24 Direita Direita 29 

3 Masculino 30 Direita Direita 30 

4 Masculino 29 Direita Direita 30 

5 Feminino 26 Direita Direita 30 

6 Feminino 29 Direita Direita 30 

7 Masculino 27 Direita Direita 30 

8 Feminino 21 Direita Direita 30 

9 Masculino 27 Direita Direita 30 

10 Masculino 29 Direita Mista 30 

11 Feminino 24 Direita Mista 30 
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12 Feminino 20 Direita Direita 30 

13 Feminino 24 Direita Mista 30 

14 Masculino 0 Direita Direita 30 

15 Feminino 24 Direita Mista 30 

16 Masculino 24 Mista Direita 30 

17 Masculino 25 Direita Direita 30 

18 Feminino 28 Direita Mista 30 

19 Masculino 29 Direita Direita 30 

20 Masculino 23 Direita Direita 30 

 

4.2 LOCAL DA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 As coletas de dados foram realizadas no Laboratório de Eletroencefalografia do Instituto 

do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE: 34478214.0.0000.5292; Parecer: 821294). Os 

indivíduos foram orientados sobre a metodologia da pesquisa e convidados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

4.4 TESTES E QUESTIONÁRIOS 

 

 Ficha de identificação do Participante (Apêndice B): contendo informações sobre os 

sujeitos, tais como nome, idade, gênero, data de nascimento, preferência manual e se 

tem histórico de doença neurológica ou neuropsiquiátrica.   
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 Mini exame do estado mental (MEEM) (Anexo 1): questionário desenvolvido por 

Folstein e colaboradores (1975) para análise da função cognitiva e rastreamento de 

quadros demenciais. É dividido em duas seções. A primeira exige respostas vocais e 

está relacionada com aspectos como orientação, memoria e atenção. A pontuação 

máxima que pode ser obtida é de 21 pontos. A segunda parte relaciona-se com as 

habilidades para nomear, seguir comandos verbal e escrito, escrever frases de forma 

espontânea e copiar um polígono, com pontuação máxima de 9 pontos (Folstein et al, 

1975). No Brasil, a abordagem mais comum tem sido o uso de diferentes pontos de corte 

de acordo com o nível de escolaridade (Castro-Costa et al, 2008). Uma das propostas 

mais recentes é de Lourenço e colaboradores (2006), que recomenda 18/19 como o 

ponto de corte para analfabetos e 24/25 para as pessoas com qualquer nível de 

escolaridade; 

 Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (IDLE) (Anexo 2): foi desenvolvido 

por Oldfield (1971) para determinar a preferência lateral de indivíduos. É constituído 

por 10 questões sobre prevalência lateral em 10 tarefas motoras usuais. O somatório dos 

pontos é usado para o cálculo do Índice de Prevalência Lateral: 

[(Direita-Esquerda)/(Direita+Esquerda)] x100 

Com os escores variando de +100 a -100, os indivíduos são considerados altamente 

canhotos se apresentarem escore de -100 a -40, ambidestros se apresentarem de -40 a 

+40 e altamente destros acima de +40; 

 Questionário de lateralidade pedal de Waterloo (Anexo 3): foi desenvolvido por Elias 

e colaboradores (1997) com o objetivo de avaliar a preferência para o uso do pé. Com 

10 questões, metade se referem a preferência pedal para manipular objetos (como chutar 
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uma bola, pegar uma bola de gude etc) e a outra metade sobre a preferência pedal para 

suporte de peso durante atividades (como se manter em pé em uma linha de trem). As 

respostas possíveis para cada questão são: sempre esquerdo, geralmente esquerdo, 

mesma frequência, geralmente direito, sempre direito. Apenas uma deve ser escolhida. 

Um valor que varia de -2 a 2 é atribuído para as opções de resposta na ordem citada. 

Para a análise, somam-se os valores obtidos em cada questão e a classificação da 

lateralidade pedal é dada pelos seguintes escores: -20 a -7 pontos, esquerda; -6 a 6, 

mista; e, de 7a 20, direita (ELIAS; BRYDEN; BULMAN-FLEMING, 1998). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 Os sujeitos foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A) e a responder a ficha de identificação (Apêndice B). Em seguida, realizaram o 

MEEM, o IDLE. Posteriormente, foram apresentados a um jogo eletrônico de tabuleiro 

chamado “Alice no país das mãos” (ALICE), baseado em imagética motora de movimentos de 

rotação da mão. Durante a realização do jogo a atividade elétrica cerebral do sujeito foi 

registrada por meio do EEG.  

Para execução do experimento, o sujeito sentava confortavelmente em uma poltrona 

localizada em uma sala com iluminação baixa. Os participantes eram orientados a colocar os 

calcanhares sobre uma plataforma de borracha com 0,04m de altura e repousar a parte anterior 

do pé sobre dois pedais posicionados a frente, um abaixo do pé direito e outro abaixo do pé 

esquerdo. Esses pedais eram usados para efetuar as respostas durante o jogo. As mãos eram 

posicionadas de maneira visível, repousadas com a palma voltada para baixo sobre uma placa 

colocada sobre as coxas. O eixo dorso palmar das mãos era perpendicular à superfície da placa. 

O jogo era apresentado numa tela de computador posicionada a 0,50 m do sujeito (Figura 4).  
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Figura 4.   Configuração para execução do experiemento 

 

Antes de iniciar o jogo os indivíduos eram orientados sobre o procedimento 

experimental através de uma apresentação de slides (Apêndice C). Durante o jogo a atividade 

elétrica cortical foi registrada com EEG. Marcadores temporais eram enviados para o 

computador de registro através da sua porta de entrada paralela, sinalizando a ocorrência de 

resposta pedal. O tempo de resposta ao estímulo e a acurácia dos participantes também foi 

registrado. 

 

4.5.1 Jogo 

 

 O jogo “ALICE no País das Mãos” foi concebido e implementado em colaboração com 

o Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAP) da UFRN.  O jogo foi escrito 

em linguagem de programação C# com o framework Microsoft XNA.  A execução foi feita em 

um computador HP com sistema operacional Windows 7, versão 64 bits, processador Intel® 

Xeon® E31270 3,40GHz, com 16GB de memória RAM.  

 O jogo relata a história de um robô da série ALICE, criada para explorar locais diferentes 

do mundo e fora dele. Na implementação do jogo que utilizamos neste trabalho, ALICE disputa 
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uma corrida com um outro robô. Os robôs são posicionados em um tabuleiro contendo casas, 

como o jogo Banco Imobiliário (Hasbro, Inc.) (Figura 5). Para que Alice avance as casas o 

sujeito experimental deve acertar a lateralidade das mãos que aparecem na tela, sinalizando com 

o pedal esquerdo ou direito, respectivamente.  

 

Figura 5. Interface do jogo. A robô ALICE percorre as casas em um tabuleiro a medida que o usuário acerta a 

lateralidade da mão que aparece na circunferência 

 

 Os acertos permitem que Alice avance mais casas que o concorrente, o contrário ocorre 

quando o indivíduo erra. O tempo de resposta também determina a distância entre os robôs. O 

jogo se ajusta ao desempenho dos jogadores, levando em consideração o tempo de resposta das 

jogadas passadas em cada sessão. As metas do jogo para o participante são simplesmente 

identificar corretamente a lateralidade das mãos que aparecem na tela e responder o mais rápido 

que puder.  

 O desempenho pode ser acompanhado durante todo o jogo. Existem sinais sonoros 

associados com o erro, a boa resposta (resposta lenta) e a resposta excelente (resposta rápida). 

A pontuação sempre é atualizada. Ao fim de cada sessão do jogo um quadro com a pontuação 

e nova instrução é apresentado. 
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4.5.2 Estímulos 

 

 Os estímulos correspondem a imagens 3D de mãos em diferentes orientações, 

produzidas com o software Poser Pro® 2014. 

 Ao todo, foram apresentados 96 tipos de estímulos que correspondem a duas mãos 

(direita e esquerda) em quatro visões (palma, dorso, polegar e mínimo) (Figura 6), com seis 

orientações, divididas em confortável (120º, 180º e 240º) e desconfortável (60º, 0ºe 300º) 

(Figura 7), com duas diferentes posturas de dedos (extensão e flexão) (Figura 8). A postura de 

dedos “flexão” apresenta três variações, nomeadas como garra, tesoura e telefone (Figura 8).   

 

Figura 6. As visões das mãos correspondem a rotação do seu eixo Y de 90º em 90º permitem a observação do 

dorso, do dedo polegar, da palma e do dedo mínimo 
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Figura 7. A orientação, inicia com punho na posição vertical e os dedos direcionados para cima (0°) e corresponde 

a rotação das mãos de 60° em 60° no eixo Z. A: As figuras com mão esquerda foram orientadas no sentido horário. 

B: As figuras com mão direita são orientadas no sentido anti-horário 

 

Figura 8. Postura dos dedos. A: Extensão das articulações dos dedos. B: Flexão das articulações dos dedos em 

diferentes configurações. Elas são identifcadas como garra, telefone e tesoura, respectivamente. 

 

Durante o experimento foram realizadas 3 sessões com apresentação de 96 estímulos, 

cada. Metade dos estímulos de uma sessão correspondem a postura com extensão de dedos e a 

outra metade a postura com flexão de dedos. O número de mãos, orientações e visões é o mesmo 

Extensão Flexão

A B
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para cada sessão. Os estímulos aparecem organizados em uma circunferência centralizada na 

parte superior da tela. 

O sequenciamento dos estímulos foi feito de maneira a minimizar a similaridade entre 

mãos subsequentes, evitando a repetição e/ou proximidade de variáveis dentro de um mesmo 

fator (mão, visão, orientação ou postura). Três sequências foram definidas com distribuição 

semelhante. As mesmas sequências foram apresentadas a todos os sujeitos, em diferentes 

sessões. As seis permutações possíveis de sequências foram utilizadas de maneira 

contrabalanceada para evitar possíveis efeitos de ordem (COZBY, 2009).  

 

4.5.3 Desenho experimental 

 

A figura 9 apresenta o desenho experimental utilizado. Inicialmente, uma cruz de 

fixação aparece no centro de uma circunferência durante 1500 ms. A cruz é posteriormente 

substituída pelo estímulo. O sujeito deve identificar a lateralidade da mão apresentada e efetuar 

a resposta. Na sequência, o estímulo é substituído por um feedback  visual com duração de 1000 

ms, indicando acerto ou erro, e um novo ensaio (trial) começa. 
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Estímulo

Tempo

Fixação

1500ms

Até a 
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Figura 9. Diagrama Experimental do teste de reconhecimento da lateralidade da mão. O tempo do estímulo é 

indeterminado e depende da tomada de decisão do sujeito. Os pedais são utilizados pelo sujeito para efetuar a 

resposta. O feekback corresponde ao comportamento do robô na tela, decorrente da resposta do sujeito 

experimental. 

 

5 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DO SINAL 

 

 O sinal contínuo de EEG foi registrado utilizando o Vision Recorder (Version 

1.20.0506, Brain Products GmbH, Munich, Germany) com 64 eletrodos ativos (ActiCap, Brain 

Products GmbH, Munich, Germany) posicionados de acordo com o sistema internacional 10-

20, com taxa de amostragem de 1000 Hz e impedância menor que 5 kΩ nos eletrodos de 

interesse. O eletrodo FCz serviu como referência. Foi registrado o EOG obtido por três 

eletrodos, um acima do nariz (entre os olhos) e os outros dois no canto inferior dos olhos direito 

e esquerdo.  Assim como, a atividade dos músculos extensores comuns de dedos, registrada 

com eletrodos passivos localizados sobre a musculatura correspondente e o eletrodo de 

referência sobre o olecrano. O processamento e a análise do sinal foram feitos usando 

MATLAB (R2015a, The Mathworks Inc., Natick, MA).  
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 Após o registro, o sinal de EEG foi re-referenciado para a média dos eletrodos dos 

mastoides direito (TP10) e esquerdo (TP9) (CHEN et al., 2013; YAN et al., 2013). Os artefatos 

oculares foram removidos utilizando o método de regressão linear (SCHLÖGL et al., 2007) 

(Figura 10). Em seguida, o sinal foi filtrado com filtro passa-banda de 0,5-40,0 Hz. O dado 

filtrado foi dividido em segmentos contendo 3500 ms, começando 1000 ms antes do início do 

estímulo. Foram excluídos os segmentos correspondentes a respostas erradas (10,92%), que 

possuiam voltagem maior que ±100 µV após correção da linha de base (0,61%). Os segmentos 

que correspondiam a períodos de contração muscular (0,81%), identificadas pela análise do 

registro de EMG dos músculos extensores comuns dos dedos, também foram excluídos (ver 

Tópico 5.1).  

 

Figura 10. Amplitude do sinal antes e após a remoção de artefato ocular 

 

 A análise de tempo-frequência foi realizada utilizando a função newtimef do EEGLAB 

(ver tópico 5.2). A transformada de Fourier rápida foi aplicada utilizando a janela móvel 

Hanning com 1000 pontos de comprimento. Em seguida, a média da potência espectral (ERSP 

- event-related spectral perturbations) de todos os segmentos foi feita e convertida para uma 

potência logarítmica. A ERS/ERD foi avaliada em relação ao período pré-estímulo (-200 a 0). 
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5.1 IDENTIFICAÇÃO DE CONTRAÇÃO MUSCULAR 

 

Para identificar a presença de contração muscular através do sinal de EMG, utilizamos 

um método de detecção de início de contração baseado em limiar (Threshold-based method) 

com operador energético Teager–Kaiser (TKEO - Teager–Kaiser energy operator) (SOLNIK 

et al., 2010). 

Para tanto, o sinal foi submetido a um filtro passa-banda de 30-300Hz (filtro Butterworth 

de 6º ordem) e, em seguida, submetido ao TKEO (Equação 5): 

𝛹[𝑥(𝑛)] = 𝑥2(𝑛) − 𝑥(𝑛 − 1)𝑥(𝑛 − 1)                                                  (5), 

onde x é o valor de EMG e n é o número da amostra. O sinal resultante foi retificado e submetido 

a um novo filtro passa-baixa de 50Hz (filtro Butterworth de 2º ordem). 

Posteriormente, o sinal foi dividido em segmentos contendo 3500ms, começando 1000ms 

antes do início do estímulo. Os segmentos de EEG e EMG eram correspondentes. Para 

aplicação do método de detecção de início de contração, foi necessário definir um limiar de 

amplitude T (Equação 6) a partir da média µ e desvio padrão σ da linha de base (1000ms antes 

do início do estímulo). 

𝑇 = µ + ℎ𝜎                                                              (6), 

onde h é um variável predefinida sobre o nível do limiar. No presente estudo adotamos h=15, 

conforme sugerido por Solnik e colaboradores (2010) para o uso de TKEO.  

 A estimativa do início da contração t1 foi definida como o primeiro ponto onde o sinal 

obtido após segunda filtragem excedeu o limiar de amplitude T por mais de 25 amostras. Essa 

estimativa foi aplicada por segmento. Os índices dos segmentos de EMG em que foram 

identificadas contrações foram utilizados para exclusão de segmentos do EEG, tendo em vista 

a possível influência do movimento sobre a modulação de alfa e beta na região sensório-motora. 

 

5.2 CÁLCULO DA PERTURBAÇÃO ESPECTRAL RELACIONADA AO 

EVENTO (ERSP) 

 

No presente estudo foi utilizado o modelo para calcular a ERSP desenvolvido por 

Delorme and Makeig (2004) e adotado pelo software EEGLAB. Chama-se do “modelo de 

ganho” (gain model) e baseia-se na transformação espectral e na normalização do sinal 
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mediante a divisão de cada valor desta transformação pela média do potencial espectral da linha 

de base (baseline, período pré-estímulo) (DELORME; MAKEIG, 2004; FERREE, 2011). 

A princípio é calculado o espectro relacionado ao evento (ERS - event-related 

spectrum). A ERS é computada por uma janela móvel centrada no tempo t de cada ensaio (trial) 

e seguida pela média de todos os ensaios. 

𝐸𝑅𝑆(𝑓, 𝑡) =
1

𝑛
∑ |𝐹𝑘(𝑓, 𝑡)|2𝑛

𝑘=1                                                    (1), 

onde n é o número de ensaios, e 𝐹𝑘(𝑓, 𝑡) é a estimativa espectral da frequência f e do ponto no 

tempo t por ensaio k. A função 𝐹𝑘(𝑓, 𝑡) é calculada usando a transformada de Fourier rápida 

(FFT - fast Fourier transform) aplicando uma janela Hanning para remover o efeito das bordas. 

Em seguida calcula-se a estimativa espectral média µ𝐵(𝑓)  para todos os pontos da linha 

de base da frequência f, definida pela equação: 

µ𝐵(𝑓) =  
1

𝑛𝑚
∑ ∑ |𝐹𝑘(𝑓, 𝑡′)|2

𝑡′𝜖 𝐵
𝑛
𝑘−1                                               (2), 

onde 𝐵  é o conjunto de pontos do período da linha de base e m é o número total de pontos do 

período da linha de base. 

 De acordo com o modelo de ganho, para cada banda de frequência, o potencial do ERS 

de cada ponto da transformação tempo-frequência é dividido pela média do potencial espectral 

do período da linha de base na mesma frequência. Duas medidas podem ser obtidas neste 

momento, a medida de ERSP absoluta e a medida de ERSP transformada em log. A medida de 

ERSP absoluta é dada pela equação: 

𝐸𝑅𝑆𝑃% (𝑓, 𝑡)  =  
𝐸𝑅𝑆(𝑓,𝑡)

µ𝐵(𝑓)
                                                   (3), 

A unidade para 𝐸𝑅𝑆𝑃% é a porcentagem da atividade da linha de base. Enquanto que a 

medida de ERSP transformada em log é dada pela seguinte equação: 

𝐸𝑅𝑆𝑃𝑙𝑜𝑔(𝑓, 𝑡) =  10𝑙𝑜𝑔10(𝐸𝑅𝑆𝑃%(𝑓, 𝑡))                                   (4), 

a unidade de medida do 𝐸𝑅𝑆𝑃𝑙𝑜𝑔 por definição é o decibel (dB). O uso da escala logarítmica 

oferece duas vantagens em detrimento a outros modelos para cálculo de ERSP. A primeira é 

que a distribuição do sinal na escala logarítmica é mais normal que a distribuição do sinal 

original, permitindo maior validade para aplicação de testes inferenciais paramétricos. A 

segunda vantagem é que permite visualizar uma ampla variação do potencial, diferente das 

escalas absolutas, cujas mudanças de potencial das frequências baixas podem mascarar as 

mudanças de potencial das frequências altas (DELORME; MAKEIG, 2004; FERREE, 2011). 
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5.3 INTERVALOS NO TEMPO E NA FREQUÊNCIA 

 

 Para análise do ERD foram selecionados intervalo de tempo e faixas de frequências 

específicos. O intervalo de tempo foi determinado baseando-se no início e fim do componente 

P300 do ERP, como proposto por outros autores (CHEN et al., 2013; YAN et al., 2013). O 

componente P300 está associado com a rotação mental da mão (HEIL, 2002; PERONNET; 

FARAH, 1989; TAO et al., 2009; YAN et al., 2013). Um estudo anterior mostra a correlação 

entre latências e amplitudes do componente P300 do ERP e da ERD da banda alfa 

(YORDANOVA; KOLEV; POLICH, 2001). Para obter um ERP com melhor relação sinal-

ruído a referência do sinal foi redefinida para média de todos os canais (Figura 11). Foi 

assumido o intervalo de tempo de 175 a 950 ms. Para análise do sinal a referência foi mantida 

em TP9 e TP10. 

 

  

Figura 11. Definição de época para análise. O componente P300, obtido a partir da média de todos os segmentos 

do canal P4, foi utilizado para determinar o intervalo de tempo de interesse. A: Início do P300 impreciso quando 

a média de TP9 e TP10 é assumida como referência. B: Definição dos limites de P300 usando referência média. 

  

A faixa de frequência foi definida por meio da comparação entre as potências espectrais 

dos intervalos de tempo pré- e pós-estímulo (PFURTSCHELLER; LOPES DA SILVA, 1999). 

Para tanto, foi utilizada a média das potências espectrais de 18 canais de um período de 

referência (R) de 1000 ms antes do estímulo e do período de atividade (A) de 175 a 950 ms 

após o estímulo (Figura 12A). A diferença entre as curvas e o intervalo de confiança de 95% 
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do seu valor médio foi utilizado para determinar os limites das bandas de frequência que 

apresentam ERD (Figura 12B). Assim, foram definidas as faixas de 8,3 a 11,7 Hz para 

frequência da banda alfa e 14,2 a 24,2 Hz para frequência da banda beta. 

 

Figura 12. Faixas de frequência. A: Curvas com potenciais espectrais dos períodos de repouso e de atividade. B: 

Resultante da diferença entre as curvas. A linha preta solida representa o valor médio da curva resultante. As linhas 

pontilhadas representam o intervalo de confiança. 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.4.1 Análise Descritiva 

 

Os dados obtidos foram descritos através de medidas de tendência central, como média 

aritmética, e de dispersão, como desvio padrão ou erro padrão. Os dados foram apresentados 

por meio de gráficos de pontos com barras de dispersão, tabelas, mapas topográficos e 

espectrogramas. 

As barras de erro representam o erro padrão da média após aplicação de duas 

transformações (Equações 7 e 8) apresentadas abaixo para remoção da variação entre os sujeitos 

(COUSINEAU; O’BRIEN, 2015).  Essa abordagem é indicada para desenhos experimentais 

com medidas repetidas.  
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𝑌𝑠𝑗 = 𝑋𝑠𝑗 − 𝑋𝑠. + 𝑋..                                                  (7), 

onde 𝑌𝑠𝑗 é o escore transformado para o sujeito s na condição j, 𝑋𝑠𝑗 é o escore original de cada 

sujeito em cada condição, 𝑋𝑠. é a média de todas as condições para cada sujeito e 

𝑋.. é a média total. 

𝑍𝑠𝑗 = √
𝐽

𝐽−1
× (𝑌𝑠𝑗 − 𝑌.𝑗) + 𝑌.𝑗                                        (8), 

onde 𝑍𝑠𝑗 é um novo escore para o sujeito s na condição j, J é o número de condições, 𝑌.𝑗 é a 

média de todos os sujeitos para cada condição. 

 

5.4.2  Análise Inferencial  

 

 A análise comportamental foi realizada baseando-se no percentual de acerto (acurácia) 

e no tempo de reação (TR) a apresentação do estímulo. Os valores da acurácia e do TR foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas com 4 fatores. Os fatores, 

com seus respectivos níveis são: mão (direita e esquerda), orientação (confortável e 

desconfortável), visão (dorso, polegar, palma e mínimo) e postura dos dedos (flexão e 

extensão). 

 Para a análise do ERSP foi utilizada a média dos valores registrados no intervalo de 

tempo e de faixa de frequência estabelecidos. Essa análise contou com duas etapas: a análise 

principal, onde são investigados os possíveis efeitos das características do estímulo sobre a 

região sensório-motora, e a secundária, para investigar se os efeitos observados na etapa de 

analise principal podem ter origem nas regiões frontal e occipital.  

Na análise principal 18 eletrodos (C5, C3, C1, C2, C4, C6, CP5, CP3, CP1, CP2, CP4, 

CP6, P5, P3, P1, P2, P4, P6) foram subdivididos em 6 grupos conforme suas respectivas regiões 

e hemisfério (Figura 11). A média dos valores de ERSP para os 6 grupos foram submetidos a 

ANOVA de medidas repetidas com 6 fatores. Foram considerados como fatores (níveis): região 

(central, centro-parietal e parietal), hemisfério (direito e esquerdo), mão (direita e esquerda), 

orientação (superior e inferior), visão (dorso, polegar, palma e mínimo) e postura dos dedos 

(flexão e extensão). Este delineamento de ANOVA foi aplicado para as bandas alfa e beta.  

As interações significativas envolvendo o fator região na análise principal foram 

selecionadas para a análise secundária. Para essa análise foram considerados os eletrodos (F5, 
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F3, F1, F2, F4, F6, PO7, PO3, O1, O2, PO4, PO8) divididos em 4 grupos conforme região e 

hemisfério de localização (Figura 13). Para cada região foram aplicadas ANOVAs de medidas 

repetidas como os fatores selecionados a partir da análise principal. 

 

Figura 13. Regiões corticais de interesse com suas abreviações. A cor azul representa os eletrodos selecionados 

para análise principal: CE = central esquerdo; CD = central direito; CPE = centro-parietal esquerdo; CPD = centro-

parietal direito; PE = parietal esquerdo; PD = parietal direito. A cor laranja reprezenda os eletrodos selecionados 

para análise secundária: FE = frontal esquerdo; FD = frontal direito; OE = occipital esquerda; OD = occipital 

direito. 

 

O valor quadrático médio (RMS - root mean square) de cada segmento de EMG no 

intervalo de tempo selecionado para análise de EEG foi utilizado como variável dependente 

submetido a ANOVA para medidas repetidas com 4 fatores, entre eles: mão (direita e esquerda), 

orientação (confortável e desconfortável), visão (dorso, polegar, palma e mínimo) e postura dos 

dedos (flexão e extensão). Foi realizado um teste para cada eletrodo (antebraço direito e 

antebraço esquerdo). Essa análise foi realizada para investigar a possível influência da atividade 

muscular sobre os resultados do EEG. 

 O eta-squared parcial (ŋ𝑝
2) foi calculado para verificar o tamanho do efeito das 

interações significativas a partir das análises com ANOVA. Além disso, a esfericidade (Ɛ) dos 
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dados foi estimada e ajustada por meio do teste de Greenhouse-Geisser (GREENHOUSE; 

GEISSER, 1959).  

Em alguns casos múltiplas comparações com teste t para amostras pareadas foram 

aplicadas para análise mais detalhada dos resultados. Essas comparações foram corrigidas pelo 

método Holm–Bonferroni (correção de HB) (HOLM, 1979). Um nível de significância α=0,05 

foi adotado para todas as análises inferenciais.  

Segue abaixo um diagrama com os procedimentos adotados durante a análise inferencial 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Desenho esquemático dos procedimentos realizados durante análise inferencial    
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 COMPORTAMENTAIS 

 

6.1.1 Acurácia 

 

A acurácia dos participantes foi de 88,90±9,03%. A ANOVA revelou efeito de 

POSTURA [F(1,19)=15,66; p=0,00084; ŋ𝑝
2=0,45; Ɛ=1], com melhor percentual de acerto para 

identificação da postura com extensão de dedos (figura 15A); e de VISÃO [F(3,57)=7,44; 

p<0,00133; ŋ𝑝
2=0,28; Ɛ=0,73], com menor desempenho para identificação da visão mínimo 

quando comparado com polegar (p=0,0015) e palma (p=0,025) (figura 15B; tabela 2). 

 

 
Figura 15. Fatores principais que influenciam a acurácia. Média do percentual de acurácia dos sujeitos e erro 

padrão. A: Diferença entre as posturas dos dedos.  B: Diferença entre as visões.  Níveis de significância após 

correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabela 2. Diferença no percentual de acurácia entre os níveis do fator visão 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 
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Dorso - Polegar -2,26 0,0351 0,1052 

Dorso - Palma 0,17 0,8632 0,8632 

Dorso - Mínimo 2,56 0,0192* 0,0768 

Polegar - Palma 1,77 0,0920 0,1840 

Polegar - Mínimo 4,48 0,00025*** 0,0015** 

Palma - Mínimo 3,16 0,0051** 0,026* 

¹ Correção de HB: α/6. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

 A ANOVA revelou também duas interações: MÃO x VISÃO [F(3,57)=6,68;  p=0,0020; 

ŋ𝑝
2=0,26; Ɛ=0,76] (figura 16), existe diferença entre mão esquerda e direita nas visões dorso, 

polegar e mínimo (p<0,05, não corrigido) (Tabela 3); e  a interação POSTURA x VISÃO x 

ORIENTAÇÃO [F(3,57)=6,72; p=0,0018; ŋ𝑝
2=0,26; Ɛ=0,77] (Figura 17), que não apresentou 

nenhuma diferença significativa entre os níveis na análise detalhada (Tabelas 4 e 5).  

 

Figura 16. Interação de dois fatores que influenciam a acurácia. Média do percentual de acurácia dos sujeitos e 

erro padrão 
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Tabela 3. Diferença no percentual de acurácia entre mãos direita e esquerda para cada nível 

do fator visão 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Dorso: Esquerda - Direita -2,1746 0,0425* 0,1024 

Polegar: Esquerda - Direita -2,2830 0,0341* 0,1024 

Palma: Esquerda - Direita 0,8661 0,3972 0,3972 

Mínimo: Esquerda - Direita 2,5001 0,0217* 0,0869 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

 
Figura 17. Interação de três fatores que influencia a acurácia. A: Interação entre orientação e visão para a postura 

com flexão de dedos. B: Interação entre orientação e visão para a postura com extensão de dedos.  Média do 

percentual de acurácia dos sujeitos e erro padrão 

 

Tabela 4. Diferença no percentual de acurácia entre orientações confortável e desconfortável 

para cada nível do fator visão das mãos com extensão de dedos 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Dorso: Confortável - Desconfortável -1,4675 0,1586 0,4758 

Polegar: Confortável - Desconfortável -0,2030 0,8413 1,6827 

Palma: Confortável - Desconfortável 1,7569 0,0950 0,3802 
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Mínimo: Confortável - Desconfortável 0,1976 0,8455 1,6827 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05 

 

Tabela 5. Diferença no percentual de acurácia entre orientações confortável e desconfortável 

para cada nível do fator visão das mãos com flexão de dedos 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Dorso: Confortável - Desconfortável -1,4675 0,1586 0,4758 

Polegar: Confortável - Desconfortável -0,2030 0,8413 1,6827 

Palma: Confortável - Desconfortável 1,7569 0,0950 0,3802 

Mínimo: Confortável - Desconfortável 0,1976 0,8255 1,6827 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05 

 

6.1.2 Tempo de Reação 

 

   A ANOVA aplicada ao TR revelou efeito de MÃO [F(1,19)=7,66; p=0,0102; ŋ𝑝
2=0,28; 

Ɛ=1] (figura 18A), com melhor desempenho para identificação da mão direita; de VISÃO 

[F(3,57)=16,19; p<0,000023 ; ŋ𝑝
2=0,46; Ɛ=0,59], com melhor desempenho para identificação 

das visões polegar e dorso quando comparadas as visões palma e mínimo (figura 18B; Tabela 

6); de ORIENTAÇÃO [F(1,19)=18,21; p<0,00041; ŋ𝑝
2= 0,48; Ɛ=1], com melhor desempenho 

para identificação de orientações confortáveis (figura 18C); e de POSTURA [F(1,19)=36,98; 

p<0,0000075; ŋ𝑝
2=0,66; Ɛ=1], com melhor desempenho para identificação da postura com 

extensão de dedos (figura 18D). 
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Figura 18. Fatores que influenciam o tempo de reação. Média de TR e erro padrão. A: Diferença entre as mãos.  

B: Diferença entre as visões.  C: Diferença entre as orientações. D: Diferença entre as posturas dos dedos.  Níveis 

de significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabela 6. Diferença no TR entre os níveis do fator visão 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Dorso - Polegar -0,42 0.68 0.68 

Dorso - Palma -3,45 0,0026** 0,0105* 

Dorso - Mínimo -6,09 0,0000073*** 0,000044*** 
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Polegar - Palma -3.42 0,0029** 0,0105* 

Polegar - Mínimo -5,13 0,000059*** 0,00029*** 

Palma - Mínimo -1,45 0,16 0,32 

¹ Correção de HB: α/6. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

 A ANOVA revelou, ainda, quatro interações de dois fatores: VISÃO x ORIENTAÇÃO 

[F(3,57)=20,21; p<0,000012; ŋ𝑝
2=0,51; Ɛ=1] (figura 19A), existe uma diferença significativa 

entre as orientações confortável e desconfortável em todas as visões, as mãos com orientação 

confortável são reconhecidas mais rapidamente nas visões dorso, polegar e palma, enquanto as 

mãos com orientação desconfortável são reconhecidas em menos tempo na visão mínimo 

(tabela 7); VISÃO  x POSTURA [F(3,57)=6,09; p=0,0037; ŋ𝑝
2=0,24; Ɛ=0,73], para as visões 

polegar e mínimo a identificação da postura com flexão de dedos foi significativamente mais 

demorada (figura 19B; Tabela 8); ORIENTÇÃO x POSTURA  [F(3,57)=9,29; p<0,0066; 

ŋ𝑝
2=0,32; Ɛ=1 ], tanto na orientação confortável quanto na desconfortável existe diferença 

significativa entre posturas com extensão e com flexão de dedos (Figura 19C; Tabela 9);  e 

VISÃO x MÃO [F(3,57)=3,22; p=0,0435 ; ŋ𝑝
2=0,14; Ɛ=0,76 ], as mãos direitas são identificadas 

mais rapidamente nas visões dorso e polegar (figura 19D; Tabela 10). 
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Figura 19.  Interações de dois fatores que influenciam o tempo de reação. Média de RT e erro padrão.  Níveis de 

significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabela 7. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável para cada nível 

do fator visão 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Dorso: Confortável - Desconfortável -4,42 0,00029*** 0,00088*** 

Polegar: Confortável - Desconfortável -7,29 0,00000065*** 0,0000026*** 
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Palma: Confortável - Desconfortável -4,13 0,00056*** 0,0011** 

Mínimo: Confortável - Desconfortável 3,54 0,0022** 0,0022** 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

Tabela 8. Diferença no TR entre as posturas com extensão e com flexão de dedos por visão 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Dorso: Extensão - Flexão -0,36 0,72 1,1771 

Polegar: Extensão - Flexão -7,57 0,00000037*** 0,0000015*** 

Palma: Extensão - Flexão -0,55 0,5885 1,1771 

Mínimo: Extensão - Flexão -5,05 0,000071*** 0,00021*** 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

Tabela 9. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável por nível do 

fator postura 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Extensão: Confortável - Desconfortável  -2,8903 0,0094** 0,0094** 

Flexão: Confortável - Desconfortável -5.2186 0,0000489*** 0,0000977*** 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

Tabela 10. Diferença no TR entre as mãos direita e esquerda por nível do fator visão 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Dorso: Esquerda - Direita 2,95 0,0082** 0,0245* 

Polegar: Esquerda - Direita 3,28 0,0039** 0,0155* 

Palma: Esquerda - Direita -1,21 0,2398 0,4795 

Mínimo: Esquerda - Direita 0,98 0,3380 0,4795 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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6.2 EEG 

 

O padrão de ERD nas regiões de interesse foram bem distintos tanto para banda alfa 

[F(2,38)=12,51; p=0,0016; ŋ𝑝
2=0,40; Ɛ=0,54] (Figura 20A); quanto para banda beta [F(2,38)= 

15,59; p=0,000042; ŋ𝑝
2=0,45; Ɛ=0,85]  (Figura 20B).  

 

Figura 20. ERD nas regiãos sensorio-motoras em duas faixas de frequência. A: Banda alfa (8.3 a 11.7 Hz) B: 

Banda beta (14.2 a 24.2 Hz). Média do ERSP e erro padrão 

 

A distribuição topográfica das ERDs na faixa alfa (Figuras 22, 26, 30) mostrou que a 

supressão de alfa é intensa nas regiões central, centro-parietal e parietal durante o teste de 

lateralidade de mão. A ANOVA aplicada ao ERSP de alfa revelou cinco interações 

significativas. 

 

6.2.1 Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD de alfa nas regiões central 

 

Um dos efeitos observados foi a interação entre os fatores REGIÃO x ORIENTAÇÃO 

[F(2,38)=4,70; p=0,0381; ŋ𝑝
2=0,56; Ɛ=0,55] (Figura 21). A diferença na ERD entre as 

orientações confortável e desconfortável foi significativa (p=0,0311) para a região central 

(tabela 11). Desta forma, ocorre maior ERD de alfa para orientações confortáveis que para 

orientações desconfortáveis na região central (Figuras 21, 22 e 23). 
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Figura 21. Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD da banda alfa em função das regiãos. Média do ERSP e 

erro padrão 

 

Tabela 11. Diferença de ERSP entre as orientações confortável e desconfortável por região 

cerebral 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Central: Confortável - Desconfortável -2,33 0,0311* 0,0932 

Centro-parietal: Confortável - Desconfortável -2,02 0,0580 0,1161 

Parietal: Confortável - Desconfortável -0,63 0,5366 0,5366 

¹ Correção de HB: α/3. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001  
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Figura 22. Distribuição topográfica da média da potência de alfa medida após a apresentação do estímulo em duas 

condições  
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Figura 23.  Alterações espectrais observadas na região central após o estímulo comparadas com o período pré-

estímulo para duas condições e suas diferenças. 
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6.2.2 Efeitos do fator mão sobre a ERD de alfa no hemisfério direito e região central 

 

O fator mão está envolvido em três interações significativas: a interação de dois fatores 

HEMISFÉRIO x MÃO [F(1,19)=8,3583; p<0,0094; ŋ𝑝
2=0,30; Ɛ=1], onde a supressão de alfa 

no hemisfério cerebral direito foi significativamente maior para o estímulo mão esquerda 

quando comparado com o estímulo mão direita  (Figura 24; Tabela 12); e as interações de três 

fatores REGIÃO x HEMISFÉRIO x MÃO [F(2,38)=10,47; p<0,0024; ŋ𝑝
2=0,35; Ɛ=0,60] e 

REGIÃO x MÃO x VISÃO [F(6,114)=3,59; p<0,0188; ŋ𝑝
2=0,50; Ɛ=0,16]. 

 

Figura 24. Efeito das mãos esquerda e direita sobre a ERD da banda alfa em função dos hemisférios cerebrais. 

Média do ERSP e erro padrão.  Níveis de significância após correção de HB: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabela 12. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério cerebral 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Esquerda - Direita 0,5834 0,5665 0,5665 

Hemisfério Direito: Esquerda - Direita -2,8897 0,0094** 0,0188* 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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Uma análise mais detalhada da interação entre os fatores região, hemisfério e mão 

revelou que a interação HEMISFÉRIO x MÃO é significativa para a região central 

[F(1,19)=10,47; p=0,0024; ŋ𝑝
2=0,60; Ɛ=0,35] (Figuras 25A, 26 e 27) e para região centro-

parietal [F(1,19)=6,28; p=0,0215; ŋ𝑝
2=1; Ɛ=0,25] (Figura 25B). Ocorreu significativamente 

maior supressão de alfa no hemisfério cerebral direito para o estimulo mão esquerda quando 

comparado ao estimulo mão direita (Tabela 13). Essa diferença não foi significativa para região 

centro-parietal (Tabela 14). Nenhuma interação significativa foi observada na região parietal 

(Figura 25C) 
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Figura 25. Efeito da lateralidade das mãos sobre a ERD da banda alfa em função do hemisfério cerebral em cada 

região de interesse (A,B e C). Média do ERSP e erro padrão.  Níveis de significância após correção de HB: 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Tabela 13. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região 

central 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Esquerda - Direita 0,43 0,5834 0,6556 

Hemisfério Direito: Esquerda - Direita -2,89 0,0094** 0,0188* 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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Tabela 14. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região 

centro-parietal 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Esquerda - Direita -0,15 0,8840 0,8840 

Hemisfério Direito: Esquerda - Direita -2,38 0,0281* 0,0563 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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Figura 26. Distribuição topográfica da média da potência de alfa após a apresentação do estímulo para duas 

condições e suas diferenças.  
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Figura 27. Alterações espectrais observadas no hemisfério esquerdo após o estímulo comparadas com o período 

pré-estímulo para duas diferentes condições. A: Efeito mão esquerda. B: Efeito mão direita. C: Diferença entre as 

condição. 
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6.2.3 Efeito da interação entre hemisfério e postura dos dedos sobre a região parietal 

 

Foi possível observar uma interação significativa entre os três fatores: REGIÃO x 

HEMISFÉRIO x POSTURA [F(2,38)=7,75; p=0,0058; ŋ𝑝
2=0,29; Ɛ=0, 67]. A região parietal 

apresentou uma interação significativa HEMISFÉRIO x POSTURA [F(1,19)= 9,29; p=0,0066; 

ŋ𝑝
2=0,33; Ɛ=1] após análise detalhada regiões (Figura 28, Tabela 15). Nenhum efeito foi 

encontrado nas demais regiões (Figura 28B e C). Esse efeito pode ser bem 

identificadoobservando a variação na ERD para cada postura (Figura 29), assim como na 

diferença topográfica (Figura 30) e espectral (Figura 31) entre as posturas.  

 

Figura 28. Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa por região. A: Região parietal. B: Região 

centro-parietal. C: Região parietal. Média do ERSP e erro padrão.  
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Tabela 15. Diferença de ERSP entre as posturas com e sem extensão dedes por hemisfério 

cerebral na região parietal 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Extensão - Flexão -1,57 0,1335 0,2670 

Hemisfério Direito: Extensão - Flexão 0,04 0,9710 0,9710 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

Figura 29. Efeito de cada postura sobre a ERD da banda alfa na região parietal. 
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Figura 30. Distribuição topográfica da média da potência de alfa medida no intervalo de tempo 175-950 ms após 

a apresentação do estímulo para duas condições. A: Flexão das articulações dos dedos. B: Flexão das articulações 

dos dedos. C: Diferença entre as condições flexão e extensão.
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Figura 31. Alterações espectrais observadas após o estímulo comparadas com o período pré-estímulo para quatro diferentes condições. A: Efeito da extensão de dedos sobre o 

hemisfério esquerdo. B: Efeito da extensão de dedos sobre o hemisfério direito. D: Efeito da flexão de dedos sobre o hemisfério esquerdo. E: Efeito da flexão de dedos sobre o 

hemisfério direito. C e F: Diferença entre os hemisférios para cada condição. G e H: Diferença entre as condições para cada hemisfério. I: Diferença das diferenças C e F ou 

entre as diferenças G e H. O retângulo pontilhado representa a os limites de frequência e de tempo submetidos a análise estatística.
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6.2.4 Efeito da visão e lateralidade sobre a ERD de alfa nas regiões central, centro-parietal e 

parietal 

 

Uma ANOVA de dois fatores (região e visão) por mão (direita e esquerda) revelou efeito 

significativo do fator VISÃO [F(6,114)=3,16; p<0,0295; ŋ𝑝
2=0,14; Ɛ=0,52] para mão direita 

durante análise detalhada da interação entre os fatores região, mão e visão (Figura 32, Tabela 

16). Esse efeito foi significativo para região centro-parietal [F(3,57)=2,94; p=0,0487; 

ŋ𝑝
2=0,874; Ɛ=0,13] e marginal para as regiões central [F(3,57)=2,65; p=0,0657; ŋ𝑝

2=0,88; 

Ɛ=0,12] e parietal [F(3,57)=2,58; p=0,0731; ŋ𝑝
2=0,85; Ɛ=0,12].  Nenhum efeito foi observado 

para mão esquerda (figura 32B). 

 

Figura 32. Efeito das visões por mão sobre a ERD da banda alfa em cada região de interesse. A: Mão direita. B: 

Mão esquerda. Média do ERSP e erro padrão  

 

Tabela 16. Diferença de ERSP entre as visões dorso, polegar, palma e mínimo da mão direita 

por região cerebral 

Região Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Central Dorso - Polegar 2,39 0,0273* 0,1364 

Dorso - Palma 0,98 0,3358 0,8668 

Dorso - Mínimo -0,18 0,8514 0,8514 
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Polegar - Palma -1,77 0,0925 0,3701 

Polegar - Mínimo -2,59 0,0178* 0,1069 

Palma - Mínimo -1,09 0,2889 0,8668 

Centro-parietal Dorso - Polegar 2,13 0,0461* 0,2307 

Dorso - Palma 0,94 0,3604 0,7208 

Dorso - Mínimo -0,68 0,5038 0,7208 

Polegar - Palma -1,34 0,1963 0,5890 

Polegar - Mínimo -2,56 0,0190* 0,1142 

Palma - Mínimo -1,89 0,0743 0,2972 

Parietal Dorso - Polegar 1,51 0,1467 0,5866 

Dorso - Palma 0,77 0,4513 0,9025 

Dorso - Mínimo -1,18 0,2522 0,7565 

Polegar - Palma -0,66 0,5200 0,9025 

Polegar - Mínimo -2,28 0,0343* 0,2057 

Palma - Mínimo -2,22 0,0386* 0,2057 

¹ Correção de HB: α/6. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

6.2.5 Efeitos da visão da mão sobre a ERD de beta 

 

Foi observado duas interações de dois fatores: ORIENTAÇÃO x VISÃO [F(3,57)=3,58; 

p=0,0378; ŋ𝑝
2=0,16; Ɛ=0,66] (Figura 33), a ERD da orientação confortável é significativamente 

maior que a desconfortável (p=0,0037) (Tabela 17); e, HEMISFÉRIO x VISÃO  [F(3,57)=3,02; 

p=0,0496; ŋ𝑝
2=0,14; Ɛ=0,80]  (Figura 34), a ERD da visão mínimo é significativamente maior 

que a visão polegar no hemisfério direito (0,0474)  (Tabela 18).  
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Figura 33. Efeito da orientação do estímulo sobre a ERD da banda beta em função das visões. Média do ERSP e 

erro padrão 

 

Tabela 17. Diferença no TR entre as orientações confortável e desconfortável para cada nível 

do fator visão 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Dorso: Confortável - Desconfortável -0,02 0,98 0,9848 

Polegar: Confortável - Desconfortável 1,06 0,30 0,9002 

Palma: Confortável - Desconfortável 0,80 0,43 0,9002 

Mínimo: Confortável - Desconfortável -3,922 0,00091*** 0,0037** 

¹ Correção de HB: α/4. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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Figura 34. Efeito da visão do estímulo sobre a ERD da banda beta em função das regiãos. Média do ERSP e erro 

padrão 

 

Tabela 18. Diferença de ERSP entre as visões dorso, polegar, palma e mínimo no hemisfério 

direito 

Combinações Teste t p-valor p-valor corrigido¹ 

Dorso - Polegar -1,83 0,0823 0,3293 

Dorso - Palma 0,89 0,3860 1,1579 

Dorso - Mínimo 0,47 0,6417 1,2834 

Polegar - Palma 2,22 0,0386* 1,1931 

Polegar - Mínimo 2,99 0,0075** 0,0447* 

Palma - Mínimo -0,46 0,6481 1,1834 

¹ Correção de HB: α/6. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

Um interação de três os fatores foi significativa: REGIÃO x VISÃO x POSTURA 

[F(6,14)=5,09; p=0,0022; ŋ𝑝
2=0,21; Ɛ=0,57] (Figura 35). Porém, a análise detalhada dessa 

interação não revelou nenhum efeito significativo. 
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Figura 35. Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa em função da visão por região. A: Região 

central. B: Região centro-parietal. C: Região parietal. Média do ERSP e erro padrão.  

 

Foram encontradas também duas interações entre quatro fatores: HEMISFÉRIO x MÃO x 

ORIENTAÇÃO x VISÃO [F(3,57)=2,98; p=0,0468; ŋ𝑝
2=0,14; Ɛ=0,87]  e REGIÃO x 

HEMISFÉRIO x ORIENTAÇÃO x POSTURA [F(2,38)=3,83; p=0,0489; ŋ𝑝
2=0,17; Ɛ=0,69]. 

No entanto, a análise detalhada das duas interações não revelou mais nenhum efeito 

significativo.  
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6.2.6 Origem dos efeitos observados 

 

Para investigar se os efeitos observados têm origem em outras regiões do cérebro, as 

interações envolvendo o fator região nas análises da ERD de alfa (REGIÃO x HEMISFERIO 

x MÃO; REGIÃO x HEMISFERIO x POSTURA; REGIÃO x MÃO x VISÃO; e, REGIÃO x 

ORIENTAÇÃO) foram explorados também nas regiões frontal e occipital.  

A interação HEMISFERIO x MÃO, significativa para a região central, também foi 

significativa para a região frontal [F(1,19)=7,80; p=0, 0116; ŋ𝑝
2=0,29; Ɛ=1]. No entanto, o efeito 

observado na região central é maior (p=0,0024) e nenhuma diferença entre mãos direita e 

esquerda foram encontradas na região frontal (Figura 36A, Tabela 19). Essa interação não foi 

significativa para região occipital [F(1,19)=0,36; p=0, 5535; ŋ𝑝
2=0,02; Ɛ=1] (figura 36B). 

 

Figura 36. Efeito da lateralidade sobre a ERD da banda alfa por região. A: Interação entre hemisfério e mão na 

região frontal (A) e occipital (B). Média do ERSP e erro padrão 

 

Tabela 19. Diferença de ERSP entre mão direita e mão esquerda por hemisfério da região 

frontal 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Esquerda - Direita 0,29 0,78   0,78   

Hemisfério Direito: Esquerda - Direita -1,40 0,18 0,36 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 
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A interação HEMISFERIO x POSTURA, observada na região parietal, também foi 

significativa para região occipital [F(1,19)=5,93; p=0,0249; ŋ𝑝
2=0,24; Ɛ=1] (Figura 37, Tabela 

20). No entanto, o efeito observado sobre a região parietal foi maior (p=0,0066). Esta interação 

não foi significativa para a região frontal [F(1,19)=0,56; p=0, 4614; ŋ𝑝
2=0,03; Ɛ=1] (Figura 

37B). 

 

Figura 37.  Efeito da postura dos dedos sobre a ERD da banda alfa por região. A: Interação entre hemisfério e 

mão na região frontal (A) e occipital (B). Média do ERSP e erro padrão 

 

Tabela 20. Diferença de ERSP entre as posturas com e sem extensão de dedos por hemisfério 

cerebral na região occipital 

Combinações Teste t p-valor        p-valor corrigido¹ 

Hemisfério Esquerdo: Extensão - Flexão -1,31 0,2049 0,4098 

Hemisfério Direito: Extensão - Flexão -0,03 0,9766 0,9766 

¹ Correção de HB: α/2. Níveis de significância: *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 

 

O fator ORIENTAÇÃO, embora significativo para região central, não apresentou 

significância estatística para as regiões frontal e parietal (tabela 21). 
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Tabela 21. Diferença de ERSP entre as orientações confortável e desconfortável por região  

Região: Combinações Teste t p-valor        

Frontal: Confortável - Desconfortável -0,41 0,6875 

Occipital: Confortável - Desconfortável 1,19 0,2500 

 

Durante a investigação da possível influência da atividade muscular sobre os resultados 

obtidos, não foi possível encontrar efeitos dos fatores (mão, postura, visão e orientação) sobre 

o RMS dos músculos extensores comuns dos dedos (tabela 22 e 23).  

 

Tabela 22. Efeito das variáveis mão, postura, visão e orientação sobre o RMS do músculo 

extensor comum dos dedos esquerdo 

Interação DFvar  DFerro   F   p-valor   Ɛ  ŋ𝒑
𝟐 

Mão 1 18  2,78 0,1126  1,00  0,13  

Orientação 1 18  1,26  0,2765  1,00  0,07  

Visão 3 54  2,23  0,1059  0,86  0,11  

Postura 1 18  0,27  0,6116  1,00  0,01  

Mão:Visão 3 54  0,38  0,6429  0,53  0,02  

Mão:Postura 1 18  0,52  0,4821  1,00  0,03  

Mão:Orientação 1 18  0,82  0,3773  1,00  0,04  

Orientação:Visão 3 54  0,23  0,7675  0,59  0,01  

Orientação:Postura 1 18  0,24  0,6337  1,00  0,01  

Visão:Postura 3 54  0,69  0,5185  0,72  0,04  

Mão:Orientação:Visão 3 54  0,68  0,5067  0,64  0,04  

Mão:Orientação:Postura 1 18  2,59  0,1247  1,00  0,13  

Mão:Visão:Postura 3 54  2,34  0,1107  0,66  0,12  

Orientação:Visão:Postura 3 54  0,80  0,4666  0,72  0,04  
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Mão:Orientação:Visão:Postura 3 54  0,94  0,4088  0,75  0,05  

DFvar= “degrees of freedom” da variável; DFerro=“degrees of freedom” do erro 

 

Tabela 23. Efeito das variáveis mão, postura, visão e orientação sobre o RMS do músculo 

extensor comum dos dedos direito 

Interação DF var
  DF erro   F   p- value  Ɛ  ŋ𝒑

𝟐 

Mão 1 18  0,10  0,7570  1,00  0,01  

Orientação 1 18  0,17  0,6884  1,00  0,01  

Visão 3 54  2,70  0,0756  0,72  0,13  

Postura 1 18  0,20  0,6581  1,00  0,01  

Mão:Orientação 1 54  0,14  0,7084  1,00  0,01  

Mão:Postura 1 18  0,08  0,7847  1,00  0,00  

Mão:Visão 3 18  0,25  0,8122  0,77  0,01  

Orientação:Postura 1 54  0,00  0,9481  1,00  0,00  

Orientação:Visão 3 18  0,04  0,9692  0,72  0,00  

Visão:Postura 3 54  0,42  0,6963  0,81  0,02  

Mão:Orientação:Visão 3 54  0,85  0,4498  0,79  0,05  

Mão:Orientação:Postura 1 18  1,88  0,1870  1,00  0,09  

Mão:Visão:Postura 3 54  0,30  0,7954  0,86  0,02  

Orientação:Visão:Postura 3 54  0,57  0,5636  0,64  0,03  

Mão:Orientação:Visão:Postura 3 54  1,73  0,1874  0,75  0,09  

DFvar= “degrees of freedom” da variável; DFerro=“degrees of freedom” do erro 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

No presente trabalho, investigamos os correlatos comportamentais (acurácia e RT) do 

reconhecimento da lateralidade de mãos e a dinâmica de populações neurais associada com esse 

processo utilizando EEG.  

A supressão da banda alfa foi proeminente nas três regiões investigadas (central, centro-

parietal e parietal) durante o julgamento da lateralidade de mãos, assim como relatado por Chen 

e colaboradores (2013). Outro resultado importante é que a ERD de alfa na região parietal foi 

mais evidente que nas regiões central e centro-parietal. Existem evidencias que a atividade da 

região parietal está relacionada com o reconhecimento de partes do corpo e imitação de gesto 

manuais (GOLDENBERG; KARNATH, 2006; MÜHLAU et al., 2005).  

 

7.1 EFEITO DA ORIENTAÇÃO 

 

Consistente com estudos anteriores (PARSONS, 1987, 1994), observamos que o 

julgamento de mãos em orientações mais fáceis de reproduzir (confortáveis), por conta de 

restrições biomecânicas, é mais rápido (CHEN et al., 2013; HEIL, 2002; HORST; VAN LIER; 

STEENBERGEN, 2013; TAO et al., 2009; WEXLER; KOSSLYN; BERTHOZ, 1998).   

Além dos resultados comportamentais discutidos acima, observamos um efeito da 

orientação sobre a ERD de alfa das regiões sensório-motoras. A maior supressão de alfa 

associada com o reconhecimento de orientações “confortáveis”, principalmente na região 

central, evidencia um marcador funcional associado com a dificuldade do movimento (HORST; 

VAN LIER; STEENBERGEN, 2013). Chen e colaboradores (2013) observam efeito parecido 

na região centro-parietal. 

Curiosamente o efeito da orientação sobre o TR para a visão do dedo mínimo parece ser 

contrário ao que é observado para as outras visões. Conforme observado nesse estudo, 

orientações que são desconfortáveis para as demais visões parecem ser confortáveis para a visão 

mínimo e vice-versa. Os estudos sobre a influência da restrição biomecânica do movimento 

possuem resultados inconclusivos para visão mínimo (PARSONS, 1987, 1994). 
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É importante avaliar os resultados comportamentais e eletrofisiológicos associados com o 

reconhecimento da lateralidade das mãos de acordo com uma perspectiva ecológica. 

Principalmente para justificar as dificuldades do reconhecimento de posturas com maior 

restrição biomecânica, ou “desconfortáveis” de reproduzir em primeira pessoa. Uma 

consideração importante no reconhecimento de posturas manuais é a importância da frequência 

de observação dessas posturas. As posturas da mão em orientações classificadas como 

“confortáveis” para a visão do dedo mínimo (ou seja, dedos voltados para linha media ou para 

cima com supinação de antebraço, ver Figura 38A e B) não são habituais no dia-a-dia por serem 

disfuncionais para manipulação de objetos, a falta de experiência com essas posturas justificam 

a maior dificuldade para seu reconhecimento. Já as posturas com orientações “deconfortáveis” 

para a visão do dedo mínimo (ou seja, dedos voltados lateralmente ou para baixo com pronação 

de antebraço, ver Figura 38C e D) são habituais, frequentemente adotadas pelos indivíduos 

durante interação com o meio ou, até mesmo, quando estão em pé com os braços relaxados. 

Portanto, a experiência proprioceptiva na perspectiva da visão do dedo mínimo é mais frequente 

em orientações lateralidadas e inferiores que em orientações medializadas e superiores, 

garantindo maior efetividade na execução da imagética motora para reconhecimento da 

lateralidade da mão. 
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Figura 38. Repertório de possíveis posturas associadas com o reconhecimento da lateralidade de mãos na visão 

do dedo mínimo. A: Mãos orientados medialmente. B: Mãos orientadas com dedos para cima. C: Mãos orientadas 

lateralmente. D: Mãos orientadas com dedos para baixo 
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7.2 EFEITO DA LATERALIDADE 

 

Um outro resultado interessante do nosso estudo foi o efeito da lateralidade da mão sobre 

o TR e sobre a ERD de alfa no hemisfério direito, especialmente associado com a região central. 

Os TR para mãos direitas foram menores que as mãos esquerdas. Esse resultado corrobora 

estudos anteriores relataram que destros possuem maior facilidade para reconhecer mãos 

direitas que esquerdas (GENTILUCCI; DAPRATI; GANGITANO, 1998a; IONTA et al., 2007; 

PARSONS, 1987, 1994). Gentilucci e colaboradores (1998) sugerem que isso pode ser causado 

pela lateralização da habilidade motora manual em destros ou por uma estratégia motora mais 

efetiva para identificação da mão dominante. 

Para evitar o efeito do movimento da mão sobre a modulação da ERSP na região motora 

optou-se pelo uso de pedal para efetuar a resposta. Com isso, era esperado observar o efeito 

clássico da imagética motora sobre a atividade elétrica região sensório-motora: a imaginação 

implícita do movimento de uma mão durante o teste promoveria a ERD das bandas alfa e beta 

no hemisfério contralateral, da mesma forma  que durante planejamento e execução de 

movimento (PFURTSCHELLER et al., 2008). Entretanto, observamos que a modulação da 

ERD em função da mão apresentada ocorreu apenas sobre o hemisfério direito, onde a ERD da 

banda alfa foi maior durante o reconhecimento de mãos esquerdas que de mãos direitas, 

especialmente associado com a região central (ver Figura 26).  

Várias evidências sugerem a existência de assimetria interhemisférica da atividade elétrica 

cortical durante movimentos de manipulação unimanual (ZHAVORONKOVA, 2000). A 

inibição inter-hemisférica em áreas corticais motoras é fundamental no controle do ato motor, 

especialmente sobre a destreza manual (DUQUE et al., 2007). Em condições de repouso, os 

hemisférios cerebrais se inibem mutuamente. Entretanto, o movimento unilateral promove um 

deslocamento da inibição para o hemisfério ipsilateral. Esse desequilíbrio pode ser importante 

para prevenir a ocorrência de atividade espelhada no córtex motor primário, contribuindo assim 

para diferenças na destreza intermanual (DUQUE et al., 2007). Entretanto,  

Duqeue e colaboradores mostraram que existe uma assimetria na inibição interhemisférica, 

favorecendo o hemisfério dominante (Figura 39). De acordo com essa proposta, demonstramos 

no presente estudo que a ERD da banda alfa na região central é atenuada no hemisfério 

ipsilateral durante reconhecimento de mãos direita (Figura 39). 
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Figura 39. Diagrama esquemático descrevendo o possível efeito da inibição inter-hemisferica sobre a região 

central durante o reconhecimento de mãos direita ou esquerda. Os círculos pretos representam a ERD da banda 

alfa durante a tarefa. O círculo cinza representa a atenuação da ERD da banda alfa durante a tarefa. Durante a 

identificação da mão direita existe diferença na ERD entre os hemisférios, a atenuação do ERD provavelmente se 

deve a desinibição do hemisfério esquerdo pelo hemisfério direito, como observado por Duque e colaboradores 

(2007). Durante a identificação da mão esquerda não existe diferença de ERD entre os hemisférios. 

 

7.3 EFEITO DA POSTURA DOS DEDOS 

 

A postura dos dedos exerceu um efeito significativo no TR. A identificação de mãos com 

combinação de flexão e extensão de dedos foi mais demorada que a de mãos com extensão de 

todos os dedos (posição canônica). Outro estudo mostra que mãos com posturas comuns de 

dedos são reconhecidas mais rapidamente que aquelas com posturas incomuns (GENTILUCCI; 

DAPRATI; GANGITANO, 1998b). A diferença entre a postura dos dedos foi claramente maior 

nas visões polegar e mínimo. Nessas posições o número de pistas visuais é restrito, desta forma 

a identificação da configuração dos dedos, necessária para planejar a imagética motora, se torna 

ainda mais difícil. 
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Estudos sugerem que o reconhecimento da lateralidade de mãos está dividido em dois 

processos. O primeiro seria a análise visual implícita, onde características do estímulo, como a 

configuração dos dedos, seriam identificadas de maneira automática e uma espécie de palpite 

sobre a lateralidade do segmento corporal seria formulado. O segundo seria a imagética motora, 

uma etapa confirmatória (GENTILUCCI; DAPRATI; GANGITANO, 1998b; PARSONS, 

1987). 

A postura dos dedos também exerceu efeito sobre a atividade da região parietal neste 

estudo. Outros estudos sugerem que o região parietal estaria envolvida com o reconhecimento 

de configurações dos dedos e gestos manuais (TANAKA; INUI, 2002). De maneira mais 

específica, o hemisfério direito estaria envolvido com reconhecimento da configuração de 

dedos, contando com o feedback visual (GOLDENBERG; HAGMANN, 1997) e o hemisfério 

esquerdo envolvido em processos referentes ao conhecimento do próprio corpo, assim como de 

preparação e execução de movimentos, contando com o feedback somatosensorial para 

identificação da postura da mão (MÜHLAU et al., 2005). Provavelmente, a ERD na região 

parietal direita representa o engajamento em processos visuoespaciais para identificação da 

configuração dos dedos, enquanto a ERD no hemisfério esquerdo para postura com extensão 

de dedos representa a preparação para execução da imagética motora evidenciada na região 

central e mais favorável para estímulos com menor complexidade. 

 

7.4 EFEITO DA VISÃO 

 

O TR foi significativamente menor para as visões dorso ou polegar quando comparadas 

com as demais visões (ver Figura 18B). Esse resultado possivelmente sofreu influência das 

informações proprioceptivas provenientes dos membros dos próprios sujeitos, como discutido 

anteriormente. No presente estudo, os sujeitos posicionavam a mão em repouso com a palma 

voltada para baixo. Vários estudos mostram que a postura das mãos durante testes de 

reconhecimento da lateralidade influencia no tempo de resposta (BLÄSING et al., 2013; 

IONTA; BLANKE, 2009; IONTA et al., 2007, 2013).  Tal efeito não é observado na ERD das 

regiões sensório-motoras. Em estudo anterior, quando a mão dominante do sujeito é colocada 

para trás (nas costas), o efeito da lateralidade desaparece (NÍ CHOISDEALBHA; BRADY; 
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MAGUINNESS, 2011). Pequenas diferenças na ERD de alfa podem ser observadas durante o 

reconhecimento da lateralidade da mão direita em todas as regiões cerebrais investigadas. 

 

7.5 EFEITO DA COMPLEXIDADE DO ESTÍMULO  

 

Neste estudo também observamos a presença da ERD da banda beta nas regiões sensório-

motoras. No entanto, a banda beta foi pouco sensível as características dos estímulos 

apresentados.  Os efeitos observados referem-se a ocasiões em que o estímulo eram mais 

complexos, como o efeito de orientação na visão mínimo. Como já discutido, as orientações 

medias e superiores, em contraste com as demais, na visão do dedo mínimo remetem a posturas 

incomuns das mãos e, portanto, maior dificuldade no seu reconhecimento. Tzagarakis e 

colaboradores (2010) demonstram que a ERD na faixa beta está relacionada com o grau de 

incerteza do movimento a ser realizado (TZAGARAKIS et al., 2010). Com efeito, 

demosntramos no presente estudo que, como observado pelo TR, a ERD de beta está associada 

as orientações mais difíceis para a visão mínimo. A ERD de beta também é significativamente 

maior para identificação da visão mínimo (mais complicado) que para visão polegar, conforme 

tempo de reação e acurácia, enquanto características mais simples, como visão polegar, estão 

relacionadas com maior ERD de alfa. 

 

7.6 OUTROS EFEITOS 

 

A ERD da banda alfa relacionados a características do estímulo foram observados na região 

frontal, para identificação da lateralidade da mão, e na região occipital, para identificação das 

posturas dos dedos. Esse achado reforça a ideia de que etapas neuronais distintas contribuem 

para resolução do problema (GENTILUCCI; DAPRATI; GANGITANO, 1998b; PARSONS, 

1987). A análise visual implícita, a cargo das regiões posteriores, e a imagética motora e tomada 

de decisão, a cargo das regiões anteriores.   

Como observado na literatura, durante a rotação mental de objetos não biológicos é 

possível observar o claro envolvimento das regiões posteriores para resolução da tarefa (HEIL, 

2002; JORDAN et al., 2001), algumas vezes com a participação assimétrica de hemisférios 
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tendo em vista o papel da região parietal direita em processos visuoespaciais (HARRIS et al., 

2000). 

Outros estudos mostram que alterações na atividade elétrica sublimiar nos músculos podem 

ser induzidas por variações nas propriedades da imagética motora (BAKKER; BOSCHKER; 

CHUNG, 1996; DICKSTEIN et al., 2005; GUILLOT et al., 2007). Neste estudo não 

observamos efeito significativo das características do estímulo sobre a atividade elétrica 

muscular. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo confirmamos dados da literatura sobre as característics da 

dessincronização do ritmo sensório-motor em áreas corticais específicas. Foi observado que 

características do estímulo como orientação, visão, lateralidade e postura de dedos estão 

envolvidos de maneira distinta em processos de análise visuoespaciais, planejamento motor, 

imagética motora e resolução do problema. 

Orgnizando os eventos em sequência lógica: após a apresentação da mão, a região 

parietal se engaja em processos visuoespaciais e de planejamento motor, onde informações 

cinestésicas como postura dos dedos são consideradas, já que modulam a ERD de alfa na região. 

Nesta ocasião é formulado “um palpite” sobre a lateralidade da mão e a trajetória a ser realizada 

mentalmente. Em seguida, a imagética motora implícita é induzida nas regiões mais centrais 

sob a modulação da orientação do estímulo. A imagética da mão esquerda envolve a 

participação similar de ambos os hemisférios na região central e a imaginação da mão direita 

envolve o desequilíbrio entre as atividades dos hemisférios nesta região.  

Foi possível observar coerência entre os resultados comportamentais e 

eletrofisiológicos. Todos os resultados referentes a ERD de alfa foram confirmados pelo TR e, 

em parte, pela acurácia.  

O papel das oscilações neuronais na banda beta nesse processo parece não ser a mesma 

que as de alfa. A atenuação da banda alfa é mais sensível as características do estímulo e é mais 

efetiva quanto menos complexo for o estímulo. Em contrapartida, a dessincronização na banda 

beta é menos intensa e sensível as características do estímulo. Sua atividade é modulada pelas 

características mais complexas do estímulo, como o reconhecimento da orientação da mão e 

postura dos dedos na visão do dedo mínimo. 

 

8.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Entre as limitações da pesquisa podemos citar o número amostral. Embora satisfatório 

quando agrupados em dois, três ou quatro categorias, o número de ensaios foi insuficiente para 

análises mais detalhadas, como a verificação do efeito de cada ângulo de rotação sobre as 

variáveis dependentes. Outra limitação foi quanto a inclusão dos ângulos de rotação 0º e 180º 
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que impossibilitou a divisão da variável orientação nas posturas medial e lateral (classificação 

bem utilizada pela literatura). Esta limitação foi remediada pela inclusão do ângulo 0º no 

primeiro nível, orientação confortável, e 180º no segundo nível, orientação desconfortável, 

sugerindo uma classificação alternativa para o fator orientação. 

 

 

  



 

83 

 

9 REFERÊNCIAS  

 

BAKKER, F. C.; BOSCHKER, M. S. J.; CHUNG, T. Changes in muscular activity while 

imagining weight lifting using stimulus or response propositions. Journal of Sport & Exercise 

Psychology, v. 18, p. 313–324, 1996.  

BASAR, E. et al. Oscillatory brain theory: a new trend in neuroscience. IEEE Engineering in 

Medicine and Biology Magazine, v. 18, n. 3, p. 56–66, 1999.  

BLÄSING, B. et al. Does thumb posture influence the mental rotation of hands? Neuroscience 

letters, v. 534, p. 139–44, 2013.  

CHEN, X. et al. Event-related desynchronization (ERD) in the alpha band during a hand mental 

rotation task. Neuroscience Letters, v. 541, p. 238–242, 2013.  

COOPER, L. A.; SHEPARD, R. N. The time required to prepare for a rotated stimulus. 

Memory & Cognition, v. 1, n. 3, p. 246–250, 1973.  

COUSINEAU, D.; O’BRIEN, F. Error bars in within-subject designs : a comment on Baguley 

( 2012 ) Error bars in within-subject designs : a comment. Psychonomic Society, n. JANUARY 

2014, 2015.  

DE LANGE, F. P.; HELMICH, R. C.; TONI, I. Posture influences motor imagery: An fMRI 

study. NeuroImage, v. 33, n. 2, p. 609–617, 2006.  

DECETY, J. The neurophysiological basis of motor imagery. Behavioural Brain Research, 

v. 77, p. 45–52, 1996.  

DELORME, A.; MAKEIG, S. EEGLAB : an open source toolbox for analysis of single-trial 

EEG dynamics including independent component analysis. v. 134, p. 9–21, 2004.  

DICKSTEIN, R. et al. EMG activity in selected target muscles during imagery rising on tiptoes 

in healthy adults and poststroke hemiparetic patients. Journal of motor behavior, v. 37, n. 6, 

p. 475–483, 2005.  

DONCHIN, E. Surprise!...Surprise?Psychophysiology, 1981.  

DUNCAN-JOHNSON, C. C. Young Psychophysiologist Award address, 1980. P300 latency: 

a new metric of information processing. Psychophysiology, v. 18, n. 3, p. 207–15, 1981.  

DUQUE, J. et al. Intermanual Differences in movement-related interhemispheric inhibition. 

Journal of Cognitive Neuroscience, v. 19, n. 2, p. 204–213, 2007.  

ELIAS, L. J.; BRYDEN, M. P.; BULMAN-FLEMING, M. B. Footedness is a better predictor 



 

84 

 

than is handedness of emotional lateralization. Neuropsychologia, v. 36, n. 1, p. 37–43, 1998.  

FERREE, T. C. Single-trial normalization for event-related spectral decomposition reduces 

sensitivity to noisy trials. v. 2, n. September, p. 1–14, 2011.  

GENTILUCCI, M.; DAPRATI, E.; GANGITANO, M. Right-handers and left-handers have 

different representations of their own hand . Cognitive Brain Research , v. 6 , n. 3 , p. 185–

192, 1998a.  

GENTILUCCI, M.; DAPRATI, E.; GANGITANO, M. Implicit visual analysis in handedness 

recognition. Consciousness and cognition, v. 7, n. 3, p. 478–93, 1998b.  

GOLDENBERG, G.; HAGMANN, S. The meaning of meaningless gestures: A study of visuo-

imitative apraxia. Neuropsychologia, v. 35, n. 3, p. 333–341, 1997.  

GOLDENBERG, G.; KARNATH, H.-O. The Neural Basis of Imitation is Body Part Specific. 

Journal of Neuroscience, v. 26, n. 23, p. 6282–6287, 2006.  

GRAY, H. M. et al. P300 as an index of attention to self-relevant stimuli. Journal of 

Experimental Social Psychology, v. 40, n. 2, p. 216–224, 2004.  

GREENHOUSE, S.; GEISSER, S. On methods in the analysis of profile data. Psychometrika, 

v. 24, n. 2, p. 95–112, 1959.  

GUILLOT,  A. et al. Muscular responses during motor imagery as a function of muscle 

contraction types. International Journal of Psychophysiology, v. 66, n. 1, p. 18–27, 2007.  

HARRIS, I. M. et al. Selective right parietal lobe activation during mental rotation: a parametric 

PET study. Brain : a journal of neurology, v. 123 ( Pt 1, p. 65–73, 2000.  

HARRIS, I. M.; MINIUSSI, C. Parietal lobe contribution to mental rotation demonstrated with 

rTMS. Journal of cognitive neuroscience, v. 15, n. 3, p. 315–323, 2003.  

HEIL, M. The functional significance of ERP effects during mental rotation. 

Psychophysiology, v. 39, n. 5, p. 535–545, set. 2002.  

HOLM, S. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.  

HORST, A. C. TER; VAN LIER, R.; STEENBERGEN, B. Mental rotation strategies reflected 

in event-related (de)synchronization of alpha and mu power. Psychophysiology, v. 50, n. 9, p. 

858–863, 2013.  

IONTA, S. et al. The influence of hands posture on mental rotation of hands and feet. 

Experimental Brain Research, v. 183, n. 1, p. 1–7, 2007.  

IONTA, S. et al. Anatomically plausible illusory posture affects mental rotation of body parts. 

Cognitive, affective & behavioral neuroscience, v. 13, n. 1, p. 197–209, 2013.  



 

85 

 

IONTA, S.; BLANKE, O. Differential influence of hands posture on mental rotation of hands 

and feet in left and right handers. Experimental Brain Research, v. 195, n. 2, p. 207–217, 

2009.  

JEANNEROD, M. Mental imagery in the motor context. Neuropsychologia, v. 95, p. 1419–

1432, 1995.  

JONGSMA, M. L. A. et al. Effects of Hand Orientation on Motor Imagery - Event Related 

Potentials Suggest Kinesthetic Motor Imagery to Solve the Hand Laterality Judgment Task. 

PLoS ONE, v. 8, n. 9, p. 1–10, 2013.  

JORDAN, K. et al. Cortical activations during the mental rotation of different visual objects. 

NeuroImage, v. 13, p. 143–152, 2001.  

KOSSLYN, S. M. et al. Mental rotation of objects versus hands: neural mechanisms revealed 

by positron emission tomography. Psychophysiology, v. 35, n. 2, p. 151–161, 1998.  

LAMEIRA, A. P. et al. Recognition of hand shape drawings on vertical and horizontal display. 

Psychology and Neuroscience, v. 1, n. 1, p. 35–40, 2008.  

MAKEIG, S. Auditory event-related dynamics of the EEG spectrum and effects of exposure to 

tones. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, v. 86, n. 4, p. 283–293, 1993.  

MICHEL, C. M.; KAUFMAN, L.; WILLIAMSON, S. J. Duration of EEG and MEG α 

Suppression Increases with Angle in a Mental Rotation Task. Journal of cognitive 

neuroscience, v. 6, n. 2, p. 139–50, 1994.  

MÜHLAU, M. et al. Left inferior parietal dominance in gesture imitation: An fMRI study. 

Neuropsychologia, v. 43, n. 7, p. 1086–1098, 2005.  

NAITO, E. et al. Internally simulated movement sensations during motor imagery activate 

cortical motor areas and the cerebellum. The Journal of neuroscience : the official journal 

of the Society for Neuroscience, v. 22, n. 9, p. 3683–3691, 2002.  

NÍ CHOISDEALBHA, Á.; BRADY, N.; MAGUINNESS, C. Differing roles for the dominant 

and non-dominant hands in the hand laterality task. Experimental Brain Research, v. 211, n. 

1, p. 73–85, 2011.  

PARSONS, L. M. Imagined Spatial Transformation of One ’ s Body. v. 116, n. 2, p. 172–191, 

1987.  

PARSONS, L. M. Temporal and Kinematic Properties of Motor Behavior Reflected in Mentally 

Simulated Action. Journal of Experimental Psychology-Human Perception and 

Performance, v. 20, n. 4, p. 709–730, 1994.  



 

86 

 

PERONNET, F.; FARAH, M. J. Mental rotation: an event-related potential study with a 

validated mental rotation task. Brain and cognition, v. 9, n. 2, p. 279–88, 1989.  

PFURTSCHELLER, G. Graphical display and statistical evaluation of event-related 

desynchronization (ERD). Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, v. 43, n. 

5, p. 757–760, 1977.  

PFURTSCHELLER, G. et al. Short-lived brain state after cued motor imagery in naive subjects. 

European Journal of Neuroscience, v. 28, n. 7, p. 1419–1426, 2008.  

PFURTSCHELLER, G.; LOPES DA SILVA, F. H. Event-related EEG/MEG synchronization 

and desynchronization: Basic principles. Clinical Neurophysiology, v. 110, n. 11, p. 1842–

1857, 1999.  

SCHLÖGL,  A. et al. A fully automated correction method of EOG artifacts in EEG recordings. 

Clinical Neurophysiology, v. 118, n. 1, p. 98–104, 2007.  

SHEPARD, R. N.; METZLER, J. Mental Rotation of Three-Dimensional Objects. Science, v. 

171, n. 3972, p. 701–703, 1971.  

SOLNIK, S. et al. Teager-Kaiser energy operator signal conditioning improves EMG onset 

detection. European Journal of Applied Physiology, v. 110, n. 3, p. 489–498, 2010.  

TANAKA, S.; INUI, T. Cortical involvement for action imitation of hand/arm postures versus 

finger configurations: an fMRI study. Neuroreport, v. 13, n. 13, p. 1599–1602, 2002.  

TAO, W. et al. Effect of degree and direction of rotation in egocentric mental rotation of hand: 

an event-related potential study. Neuroreport, v. 20, n. 2, p. 180–185, 2009.  

TER HORST, A. C.; VAN LIER, R.; STEENBERGEN, B. Mental rotation task of hands: 

Differential influence number of rotational axes. Experimental Brain Research, v. 203, n. 2, 

p. 347–354, 2010.  

THAYER, Z. C.; JOHNSON, B. W. Cerebral processes during visuo-motor imagery of hands. 

Psychophysiology, v. 43, n. 4, p. 401–412, 2006.  

TZAGARAKIS, C. et al. Beta-Band Activity during Motor Planning Reflects Response 

Uncertainty. Journal of Neuroscience, v. 30, n. 34, p. 11270–11277, 2010.  

WEXLER, M.; KOSSLYN, S. M.; BERTHOZ, A. Motor processes in mental rotation. 

Cognition, v. 68, n. 1, p. 77–94, 1998.  

WIJERS,  A A et al. Brain potentials during selective attention, memory search, and mental 

rotation.Psychophysiology, 1989.  

WOLPERT, D. M.; GHAHRAMANI, Z.; JORDAN, M. I. An internal model for sensorimotor 



 

87 

 

integration. Science-AAAS-Weekly Paper Edition, v. 269, n. 5232, p. 1880–1882, 1995.  

YAN, J. et al. Motor imagery cognitive network after left ischemic stroke: study of the patients 

during mental rotation task. PloS one, v. 8, n. 10, p. e77325, jan. 2013.  

YORDANOVA, J.; KOLEV, V.; POLICH, J. P300 and alpha event-related desynchronization 

(ERD). Psychophysiology, v. 38, n. 1, p. 143–152, 2001.  

ZHAVORONKOVA, L. A. Characteristics of the EEG interhemispheric asymmetry in right- 

and left-handed subjects as a reflection of the interaction between the cerebral cortex and 

cerebral regulatory systems. Doklady Biological Sciences, v. 375, n. 5, p. 583–6, 2000.  

 

  



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

ANEXO 1- MINI-EXAME DE ESTADO MENTAL (MEEM) 

 

Código de Identificação do Participante:___________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 

 

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta)  

Em que ano estamos? _____  

Em que mês estamos? _____  

Em que dia do mês estamos? _____  

Em que dia da semana estamos? _____  

Em que estação do ano estamos? _____  

Nota:____  

Em que país estamos? _____  

Em que distrito vive? _____  

Em que terra vive? _____  

Em que casa estamos? _____  

Em que andar estamos? _____  

Nota:____  

2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida)  

"Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; procure 

decora-las".  

Pêra _____  

Gato _____  

Bola _____  

Nota:____  

3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas depois 

continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao fim de 5 

respostas)  

"Agora peco-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado volta a 

tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar".  

27_ 24_ 21 _ 18_ 15_  

Nota:____  

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta.)  

"Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar".  

Pêra ______  

Gato ______  

Bola ______  

Nota:____ 

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta)  

a. "Como se chama isto? Mostrar os objetos:  

Relógio ____  

Lápis______  

Nota:____  

b. "Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA"  

Nota:____  
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c. "Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e 

ponha sobre a mesa"; dar a folha segurando com as duas mãos.  

Pega com a mão direita____  

Dobra ao meio ____  

Coloca onde deve____  

Nota:____  

d. "Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz". Mostrar um cartão com a frase bem 

legível, "FECHE OS OLHOS"; sendo analfabeto lê-se a frase.  

Fechou os olhos____  

Nota:____  

e. "Escreva uma frase inteira aqui". Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros 

gramaticais não prejudicam a pontuação.  

Frase:  

Nota:____  

 

6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.)  

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com 

5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação.  

 

 

 
 

 

Cópia:  

 

Nota:____  
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ANEXO 2- INVENTÁRIO DE DOMINÂNCIA LATERAL DE EDIMBURGO (IDLE, 

OLDFIELD, 1971) 

 

Código de Identificação do Participante:___________________________________ 

Data: _____/_____/_____. 

 

Por favor, indique sua preferência no uso das mãos nas seguintes atividades pela colocação do 

sinal + na coluna apropriada. Onde a preferência é tão forte que você nunca usaria a outra mão 

a menos que fosse forçado a usá-la, coloque ++. Se em algum caso a mão utilizada é realmente 

indiferente, coloque + em ambas as colunas.  

Algumas das atividades requerem ambas as mãos. Nestes casos a parte da tarefa, ou objeto, 

para qual preferência manual é desejada é indicada entre parênteses.  

Por favor, tente responder a todas as questões, e somente deixe em branco se você não tiver 

qualquer experiência com o objeto ou tarefa. 

 

 Tarefa Mão direita Mão esquerda 

1 Escrever   

2 Desenhar   

3 Arremessar   

4 Uso de tesouras   

5 Escovar os dentes   

6 Uso de faca (sem garfo)   

7 Uso de colher   

8 Uso de vassoura (mão 

superior) 

  

9 Acender um fosforo (mão do 

fósforo) 

  

10 Abrir uma caixa (mão da 

tampa) 
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ANEXO 3- QUESTIONÁRIO DE LATERALIDADE PEDAL DE WATERLOO 

 

Instruções: Responda a cada uma das seguintes perguntas da melhor maneira possível. Se você 

sempre usa um pé para executar a atividade descrita, marque “Sempre o pé esquerdo” ou 

“Sempre o pé direito”. Se você geralmente usa um pé marque “Geralmente o pé esquerdo” 

ou “Geralmente o pé direito”, conforme o caso. Se você usa os dois pés igualmente, marque 

“Mesma frequência”.  

Por favor, não marque simplesmente uma resposta para todas as perguntas, mas imagine a 

realização de cada atividade e, em seguida, marcar a resposta adequada. Se necessário, pare e 

mimetize a atividade. 

 

1. Que pé você usaria 

para chutar uma bola 

parada em um alvo em 

linha reta na sua frente? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

2. Se você tivesse que 

ficar em um pé só, que 

pé que seria? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

3. Que pé você usaria 

para alisar areia na 

praia? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

4. Se você tiver que subir 

em uma cadeira, que pé 

você colocaria na 

cadeira pela primeira 

vez? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

5. Que pé você usaria 

para pisar um inseto que 

se movimenta rápido? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

6. Se você fosse se 

equilibrar em um pé só 

em uma linha de ferro, 

que pé você usaria? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

o pé 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

7. Se você quisesse pegar 

uma bola de gude com 

os dedos dos pés, que pé 

você usaria? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

esquerdo Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

8. Se você tivesse que 

pular sobre um pé só, 

qual pé você usaria? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

esquerdo 
Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

9. Que pé você usaria 

para ajudar a empurrar 

uma pá no chão? 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 

10. Na posição relaxada, 

as pessoas inicialmente 

colocam a maior parte 

Sempre o 

pé 

esquerdo 

Geralmente 

esquerdo 

Mesma 

frequência 

Geralmente 

o pé direito 

Sempre 

o pé 

direito 
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de seu peso em um pé, 

deixando a outra perna 

levemente dobrada. 

Você coloca mais peso 

sobre que pé? 

 

11. Por algum motivo (ou seja, lesão) você mudou sua preferência para o uso do pé em qualquer 

uma das atividades acima? Sim (  )  Não (        ) 

12. Você já foi treinado ou incentivado a usar um pé em especial para determinadas atividades? 

Sim( )  Não ( ) 

13. Se você respondeu SIM para uma dessas perguntas 11 ou 12, por favor, explique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “Interfaces eletrônicas aplicadas a 

neurorreabilitação: mecanismos neurofisiológicos envolvidos”, que tem como pesquisador 

responsável Antonio Pereira Júnior. 

 Esta pesquisa pretende estudar o funcionamento do cérebro durante prática de um jogo 

virtual e testar a eficácia de sistemas computacionais baseados em realidade virtual para a 

reabilitação de indivíduos pós- Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é necessário de criar e implementar novas 

técnicas de reabilitação após o AVC. As terapias tradicionais de reabilitação neurológica 

baseiam-se principalmente em técnicas para estimular o uso do membro parético com 

movimentos repetitivos durante sessões de treinamento supervisionadas por fisioterapeutas ou 

terapeutas ocupacionais. Entretanto, é possível que a aplicação exclusiva das terapias 

tradicionais não utilize todo o potencial de neuroplasticidade do cérebro afetado. É necessário, 

portanto, elaborar novas estratégias de reabilitação que permitam utilizar de maneira mais 

efetiva esse potencial. 

 Caso decida participar, você deverá responder a um questionário de identificação e será 

avaliado mediante seis escalas validadas internacionalmente. A avaliação terá duração de 1:30. 

Em seguida será submetido a prática de um jogo eletrônico em um laboratório de 

eletroencefalografia enquanto sua atividade cerebral estará sendo registrada. Em um segundo 

momento, o(a) senhor(a) será submetido a um programa de tratamento baseado na prática de 

um jogo eletrônico controlado pelos movimentos de uma luva mutissensorial. Essa prática será 

realizada após a sessão de fisioterapia. Passados dois meses, será realizada uma reavaliação. 

Após a análise do material os possíveis benefícios das técnicas serão divulgados. A prática dos 

jogos serão registradas por fotos e vídeos, porém seu anonimato será preservado conforme 

previsto pelo  “Termo de autorização para uso de imagens”.   

 Durante a realização das avaliações e práticas dos jogos a previsão de riscos é mínima, 

ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina. 

 Pode acontecer um desconforto durante o registro do EEG, tendo em vista que será 

colocada uma touca com eletrodos e gel condutor de fácil remoção na cabeça do participante 

durante um período médio de 40 minutos, no entanto esse procedimento será realizado uma 

única vez e oferecemos condições para remoção do gel. Esse procedimento permitirá avaliar o 

funcionamento do cérebro após a prática de um jogo que induz a imaginação dos movimentos 

dos braços. 

 Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável por meio do 

encaminhamento ao hospital mais próximo caso o procedimento esteja sendo realizado no 

Instituto do Cérebro ou a emergência do Hospital Universitário Onofre Lopes, caso o 

procedimento seja realizado no mesmo.   

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rafaela 

Faustino Lacerda de Souza (08498394470) ou para Andre Luis Hernandez Pantoja 

(08488096002). 
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 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342 5003, localizado na Av. 

Nilo Peçanha, 620, Bairro Petrópolis, CEP 59.012-300, Nata/RN.  Este documento foi impresso 

em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Interfaces eletrônicas aplicadas a neurorreabilitação: mecanismos neurofisiológicos 

envolvidos”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ______/_______/_______. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Interfaces eletrônicas aplicadas a 

neurorreabilitação: mecanismos neurofisiológicos envolvidos”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como  manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ______/_______/_______. 

 

 

________________________________________________ 

Pesquisador responsável  



 

97 

 

APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Data do Experimento ______/_____/_____. 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____.  Gênero: Feminino (    ) Masculino (     ) 

Possui histórico de doença neurológica diagnosticada? Sim (     ) Não (     ) 

Faz uso de drogas psicotrópicas? Sim (     ) Não (     ) 

Considera-se: Destro (    ) Canhoto (     ) ou Ambidestro (     ) 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DE SLIDES 
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