
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA POSTURA CORPORAL NOS JOGOS DE DARDOS REAL E 

VIRTUAL EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 

 

 

 

RONNIE PETERSON ANDRADE DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2018 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA POSTURA CORPORAL NOS JOGOS DE DARDOS REAL E 

VIRTUAL EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 

 

RONNIE PETERSON ANDRADE DE SOUSA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte como pré-requisito à 

obtenção do título de Mestre em Fisioterapia.  

Linha de pesquisa: Avaliação e Intervenção nos 

Sistemas Nervoso e Musculoesquelético. 

Orientadora: Dra. Tania Fernandes Campos 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2018 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde – CCS 

 

Sousa, Ronnie Peterson Andrade de.  

   Comparação da postura corporal nos jogos de dardos real e 

virtual em pacientes pós acidente vascular cerebral / Ronnie 
Peterson Andrade de Sousa. - 2018.  

   71f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de 

Pós-Graduação em Fisioterapia. Natal, RN, 2018.  
   Orientador: Profa. Dra. Tania Fernandes Campos.  

 

 

   1. Acidente Vascular Cerebral - Dissertação. 2. Análise de 

Vídeo - Dissertação. 3. Terapia de Exposição à Realidade Virtual - 

Dissertação. I. Campos, Tania Fernandes. II. Título.  
 

RN/UF/BSCCS                                       CDU 615.825 

 

 

   



 
 

iii 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia: 

Prof. Dr. Álvaro Campos Cavalcanti Maciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO DA POSTURA CORPORAL NOS JOGOS DE DARDOS REAL E 

VIRTUAL EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profa. Dra. Tania Fernandes Campos (Presidente da banca) - UFRN 

Profa. Dra. Aline Braga Galvão Silveira Fernandes - Facisa - UFRN 

Profa. Dra. Luciana Protásio de Melo - UES-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em _____/_____/_____ 

 

 

 



 
 

v 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha amada e 

insubstituível mãe (In memorian), que foi 

uma das principais responsáveis para que eu 

chegasse até aqui. Uma mulher forte, 

aguerrida, lutadora, amiga, conselheira, um 

verdadeiro exemplo de vida. Ao meu amado 

pai, meu eterno companheiro, fonte de 

inspiração e exemplo, um verdadeiro PAI. A 

minha inestimável esposa, que me 

acompanha desde o início, que não mediu 

esforços para me ajudar a realizar este 

sonho. Mulher única, dedicada, amiga, 

companheira, meu eterno amor. E às minhas 

filhas Alice e Lívia, minhas principais fontes 

de inspiração, meninas graciosas, 

iluminadas por Deus que exalam o amor e 

carinho que me fortalece a cada dia, fazendo 

com que eu possa superar as barreiras. 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

Agradecimentos 

 

Primeiramente à Deus, motivo da minha existência e de todas as minhas conquistas. A 

presença Dele em minha vida é que me faz encontrar forças para continuar seguindo minha 

longa caminhada. Sei que muitas vezes me carregou no colo, quando parecia não ter mais forças 

para caminhar e nunca desistiu de mim. Muito obrigado sempre!!! 

Aos meus pais que sempre estiveram ao meu lado investindo e incentivando a minha 

carreira. A você meu Pai, agradeço por acreditar nos meus sonhos, me incentivando a cada dia. 

Obrigado por me escutar, em especial quando chegava em casa tarde da noite, cansado da 

faculdade e o senhor mesmo dormindo se esforçava para me dar atenção e me alimentar com 

suas sinceras palavras. Neste momento meu coração transborda de alegria porque sei que tudo 

isso é fruto do carinho e amor que me doastes até os dias de hoje.  Meu verdadeiro amigo de 

todas as horas. Te amo!!! A minha mãe, pelos milhares de conselhos e orações, por não medir 

esforços para ver o filho bem, formado e como dizia a Sra.: “encaminhado na vida”. Sei que 

não estas mais aqui neste momento, mas esta vitória é sua também. Seu filho agora é mestre e 

faz jus a todo seu esforço, dedicação, carinho e amor. Te amo Dona Graça!!!  

À minha amada esposa, Aline, por toda paciência, incentivo, compreensão, dedicação 

e amor. Sem você seria impossível esta realização. Você que me acompanha desde a minha 

graduação e nunca deixou de acreditar nos meus sonhos, me ajudando e incentivando a cada 

dia. Quantas vezes foram suas as palavras que me fizeram continuar na luta e alcançar os 

objetivos. Obrigado por ser esta mulher maravilhosa, esta mãe exemplar, esta esposa presente, 

verdadeiramente minha companheira de todas as lutas. Você me completa. Eu te amo Lininha!!! 

Á minha tia Nalva pelo amor dedicado à minha pessoa, ao meu primo Paulo Sergio e 

aos meus irmãos Priscyla e Demmys pela amizade e companheirismo, assim como a minha Avó 

Dulce, mesmo não estando mais aqui conosco, por todo amor e proteção destinado à minha 

pessoa desde o meu nascimento até os últimos dias da sua existência. 

Agradeço também a Minha Orientadora, Profa. Tania Campos, por acreditar no meu 

projeto e de forma inenarrável me guiar até este momento. És uma pessoa iluminada, que 

verdadeiramente fez a diferença na minha formação. Meu muito obrigado!!! 

A todos os professores e amigos que compartilharam deste momento, em especial o 

grande Bartolomeu, Bruno Henrique, Gentil, Isabelle Rego, Isaira e a Herta Janine que me 

deram todo o apoio neste trabalho. Desejo a vocês todo o sucesso. Obrigado!!! 

 



 
 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que os obstáculos não sejam motivos da sua 

desistência, mas uma oportunidade para 

descobrir a força, a vontade e a coragem que você 

tem para vencer. 

Ronnie Peterson 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

SUMÁRIO 

 

Lista de Figuras ....................................................................................................................................... ix 

Lista de Tabelas ........................................................................................................................................ x 

Resumo .................................................................................................................................................... xi 

Abstract .................................................................................................................................................. xii 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 13 

2 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................................... 18 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................................. 20 

3.1 Objetivo Geral: ...................................................................................................................... 21 

3.2 Objetivos Específicos: ........................................................................................................... 21 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................................... 22 

4.1 Caracterização e local da pesquisa ........................................................................................ 23 

4.2 Amostra ................................................................................................................................. 23 

4.3 Critérios de elegibilidade da amostra .................................................................................... 23 

4.4 Aspectos Éticos ..................................................................................................................... 23 

4.5 Instrumentos .......................................................................................................................... 24 

4.6 Procedimentos ....................................................................................................................... 26 

4.7 Análise Estatística ................................................................................................................. 29 

5 RESULTADOS ............................................................................................................................. 30 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................................................. 38 

7 CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 45 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................... 47 

APÊNDICES ......................................................................................................................................... 51 

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE .......................................... 52 

APÊNDICE 2 - Ficha de Avaliação .................................................................................................. 54 

ANEXOS............................................................................................................................................... 55 

ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL ....................................................... 56 

ANEXO 2 – Mini Exame do Estado Mental (MEEM) ..................................................................... 59 

ANEXO 3 - National Institute Health Stroke Scale (NIHSS) ........................................................... 61 

ANEXO 4 - Escala de Ashworth modificada (Ombro, Cotovelo e Punho) ...................................... 65 

ANEXO 5 - Escala de Fugl-Meyer – Membro Superior ................................................................... 66 

ANEXO 6 - Medida de Independência Funcional (MIF) .................................................................. 71 

 



 
 

ix 
 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1.   A - Filmadora digital Sony DCR – DVD850. B - Software Kinovea na versão 

0.8.24.................................................................................................................... 

 

25 

Figura 2.   A - XBOX 360 Kinect; B - jogo de dardos Kinect Sports® - 2ª temporada.......... 26 

Figura 3.  A - Representação gráfica da linha de prumo (LP), Linha auxiliar 1 (LA1), 

Linha auxiliar 2 (LA2) e os eixos articulares. AO – Articulação do ombro. AQ 

– Articulação do quadril. AJ – Articulação do joelho. AT – Articulação do 

tornozelo. B - Momento de Repouso (MR). C - Momento de Preparação (MP). 

D - Momento de execução (ME) .......................................................................... 

 

 

 

 

28 

Figura 4.  Comparação do posicionamento da cabeça, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos 

indivíduos com comprometimento do membro superior direito........................... 

 

 

32 

Figura 5.  Comparação do posicionamento da cabeça, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre 

os indivíduos com comprometimento do membro superior esquerdo................... 

 

 

33 

Figura 6.  Comparação do posicionamento do ombro, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos 

indivíduos com comprometimento do membro superior direito........................... 

 

 

34 

Figura 7. 

 

 Comparação do posicionamento do ombro, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre 

os indivíduos com comprometimento do membro superior esquerdo................... 

 

 

35 

Figura 8.  

 

 Comparação do posicionamento do tronco, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos 

indivíduos com comprometimento do membro superior direito........................... 

 

 

36 

Figura 9.  

 

 Comparação do posicionamento do tronco, durante os momentos de 

preparação e execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre 

os indivíduos com comprometimento do membro superior esquerdo................... 

 

 

37 

 

 

 

 



 
 

x 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográficas e Clínica ......................................................... 31 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

Resumo 

 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem se apresentado com grande incidência, 

ocupando na atualidade o segundo lugar em mortalidade. Grande parte dos sobreviventes 

apresentam relevantes limitações funcionais nos membros superiores, mesmo após um 

programa de reabilitação intenso e prolongado.  Diante deste quadro, a realidade virtual vem 

sendo cada vez mais utilizada na Neurorreabilitação, porém as evidências sobre a influência 

desse treinamento na postura corporal dos pacientes acometidos pelo AVC são 

escassas. Objetivo: Comparar a postura corporal nos jogos de dardos real e virtual em pacientes 

pós-AVC. Metodologia: A amostra foi composta por 8 indivíduos hemiparéticos, com idade 

entre 42-61 anos e tempo de lesão de seis meses a três anos. O jogo de dardos virtual foi 

realizado no XBOX 360 Kinect e o real em um jogo de dardos profissional, onde os 

participantes realizaram 15 tentativas de cada jogo.  Durante a preparação e execução dos jogos, 

os pacientes foram filmados e as análises cinemáticas do membro superior e do tronco foram 

realizadas utilizando o Software Kinovea. A análise estatística foi realizada através do 

teste Qui-quadrado, a fim comparar a frequência percentual de pacientes que realizaram a 

posição neutra, anterior e posterior da cabeça, ombro e tronco nos jogos virtual e 

real. Resultados: Houve uma predominância da anteriorização da cabeça em indivíduos com 

comprometimento do lado direito, na preparação e execução, em ambos os jogos. Entre os 

indivíduos com comprometimento do lado esquerdo, o jogo virtual apresentou maiores valores 

para anteriorização da cabeça (p<0,001) e a cabeça na posição neutra (p<0,001), na preparação. 

Já na execução, a anteriorização da cabeça no jogo real foi superior (p<0,001) e o jogo virtual 

proporcionou mais posteriorização da cabeça (p < 0,001) e a cabeça na posição neutra (p < 

0,001). Ambos os jogos apresentaram um padrão de posteriorização do tronco e do ombro, para 

os indivíduos com comprometimento do lado direito e esquerdo, na preparação e um padrão 

anteriorizado dos mesmos na execução. Conclusão: Diante dos resultados obtidos, sugere-se 

que a prescrição de atividades utilizando o jogo virtual apresenta-se como uma possibilidade 

adicional à reabilitação motora do membro superior, já que esta modalidade possibilita uma 

postura corporal mais funcional com menores frequências de compensações, o que pode vir a 

favorecer uma melhor reorganização do córtex motor pós-AVC. 

 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral; Análise de Vídeo; Terapia de Exposição à 

Realidade Virtual. 
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Abstract 

 

Introduction: Stroke (CVA) has been presenting with great incidence, occupying the second 

place in mortality. Most survivors have significant functional limitations in the upper limbs, 

even after an intense and prolonged rehabilitation program. In view of this situation, virtual 

reality has been increasingly used in Neurorehabilitation, however the evidence on the influence 

of this training on the body posture of patients after stroke are scarce. Objective: To compare 

body posture in real and virtual darts games in post-stroke patients. Method: The sample 

consisted of 8 hemiparetics individuals, aged 42-61 years and injury time from six months to 

three years. The virtual darts game was implemented in the XBOX 360 Kinect and the real in 

the professional dart game, where participants performed 15 attempts of each game. During the 

preparation and execution of the games, patients were filmed and kinematic analyzes of the 

upper limb and trunk were performed using Kinovea Software. Statistical analysis was 

performed using the chi-square test, in order to compare the percentage frequency of patients 

who performed the neutral, anterior and posterior position of the head, shoulder and trunk in 

the virtual and real games. Results: There was a predominance of head anteriorization in 

individuals with right-side impairment, in the preparation and execution, in both games. Among 

individuals with left-side impairment, the virtual game had higher values for head anteriority 

(p <0.001) and head in the neutral position (p <0.001) in the preparation. In the execution, head 

anteriority in the real game was higher (p <0.001) and the virtual game provided more 

posteriorization of the head (p <0.001) and in the neutral position (p <0.001). Both real and 

virtual games presented a trunk and shoulder posteriorization pattern for individuals with left 

and right side impairment in the preparation and an anterior pattern of the same in the execution. 

Conclusion: Given the results obtained, we can suggest that the prescription of activities that 

use the virtual game presents as an additional possibility for motor rehabilitation of the upper 

limb, since this modality allows a more functional body posture with lower compensation 

frequencies, which may favor a better reorganization of the motor cortex after stroke. 

 

Keywords: Stroke; Video Analysis; Virtual Reality Exposure Therapy. 
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Condições que acometem o sistema vascular cerebral tem se apresentado com grande 

incidência, ocupando na atualidade o segundo lugar entre as doenças que mais levam o paciente 

ao óbito (Ministério da saúde)1. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) é definido como o rápido desenvolvimento de sinais clínicos de 

perturbação focal ou global da função cerebral de origem vascular, que tem duração superior a 

24 horas ou leva à morte2,3.  

O AVC pode ser classificado em dois grandes grupos, o hemorrágico (AVCh) que 

compreende a hemorragia subaracnóide (HSA), em geral decorrente da ruptura de aneurismas 

saculares congênitos e a hemorragia intraparenquimatosa (HIP), onde há a degeneração hialina 

das artérias intraparenquimatosas cerebrais; e o AVC isquêmico (AVCi), o mais frequente, com 

cerca de 85% dos casos, caracterizado pela interrupção do fluxo sanguíneo resultando na 

insuficiência de suprimento sanguíneo cerebral, podendo ser temporário ou permanente4,5. 

A nível mundial, estima-se que 10% dos pacientes com AVCi e até 30% dos pacientes 

acometidos pelo AVCh chegam ao óbito num período de 30 dias após terem sido acometidos6. 

No ano de 2013 já se contabilizava mais de 25 milhões de pessoas que sobreviveram ao AVC 

em todo o mundo e as estatísticas informam que este número deve alcançar os 70 milhões em 

2030. No Brasil, o número de acometimentos em ambos os sexos e em diferentes faixas etárias 

com óbitos trazem dados importantes, o que destaca a sua relevância epidemiológica5,7,8. 

Após ser acometido por um AVC a incapacidade funcional no membro superior, na 

fase aguda chega a 80% e na fase crônica a 40%. Dentre os sobreviventes, entre 55% a 85% 

apresentam hemiparesia afetando as extremidades superiores, como as mãos e os braços, o que 

determina uma relevante limitação funcional destes membros8-13. 

A permanência destas limitações incapacitantes impõe aos pacientes déficits 

sensoriomotores e cognitivos, que contribuem para alterar a dinâmica da vida dessas pessoas, 

restringindo a sua independência funcional, os tornando dependentes de terceiros, 

comprometendo a capacidade de gerir sua própria vida pessoal e profissional, o que tem como 

resultado uma diminuição da qualidade de vida10,11,14,15. 

A recuperação dos membros superiores (MMSS) nestes indivíduos tem sido mais lenta 

e complexa quando comparada a dos membros inferiores (MMII)11,16. Uma das justificativas 

apresentadas na literatura para baixa eficiência na recuperação da funcionalidade dos membros 

superiores é porque os movimentos dos membros superiores são menos estereotipados e mais 

complexos, o que faz-se necessário um maior envolvimento de vários movimentos 

multiarticulares coordenados, incluindo a cabeça, pescoço, tronco, ombro, cotovelo, punho e 
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dedos11, por tal motivo nos programas de reabilitação para pacientes com AVC, o foco tem sido 

direcionado a uma boa reabilitação sensório-motora dos MMSS, apresentando como prioridade 

melhorar sua capacidade motora funcional11,16. 

A realização de muitas atividades funcionais, como higiene, alimentação, 

transferências e vestir-se, normalmente se dá pela capacidade de alcance do indivíduo e para 

isso é necessário utilizar movimentos harmônicos entre as articulações do ombro, cotovelo e 

punho, ou seja, movimentos multiarticulares coordenados do membro superior12,16,17. No 

paciente com AVC, esta capacidade de alcance, que corresponde a capacidade do indivíduo 

posicionar voluntariamente sua mão no local desejado ou próximo dele com objetivo de 

promover uma interação do corpo com o meio ambiente, se encontra alterada o que leva a 

grandes limitações16,18. 

Normalmente, os déficits existentes são avaliados, na clínica, através de escalas 

ordinais, porém as mesmas podem não trazer informações precisas para pequenas alterações10. 

Em busca de dados mais precisos para que tenhamos um melhor embasamento para todo o 

processo de reabilitação e alcançarmos uma maior eficiência no tratamento das disfunções do 

membro superior causadas pelas lesões neurológicas, como no AVC, se faz necessário métodos 

mais diretos para avaliar e descrever a função do membro superior durante a realização das 

tarefas 10,16. 

  A cinemática descreve movimentos do corpo através do tempo e do espaço, incluindo 

deslocamentos angulares e lineares, velocidade e aceleração, sem fazer referência as forças 

envolvidas. Através da análise cinemática do movimento é possível obter informações 

relevantes sobre os componentes do movimento e elucidar as estratégias motoras utilizadas 

durante um alcance orientado a objetivos. Esta análise do alcance pode ser útil para a avaliação 

das terapias existentes e do desenvolvimento das extremidades superiores10,16, fornecendo 

informações que avaliam a qualidade do movimento, durante a realização de uma atividade, o 

que torna a avaliação dos déficits existentes mais precisa, mais fidedigna 13,19-21. 

O uso de equipamentos e softwares para análise de movimento tem aumentando na 

área de saúde, onde este aumento pode ser atribuído à necessidade de qualidade e precisão dos 

dados coletados durante as avaliações e reavaliações, bem como a preocupação com a redução 

de custo na assistência à saúde. Atualmente podemos dispor de uma gama de softwares na 

internet com licença pública e de fácil acesso. Dentre estes, um que tem sido mais utilizado na 

literatura científica e de fácil uso é o Kinovea22. Com este software é possível realizar análises, 

comparações e medições das amplitudes de movimento, ângulos articulares, velocidades e 
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trajetórias de movimentos, dados relevantes para quantificar déficits e associá-los com a 

funcionalidade nos mais diversos serviços públicos23. Recentes estudos utilizaram o Kinovea 

para avaliação da amplitude de movimento do punho23, quantificação do tempo de vôo e altura 

de salto vertical24, medição da amplitude cervical no plano sagital25, e as análises da 

hiperextensão do joelho, amplitudes de dorsoflexão do tornozelo e parâmetros espaço-

temporais da marcha em pacientes com AVC26, dentre outros.  

Normalmente, nas fases inicias pós-AVC, as intervenções direcionadas aos MMSS 

estão focadas na diminuição dos déficits motores, fazendo uso de técnicas para posicionamento 

do paciente e/ou seus segmentos, além da utilização de exercícios para promoção da redução 

ou prevenção da subluxação do ombro, diminuição da espasticidade e contraturas. As 

abordagens direcionadas a aprendizagem motora são acrescentadas aos programas de 

reabilitação num estágio pós-agudo27. 

Grande parte dos indivíduos acometidos por um AVC permanecem com a 

funcionalidade do membro superior gravemente afetada mesmo após um programa de 

reabilitação intenso e prolongado. Diante da complexidade das funções perdidas após o AVC, 

a recuperação destes pacientes pode ser considerada como um grande desafio para a 

Fisioterapia28. 

O crescente número de indivíduos com déficits sensório-motores pós-AVC, 

principalmente em membro superior têm estimulado os neurocientistas a buscarem por 

modalidades alternativas e eficientes para reabilitação destas funções, tendo em vista que já é 

de comprovação científica a plasticidade do sistema nervoso lesionado após o AVC, sendo 

possível, a reconstrução das vias neurais através de uma extensiva e progressiva reabilitação29. 

Este processo de plasticidade das estruturas neurais surge espontaneamente, dias após 

o início do AVC, e se prolonga por muito tempo, especificamente para linguagem e cognição, 

sendo relatado pelos pesquisadores como um processo fundamental subjacente à recuperação 

da função motora, sendo assim de grande importância para o entendimento do mesmo, por parte 

dos fisioterapeutas, para que sejam tomadas as decisões clínicas30,31. 

Estimulados pela necessidade de novas tecnologias, em especial na área da saúde, os 

pesquisadores vem desenvolvendo equipamentos, com o objetivo de ampliar a imersão e 

interação fazendo uso da visão, cognição e tato, ou seja, onde o beneficiário venha interagir 

com um ambiente virtual32. 

Atualmente, várias modalidades terapêuticas estão disponíveis, para tratamento na 

área de saúde. Na neurorreabilitação, uma inovação, ainda considerada recente, vem sendo 
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utilizada para reabilitação dos MMSS em pacientes sobreviventes ao AVC, a realidade virtual 

(RV)27,28,32,33. A RV corresponde a simulação de um ambiente real por um dispositivo de 

tecnologia da informação, como computador, um vídeo game ou um celular, onde ocorre uma 

interface homem-máquina33. 

A reabilitação através da RV pode ser realizada através de programas de exercícios 

baseados em jogos virtuais, onde o paciente tem a oportunidade de participar da cena simulada 

se beneficiando da interação e da imersão, auxiliando no tratamento32,33.  Assim a realidade 

virtual pode aumentar as possibilidades de tratamento com abordagens mais motivantes, 

utilizando conceitos chave para a aprendizagem motora como repetição, feedback e 

promovendo associações com as reais necessidades funcionais diárias28,33,34. 

Dentre os vários dispositivos disponíveis no mercado, o XBOX 360® com o Kinect, 

vem sendo bastante utilizado pela sua eficiência, baixo custo, fácil interação, onde este faz 

captura do movimento do jogador, posicionado a sua frente, sem a necessidade de acessórios, 

promovendo uma interação natural35,36. 

Nos últimos anos vários estudos vêm buscando subsídios para indicação de 

modalidades eficientes na recuperação motora do membro superior pós AVC. Porém a literatura 

é escassa quando se trata da influência destes jogos sobre a postura corporal. Assim surge o 

seguinte questionamento: Qual dos jogos, realizado por indivíduos com comprometimento do 

membro superior pós-AVC, pode proporcionar uma postura corporal que favorece a execução 

de movimentos com padrões mais funcionais, próximos aos realizados por indivíduos não 

acometidos pelo AVC, sendo os mesmos mais indicados para a prática clínica? 
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2 JUSTIFICATIVA  
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O comprometimento do membro superior é um dos principais problemas encontrados 

nos sobreviventes ao AVC o que faz com que a grande maioria destes indivíduos apresentem 

como consequência uma incapacidade funcional em um hemicorpo, o que vem a interferir 

diretamente na independência dos mesmos, tendo em vista que a maioria das tarefas da nossa 

rotina diária envolvem a capacidade de alcance de objetos através de movimentos 

multiarticulares coordenados entre a cabeça, tronco e membros superiores. 

A complexidade dos movimentos comprometidos dos MMSS tem justificado uma 

baixa recuperação destes11,16, mesmo após passarem por um programa de reabilitação intenso e 

prolongado28.  

Em busca de alternativas eficientes que venham trazer uma melhora na recuperação 

destes movimentos do MS, através da melhora na eficiência da capacidade de alcance, os 

pesquisadores vem investindo seus conhecimentos na descoberta de novas tecnologias para 

avaliação e tratamento, onde se inclui a reabilitação com realidade virtual, assim como variáveis 

que possam influenciar na qualidade da recuperação durante a execução dos tratamentos, como 

a trajetória do movimento, recrutamento, coordenação multiarticular, envolvimento do tronco 

e postural corporal. 

Na literatura científica a avaliação da postura corporal em pacientes com patologias 

neurológicas é considerada uma relevante preocupação clínica37. Awad et al (2015)38 afirmam 

em seu estudo que a estabilidade postural é um dos fatores considerados pré-requisitos para os 

estágios avançados do controle motor. 

Assim este estudo se justifica pela escassez de pesquisas que investiguem a influência 

destes jogos sobre a postura corporal a partir de uma análise dos posicionamentos da cabeça, 

ombro e tronco realizada pelo software Kinovea, além de produzir evidências científicas que 

venham a dar suporte para o planejamento da prática clínica, seja avaliativa e/ou reabilitadora. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo Geral:  

 

Comparar a postura corporal nos jogos de dados real e virtual em pacientes pós 

Acidente Vascular Cerebral. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

- Analisar o posicionamento da cabeça durante os momentos de preparação e execução dos 

lançamentos de dardos nos jogos real e virtual; 

- Observar a localização do ombro nos momentos de preparação e execução dos lançamentos 

de dardos confrontando o jogo real com o virtual; 

- Verificar possíveis diferenças no padrão comportamental do tronco entre os momentos de 

preparação e execução dos lançamentos dos dardos comparando os jogos real e virtual. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Caracterização e local da pesquisa  

 

O estudo foi do tipo observacional e transversal, realizado no Laboratório de 

Intervenção e Análise do Movimento Humano (LIAM) do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

4.2 Amostra  

 

A amostra foi constituída de pacientes com diagnóstico de AVC estabelecido por 

neurologista, que se encontravam em tratamento fisioterapêutico ou listas de espera de unidades 

de atendimento públicas de fisioterapia da cidade do Natal-RN. A amostra foi do tipo 

estratificada uniforme, composta por 8 indivíduos com AVC.  

   

4.3 Critérios de elegibilidade da amostra  

 

Foram incluídos na amostra indivíduos de ambos os sexos, destros, com diagnóstico 

clínico de AVC, lesão cerebral unilateral, hemiparesia em qualquer hemicorpo, tempo de lesão 

de 6 meses a 3 anos, com idade entre 42 e 61 anos, que tinham pontuação no Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM) corrigido para escolaridade (Anexo 2) conforme o ponto de corte 

estabelecido por Lourenço e Veras (2006)39, com capacidade de manter-se em posição 

ortostática e de realizar flexo-extensão do membro superior (Escala de Ashworth Modificada 

<4), condições necessárias para fazer uso do dispositivo de realidade virtual proposto no estudo, 

que concordaram com a gravação de vídeo durante os jogos assegurando o direito à privacidade 

da identidade. Foram considerados como critérios de exclusão: presença de sintomas de mal-

estar, cansaço excessivo, dor, pico hipertensivo, dificuldade de compreensão durante à 

realização dos jogos e solicitação para sair do estudo. Os indivíduos que apresentaram outras 

patologias neurológicas ou sinais de deficiências auditivas e visuais não corrigidas, não foram 

incluídos.  

 

4.4 Aspectos Éticos  

  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o parecer no 

978.349/2015 (Anexo 1), sendo respeitados os aspectos éticos relativos à pesquisa com seres 
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humanos da Resolução n 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A participação dos indivíduos 

na pesquisa foi de caráter voluntário, sem fins lucrativos. Após serem explicados os objetivos 

e procedimentos da pesquisa os pacientes foram orientados a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE em duas vias (Apêndice 1), concordando com a 

participação no estudo e resguardando o direito de preservação da identidade.  

 

4.5 Instrumentos  

 

Para registrar os dados sócio demográficos, antropométricos e clínicos dos indivíduos 

foi utilizada a Ficha de avaliação (Apêndice 2). 

Para avaliar o estado cognitivo dos participantes foi utilizado o MEEM corrigido para 

escolaridade. Este consiste em uma avaliação rápida da orientação espacial e temporal, memória 

imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e capacidade construtiva visual (Anexo 

2) fornecendo um escore que varia de 0 a 30, sendo 30 a ausência de comprometimento 

cognitivo. Alguns autores sugeriram que o ponto de corte 24/25 (sensibilidade = 75%; 

especificidade = 69,7%) mostrou-se excelente para pessoas com histórico escolar prévio, 

enquanto o ponto de corte 18/19 (sensibilidade = 73,5%; especificidade = 73,9%) foi ótimo 

para aquelas com menor escolaridade39.  

A National Institute Health Stroke Scale (NIHSS) foi usada para o exame neurológico 

dos pacientes e determinação do grau de comprometimento neurológico (Anexo 3). A escala 

avalia a presença de comprometimentos no nível de consciência, movimentos extraoculares, 

campo visual, função dos músculos faciais, força dos membros, função sensória, coordenação 

(ataxia), linguagem (afasia), fala (disartria) e negligência unilateral. Os escores variam de 0 a 

42, com escores mais altos indicando déficits maiores40,41. A escala foi traduzida e 

culturalmente adaptada para o Brasil sendo de fácil aplicabilidade por qualquer profissional da 

área da saúde, com boa concordância e validade42. 

A Escala de Ashworth Modificada foi aplicada para avaliação subjetiva do tônus 

muscular, a qual gradua o tônus de acordo com a resistência percebida durante a movimentação 

passiva das articulações, classificando os segmentos acometidos de 0 (tônus muscular normal) 

a 4 (parte afetada rígida em flexão ou extensão) (Anexo 4). Neste estudo, a avaliação do tônus 

foi realizada nos músculos envolvidos com os movimentos das articulações do ombro, cotovelo 

e punho do membro superior parético43. 
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A avaliação motora dos pacientes foi realizada por meio da aplicação do subitem do 

membro superior da Escala de Fugl-Meyer (Anexo 5). Esta escala é amplamente utilizada na 

prática clínica para mensuração quantitativa da capacidade sensório-motora de pacientes 

neurológicos. O subitem do membro superior avalia especificamente a atividade reflexa, os 

movimentos isolados e padrões sinérgicos e não sinérgicos de movimento, controle do punho, 

atividades da mão, além de testar a coordenação e velocidade do movimento. Os escores dessa 

escala variam entre 0 e 6644. 

A independência funcional dos pacientes foi avaliada por meio da Medida de 

Independência Funcional (MIF) (Anexo 6). A escala é composta por 13 atividades motoras que 

incluem os itens: autocuidados, controle de esfíncteres, mobilidade e locomoção e cinco tarefas 

cognitivas, que são pontuadas de 1 (dependência total) a 7 (independência completa). No 

presente estudo foi utilizado apenas o domínio motor da escala (MIF motora), com escores que 

variam entre 13 e 91 pontos, sendo os valores mais altos indicativos de uma maior 

independência45.  

Para avaliação cinemática foi realizada a captura de vídeo durante a realização dos 

jogos utilizando uma filmadora digital Sony DCR – DVD850, tela LCD 2,7/6,7 cm, 60x optical 

zoom (Figura 1A) e posteriormente os dados foram exportados para o software Kinovea na 

versão 0.8.24 (Figura 1B), disponível em: http://www.kinovea.org/fr/. Este é um software de 

domínio público, de edição e análise de vídeo23,46.  

  

Figura 1. A - Filmadora digital Sony DCR – DVD850. B - Software Kinovea na versão 0.8.24 

 

Para a realização do jogo virtual, foi utilizado “XBOX 360 Kinect” com o jogo de 

dardos do Kinect Sports® 2ª temporada (Figura 2A). Este é um console de vídeo game que 

possui uma câmera filmadora RGB (Red, Green, Blue), iluminação infravermelha, microfone, 

sensor de profundidade, processador e software próprio; permitindo ao dispositivo o 

escaneamento tridimensional do ambiente, a captura do movimento e o reconhecimento de 

gestos, por meio do rastreamento de 48 pontos do corpo do indivíduo em tempo real, 

identificando as articulações, os seguimentos do corpo e as trajetórias realizadas. Desse modo 
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o usuário pode interagir com o console sem a necessidade de uma interface tátil, sendo possível 

a interação com os jogos por meio de gestos naturais47. Estes dispositivos estavam ligados a 

uma TV LCD, da marca LG de 52' polegadas, que estava posicionada a 2 metros de distância 

dos participantes.  

 

Figura 2. A - XBOX 360 Kinect; B - jogo de dardos Kinect Sports® - 2ª temporada; C - Jogo 

de dardo real profissional. 

Para realização do jogo em ambiente real foi usado um jogo de dardo profissional com 

45 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de espessura, feito de madeira, revestido de camurça 

e acompanhado por um conjunto de dardos com ponta de aço (Figura 2C). O jogo foi fixado na 

parede na mesma altura da TV utilizada para o jogo virtual. 

 

4.6 Procedimentos 

 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, os participantes que atenderam aos 

critérios de elegibilidade e assinaram o TCLE foram submetidos a uma avaliação inicial, 

compreendendo a Ficha de avaliação com características sociodemográficas, antropométricas e 

clínicas, MEEM, NIHSS, Escala de Ashworth Modificada, Escala de Fugl-Meyer e MIF. A 

pressão arterial e frequência cardíaca foram verificadas antes e após a avaliação.  

Em seguida, os indivíduos realizaram os lançamentos dos dardos nos jogos real e 

virtual. A ordem dos jogos foi estabelecida de forma aleatória por meio de sorteio de envelopes 

opacos contendo em seu interior papéis com o nome “jogo real” e “jogo virtual”, com o objetivo 

de descartar a influência de um único ambiente na aquisição da habilidade motora ou melhora 

do desempenho. 

Os indivíduos foram instruídos a realizar o máximo de flexão de cotovelo para mirar 

o dardo no centro do tabuleiro com a mão posicionada em frente ao alvo, o que denominamos 

de momento de preparação (MP). Para arremessar o dardo foi solicitado que os mesmos 

fizessem o movimento de extensão de cotovelo, evitando compensações no tronco, o que 
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caracterizou o momento de execução (ME). Foram realizados 15 lançamentos de cada jogo, 

com um intervalo de dois minutos entre os jogos. Antes de iniciar os jogos, os participantes 

escolheram o seu avatar no console. Para familiarização com o jogo, os indivíduos praticaram 

o movimento de arremesso em uma única tentativa, antes de iniciar o protocolo, assegurando 

assim a capacidade de realizar e controlar o movimento no plano apropriado para a captura do 

vídeo. 

Foi solicitado aos indivíduos que estivessem com roupas que favoreciam uma boa 

visibilidade das articulações do ombro, cotovelo e punho para facilitar o posicionamento dos 

marcadores principais. Foram utilizados como principais referências ósseas o tubérculo maior 

e epicôndilo lateral do úmero e o processo estilóide do rádio. Os marcadores foram projetados 

em papel na coloração amarela, verde ou rosa para identificar os eixos articulares na coleta dos 

movimentos para análise no Software Kinovea. 

Para captura do vídeo os indivíduos permaneceram em pé durante toda a realização 

dos jogos. As filmagens foram captadas em um ambiente com luminosidade apropriada e os 

registros dos movimentos de deslocamento da cabeça, ombro e do tronco foram executados no 

plano sagital. Após a captura do vídeo, a filmagem foi convertida em arquivo com extensão 

AVI (Áudio Vídeo Interleave) e exportada para o software de vídeo Kinovea, para acrescentar 

as marcações secundárias e verificar os posicionamentos das estruturas corporais em estudo. 

Para determinação dos posicionamentos da cabeça, ombro e tronco, foi traçada uma 

linha de prumo (LP), considerada a principal, posicionada ligeiramente posterior ao meato 

acústico externo, eixos articulares do ombro e quadril, anteriormente ao eixo articular do joelho, 

posterior a patela e anteriormente ao maléolo lateral, tendo como base as marcações 

principais48-50. Em seguida foi criada a primeira linha auxiliar (LA1), sendo esta traçada na 

vertical, paralela à linha de prumo, passando sobre a região posterior do processo espinhoso de 

L5, dividindo ao meio o sacro, recaindo sobre a crista sacral mediada. A segunda linha auxiliar 

criada (LA2) foi traçada paralela ao solo, sendo perpendicularmente à linha de prumo, cortando 

ao centro o eixo articular do quadril (Figura 3A). 

A fim de determinar os posicionamentos da cabeça e do tronco foi necessário a 

associação das linhas de prumo, linha auxiliar 1 e linha auxiliar 2. O encontro destas linhas 

definiu os ângulos de posicionamento das estruturas, sendo o encontro entre a LP e a LA2, 

considerado o marco zero (90º), base, para se quantificar e determinar o posicionamento da 

cabeça e o encontro entre a LA1 e a LA2, considerado o ponto zero (90º), base, para se 

quantificar e determinar o posicionamento do tronco. Assim se tornou viável a realização de 
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análise estática. O posicionamento do ombro foi definido pela sua relação espacial com a linha 

de prumo. 

A análise da postura corporal foi realizada dividindo cada lançamento em três 

momentos, sendo eles: Momento de Repouso (MR) (Figura 3B), Momento de Preparação (MP) 

(Figura 3C) e o Momento de Execução (ME) (Figura 3D). O MR corresponde ao momento no 

qual o paciente se encontra entre o final de um lançamento e início do lançamento seguinte, 

tendo como principais características o tronco e a cabeça paralelos a linha de prumo. 

Este momento (MR) foi utilizado apenas como base para marcação das linhas de 

referência traçadas e utilizadas nas fases seguintes. O MP corresponde ao momento pré-

lançamento, caracterizada pela flexão do ombro e flexão máxima do cotovelo e o ME equivale 

a posição do membro superior acometido ao final do lançamento, onde o cotovelo alcança sua 

extensão máxima possível. 

Figura 3 – A - Representação gráfica da linha de prumo (LP), Linha auxiliar 1 (LA1), Linha 

auxiliar 2 (LA2) e os eixos articulares. AO – Articulação do ombro. AQ – Articulação do 

quadril. AJ – Articulação do joelho. AT – Articulação do tornozelo. B - Momento de Repouso 

(MR). C - Momento de Preparação (MP). D - Momento de execução (ME). 

 

Utilizando a linha de prumo, como referência, avaliamos os posicionamentos espaciais 

da cabeça e do ombro, para classificá-los em neutro, anteriorizado ou posteriorizado. Já 

utilizando a LA1, como referência, avaliamos o posicionamento espacial do tronco para 

classificarmos em neutro, anterior ou posterior.  

A B C D 
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Para cada voluntário foram analisados o posicionamento da cabeça, ombro e tronco, 

nos momentos de preparação e execução, durante todas as 15 tentativas de lançamentos, nos 

jogos Virtual e Real, o que gerou 180 dados por voluntário, totalizando 1440 dados para a 

amostra. 

Para classificarmos o posicionamento espacial da cabeça e do tronco, em neutro, 

anterior e posterior, foram calculados os ângulos destas estruturas, a partir da linha de prumo 

para cabeça e da LA1 para o tronco, nos momentos de preparação e execução.  

Ao calcular os ângulos da cabeça e tronco, quando o resultado era maior do que 90º, 

tínhamos um indicativo de que a cabeça e o tronco estavam posicionados a frente das suas linhas 

de referência, o que representava uma de anteriorização deste segmento. Quando os valores 

encontrados eram menores do que 90º, tínhamos o indicativo que estas estruturas estavam 

posicionadas atrás das suas linhas de referências e, portanto, caracterizando um posteriorização 

desta estrutura. O resultado sendo igual a 90º, o segmento avaliado era considerado em posição 

neutro, estando as suas estruturas na sua posição de base, em seu ponto zero em relação as 

linhas de referências.  

O posicionamento espacial do ombro foi determinado utilizando a linha de prumo 

como referência e observada a localização do mesmo. Esta estrutura era considerada 

anteriorizada quando o tubérculo maior do úmero, referência óssea identificada por uma 

marcação, se encontrava à frente da LP e posteriorizada quando esta mesma referência óssea se 

encontrava atrás da LP. Quando a referência óssea coincidia com a linha de prumo o ombro era 

considerado em padrão neutro. 

 

4.7 Análise Estatística 

 

A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Science) versão 22.0, atribuindo-se o nível de significância de 5%. 

Primeiramente, foi realizada a análise descritiva das variáveis sociodemográficas e 

clínicas dos pacientes. Em seguida foi utilizado o teste Qui-quadrado, a fim de realizar a 

comparação da frequência percentual de pacientes que realizaram a posição neutra, anterior e 

posterior da cabeça, ombro e tronco nos jogos virtual e real. 
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5 RESULTADOS 
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A amostra foi composta por 8 pacientes, sendo 5 homens e 3 mulheres, com média de 

idade de 51,25±6,74. Os dados sócios-demográficos e clínicos são demostrados na tabela 1.  

 

Tabela 1. Caracterização sócio-demográficas e clínica da amostra. 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E CLÍNICA % (Frequência) 

Nível de Escolaridade  

Ensino Fundamental   12,5 (1) 

Ensino Médio  75,0 (6) 

Ensino Técnico 12,5 (1) 

Hemicorpo comprometido  

Esquerdo 50,0 (4) 

Direito 50,0 (4) 

MEEM* 25,75±2,06 

NIHSS** 2,62±1,22 

FUGL-MEYER 55±11,25 

MIF*** 68,37±17,43 

 % (Frequência) 

Ombro 

% (Frequência) 

Cotovelo 

% (Frequência) 

Punho 

ASHWORTH    

Score 0 62,5 (5) 37,5 (3) 50,0 (4) 

Score 1 25,0 (2) 25,0 (2) 37,5 (3) 

Score 2 0 (0) 2,5 (1) 0 (0) 

Score 3 12,5 (1) 25,0 (2) 12,5 (1) 

*Mini Exame do Estado Mental. **National Institute Health Stroke Scale. *** Medida de Independência 

Funcional. 

 

Foram avaliados os posicionamentos da cabeça, no momento de preparação e 

execução, realizados pelos indivíduos com comprometimento do membro superior direito, e 

encontradas diferenças significativas entre os jogos (p < 0,001).  De um modo geral ambos os 

jogos apresentaram posicionamentos corporais semelhantes, predominando a anteriorização da 

cabeça em ambos os momentos, no entanto, o jogo real mostrou também uma maior frequência 

de indivíduos com a cabeça posteriorizada, enquanto o jogo virtual também apresentou maior 

frequência de indivíduos com a cabeça na posição neutra (p < 0,001), no momento de 

preparação. No momento de execução, o jogo virtual apresentou alguns indivíduos com a 

cabeça em posição neutra, quando comparado ao jogo real (p < 0,001) (Figura 4). 
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Figura 4. Comparação do posicionamento da cabeça, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos indivíduos com 

comprometimento do membro superior direito. DRMP – Direito Real Momento de Preparação; 

DVMP – Direito Virtual no Momento de Preparação; DRME – Direito Real no Momento de 

Execução; DVME – Direito Virtual no Momento de Execução. 

 

Quando avaliados os posicionamentos da cabeça, no momento de preparação e 

execução, realizados pelos indivíduos com comprometimento do membro superior esquerdo, 

foram encontradas diferenças significativas entre os jogos (p < 0,001).  De um modo geral 

ambos os jogos apresentaram posicionamento, das estruturas corporais avaliadas, semelhantes, 

predominando a posteriorização da cabeça no momento de preparação e anteriorização no 

momento de execução. No momento de preparação além dos jogos apresentarem suas maiores 

frequências para posteriorização da cabeça, o jogo virtual, quando comparado ao jogo real 

também apresentou maiores frequências para interiorização (p < 0,001) e alinhamento da 

cabeça na posição neutra (p < 0,001). No momento de execução, embora os jogos tenham 

apresentado suas maiores frequências para interiorização da cabeça, a frequência percentual no 

jogo real foi superior (p<0,001).  Ainda neste momento, o jogo virtual também mostrou 

frequência maior em relação ao jogo real para posteriorização da cabeça (p < 0,001) e a cabeça 

na posição neutra (Figura 5). 
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Figura 5. Comparação do posicionamento da cabeça, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre os indivíduos com 

comprometimento do membro superior esquerdo. ERMP – Esquerdo Real Momento de 

Preparação; EVMP – Esquerdo Virtual no Momento de Preparação; ERME – Esquerdo Real 

no Momento de Execução; EVME – Esquerdo Virtual no Momento de Execução. 
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posicionamento neutro (p < 0,001), quando comparados aos dados do jogo virtual (Figura 6). 
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Figura 6. Comparação do posicionamento ombro, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos indivíduos com 

comprometimento do membro superior direito. DRMP – Direito Real Momento de Preparação; 

DVMP – Direito Virtual no Momento de Preparação; DRME – Direito Real no Momento de 

Execução; DVME – Direito Virtual no Momento de Execução. 
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predominância da anteriorização do ombro nos dois jogos, o jogo virtual apresentou frequências 

superiores aos do jogo real para posição neutra (p < 0,001) e posteriorização do ombro (p < 

0,001) (Figura 7). 
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Figura 7. Comparação do posicionamento do ombro, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre os indivíduos com 

comprometimento do membro superior esquerdo. ERMP – Esquerdo Real Momento de 

Preparação; EVMP – Esquerdo Virtual no Momento de Preparação; ERME – Esquerdo Real 

no Momento de Execução; EVME – Esquerdo Virtual no Momento de Execução. 
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anteriorização do tronco (p < 0,001), enquanto o jogo virtual o posicionamento do tronco na 

posição neutra (p < 0,001) (Figura 8). Na fase de execução, além da predominância da 

anteriorização nos dois jogos, com maior frequência para o jogo real (p < 0,001), o jogo virtual 

apresentou frequência superior ao do jogo real para posição neutra (p < 0,001) (Figura 8). 
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Figura 8. Comparação do posicionamento do tronco, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual nos indivíduos com 

comprometimento do membro superior direito. DRMP – Direito Real Momento de Preparação; 

DVMP – Direito Virtual no Momento de Preparação; DRME – Direito Real no Momento de 

Execução; DVME – Direito Virtual no Momento de Execução. 
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0,001) (Figura 9). 
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Figura 9. Comparação do posicionamento do tronco, durante os momentos de preparação e 

execução, dos lançamentos de dardos, nos jogos real e virtual entre os indivíduos com 

comprometimento do membro superior esquerdo. ERMP – Esquerdo Real Momento de 

Preparação; EVMP – Esquerdo Virtual no Momento de Preparação; ERME – Esquerdo Real 

no Momento de Execução; EVME – Esquerdo Virtual no Momento de Execução. 
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O presente estudo comparou a postura corporal adotado por indivíduos com 

comprometimento do membro superior após AVC, durante os momentos de preparação e 

execução do lançamento de dardos em jogos real versus virtual, a fim de avaliar a influência de 

ambos sobre os posicionamentos da cabeça, ombro e tronco, para contribuir com evidências 

científicas na indicação destes jogos no processo de reabilitação motora dos membros 

superiores destes pacientes.  

No momento de preparação observamos uma maior frequência na anteriorização da 

cabeça para indivíduos com comprometimento do membro superior direito e uma 

posteriorização para os indivíduos com comprometimento do membro superior esquerdo. Na 

avaliação realizada para analisar o posicionamento do ombro e do tronco, observamos maiores 

frequências para posteriorização de ambos. Estes padrões se repetiram tanto para os jogos 

virtuais como para os jogos reais.  

No jogo real, mesmo com maior frequência para anteriorização da cabeça, esta foi 

menor quando comparada ao jogo virtual, assim como apresentou também uma frequência para 

posteriorização, esta, maior do que no jogo virtual. O jogo virtual, também apresentou uma 

frequência bem maior para cabeça na posição neutra, quando comparado ao jogo real, sendo 

estes resultados obtidos pelos voluntários com hemiparesia à direita. No indivíduo com 

hemiparesia à esquerda, foi observado que no jogo real os mesmos apresentaram maiores 

frequências para posteriorização, enquanto o jogo virtual apresentou maiores frequências para 

posição neutra da cabeça. Nossos resultados mostram que neste momento de preparação, onde 

o indivíduo se mantém na posição ortostática, necessitando de uma boa relação sinérgica  entre 

os músculos das cadeias anteriores e posteriores, agonistas e antagonistas, os mesmos 

apresentaram uma alteração do posicionamento da cabeça, já que encontramos tanto indivíduos 

com a cabeça na posição anterior, como indivíduos com a cabeça posteriormente, o que mostra 

claramente uma alteração do alinhamento postural e por consequência pode proporcionar um 

desenvolvimento de déficits de equilíbrio e coordenação, além de alterações no comprimento e 

na geração de força dos músculos envolvidos, influenciando na realização de atividades que 

venham a envolver tronco e membro superiores. 

Estudos relatam os distúrbios da postura em pacientes com patologias neurológicas, 

como o AVC, como uma crescente preocupação clínica51. Yang et al (2015)37 afirmam que o 

desalinhamento postural nos pacientes com AVC é ocasionado pelas hipotrofias musculares 

causadas pela paralisia, o que vem em concordância com os nossos achados. Outros trabalhos 

enfatizam que a manutenção da postura da cabeça é relevante para realização das atividades, 
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em especial sentar-se, alimentar-se52, manter-se na posição ortostática e caminhar53. Aprile et 

al (2014)11 descrevem a complexibilidade da recuperação do membro superior após AVC 

devido a qualidade dos movimentos e por estes envolverem uma coordenação entre várias 

articulações dos quais estavam envolvidas a cabeça, pescoço, tronco, e o ombro, na 

manipulação de objetos, assim como Cristine (2014)54, relata a importância da relação de uma 

boa postura da cabeça em relação a biomecânica do tronco e pelve.  

Diante dos fatos podemos averiguar que é de grande importância trabalhar o 

posicionamento da cabeça dentro do programa de reabilitação dos pacientes pós AVC. Este 

trabalho pode ser viabilizado, neste momento de preparação, por intervenções utilizando jogos 

virtuais, tendo em vista a maior frequência de indivíduos que mantiveram a cabeça na posição 

neutra quando utilizavam este dispositivo, quando comparados ao jogo real. Esta frequência 

maior pode estar relacionada ao feedback visual imediato proporcionado pelo jogo de dardo, 

onde o posicionamento da mão do jogador com o dardo é mostrado na tela, em tempo real, o 

que facilita a correção, reduzindo o número de ajustes e compensações estratégicas para 

direcionar o objeto ao alvo, o que não acontece no jogo real.  

Quando avaliamos o posicionamento do ombro, no momento de preparação, foi 

possível observar, tanto para hemiparéticos direito, como esquerdo, uma tendência para 

posteriorização, tanto no real, como no virtual, porém dos indivíduos com comprometimento à 

direita o jogo virtual apresentou maior frequência de posteriorização do ombro, enquanto o real, 

também apresentou maiores frequências para posição neutra e anteriorização quando 

comparados às frequências do jogo virtual. Nos hemiparéticos à direita, embora as maiores 

frequências sejam para posteriorização, onde o jogo virtual apresentou todos os seus indivíduos 

com o ombro posteriorizado, o jogo real teve suas frequências também distribuídas entre a 

posição anterior e neutra. Estes resultados fortalecem a tendência de posteriorização do ombro, 

em pacientes hemiparéticos à direita ou à esquerda, durante o início do movimento de 

lançamento dos dardos, onde o membro superior encontra-se numa posição de flexão máxima 

possível do ombro e cotovelo para realizar o lançamento. Podemos supor, que devido ao déficit 

presente para o controle motor e extensão do cotovelo, que diminui o alongamento do braço, 

reduz o alcance do mesmo em relação a meta, e prejudica a coordenação do movimento para 

realização da tarefa, esta posteriorização do ombro se torna essencial como forma de estratégia 

de compensação, possibilitando uma maior alavanca para o movimento requisitado e 

diminuindo a discrepância entre ombro, cotovelo e punho, quanto ao controle motor e qualidade 

do movimento. Também é possível averiguar que a fraqueza dos músculos estabilizadores da 
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cintura escapular favorece um encurtamento dos músculos anteriores, favorecendo uma 

anteriorização do ombro em repouso, o que altera o posicionamento do cotovelo e punho, 

dificultando em primeiro lugar o planejamento do movimento, para a execução do arremesso. 

A posteriorização do ombro promove um melhor alinhamento entre as articulações do ombro, 

cotovelo e punho, facilitando o posicionamento da mão no espaço e consequentemente o 

direcionamento do objeto ao alvo. 

Murphy et al (2011)10 em seu estudo mostraram que os ângulos para flexão do ombro 

e extensão de cotovelo eram menores nos pacientes com AVC, quando comparado aos 

indivíduos saudáveis o que vinha a promover uma diminuição da coordenação entre estas 

articulações. Já Messier et al (2006)9, em sua discussão apresenta a relação da fraqueza dos 

músculos do ombro, com a diminuição da extensão do cotovelo, com a finalidade de diminuir 

o braço de resistência, facilitando a realização do movimento, o que vem a ser completado por 

Cirstea & Levin (2000)15 e Jones (2017)8, quando afirmam que uma das principais estratégias 

para reduzir a complexidade do controle do movimento e aumentar a estabilidade do mesmo, é 

fixar as articulações mais distais e utilizar as proximais para controlar o movimento total do 

segmento. 

Comparando os resultados com os estudos citados, podemos sugerir que na fase de 

preparação, o posicionamento do ombro sofreu maior influência das alterações 

musculoesqueléticas ocasionadas pelo AVC, do que dos jogos propostos, tendo em vista, que 

ambos os jogos apresentaram maiores frequências para posteriorização. 

Após análise cinemática do posicionamento do tronco, encontramos, no momento de 

preparação, um padrão semelhante entre os indivíduos com acometimento do membro superior 

direito e esquerdo, mostrando uma forte tendência para posteriorização, no jogo real e também 

no jogo virtual, porém os resultados para anteriorização entre os jogos, em indivíduos 

hemiparéticos à direita, foram muito próximos, não sendo possível determinar uma 

predominância dos jogos real ou virtual. Os indivíduos com hemiparesia esquerda obtiveram 

maiores frequências para anteriorização do tronco no jogo real, quando comparados ao jogo 

virtual para este mesmo posicionamento. Já o jogo virtual apresentou uma forte tendência a 

posteriorização, porém, este jogo também apresentou indivíduos com tronco em posição neutra. 

Fica evidente nestes resultados a busca por estratégias diferentes para se posicionarem 

em equilíbrio para iniciar a execução da tarefa, no momento de preparação. A procura deste 

posicionamento, considerado ideal, estes pacientes buscaram um posicionamento de 

posteriorização do tronco, em ambos os jogos, promovendo assim uma maior extensão do 
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mesmo, com consequente aumento da lordose lombar, aumento da alavanca e do braço de força, 

para facilitar o deslocamento anterior do tronco com objetivo de compensar os déficits de 

amplitudes nas articulações do membro superior comprometido, facilitando o alcance. Embora 

seja uma estratégia válida, e presente nos pacientes com AVC, baseada no controle dos 

movimentos mais distais pelo segmento mais proximais, estas, quando mal adaptadas, podem 

trazer consequências irreversíveis, assim como levar a sobrecarga de outras estruturas, 

promovendo novas compensações e interferindo na recuperação motora. A princípio podemos 

relacionar esta estratégia à fraqueza muscular já instalada e ocasionada pela própria paresia, o 

que leva a uma hipotrofia dos músculos envolvidos, favorecendo uma fadiga precoce da mesma, 

dificultando a permanência do tronco em posição neutra, interferindo no bom alinhamento da 

postura corporal. Esta posição também influencia diretamente na posição do ombro, como 

vimos, o ombro acompanha o posicionamento do tronco. Assim fica evidente a necessidade de 

considerarmos o movimento como um todo, avaliando e propondo intervenções que venham a 

favorecer um bom alinhamento para a partir daí, trabalhar as atividades que venham a favorecer 

uma melhor coordenação destas articulações para que tenhamos um movimento qualificado.  

Embora o jogo virtual tenha apresentado frequências maiores para anteriorização do 

tronco, este jogo também se sobressaiu, em relação ao jogo real, quanto a frequência de 

indivíduos que adotavam a posição neutra, principalmente os com comprometimento do 

membro superior direito. Estes dados são relevantes, e coloca o jogo virtual em vantagem 

quando comparado ao jogo real, tendo em vista que este promove movimentos com amplitudes 

dentro do alcance do braço, exigindo menores deslocamentos do tronco, trabalha a estabilidade 

do tronco, favorece uma melhor coordenação interarticular, fazendo com que o  movimento 

seja executado dentro de um padrão motor mais funcional, permitindo um melhor controle 

motor e aumentando a possibilidade de promover uma melhor recuperação motora do membro 

superior parético 

A estabilidade postural deve ser um pré-requisito para os estágios avançados do 

controle motor, incluindo: mobilidade controlada e atividade qualificada54. Assim pode-se 

sugerir que antes de progredirmos para atividades mais complexas que envolvam a coordenação 

intra-articular dos membros, ou focar no resultado final de uma tarefa, devemos nos preocupar 

com a estabilidade postural para a partir daí iniciarmos o treinamento dos movimentos da tarefa 

planejada. 

Os estudos sobre o posicionamento do tronco em pacientes com AVC se restringem a 

avalição do envolvimento deste sobre os movimentos das articulações do ombro e cotovelo e 
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do deslocamento anterior do mesmo, sem fazer referências sobre o posicionamento do mesmo 

no início e final do movimento avaliado. Nossos resultados mostram que os pacientes com 

AVC, adotam como principal estratégia compensatória, um padrão com o tronco na posição 

posterior, possivelmente devido à alteração do alinhamento postural, sendo esta posição a que 

venha favorecer uma melhor interação interarticular, onde o tronco comanda os movimentos 

dos segmentos distais, diminuindo a complexidade motora para realização dos lançamentos. 

A literatura mostra que no momento de preparação o sistema nervoso central faz uso 

do controle feedforward para antecipar os possíveis distúrbios e planejar a ativação dos 

músculos apropriados com base nas experiências anteriores16. Alterações no alinhamento 

postural, como mostrado em nesse estudo, também podem interferir na qualidade do controle 

feedforward e consequentemente na execução de um movimento com um padrão semelhante 

aos indivíduos que não foram acometidos pelo AVC.  

Durante a avaliação dos posicionamentos da cabeça, ombro e tronco, no momento de 

execução, nos deparamos com posicionamentos, das estruturas corporais, semelhantes entre os 

jogos e os lados acometidos, onde houve uma predominância e maiores frequências para 

anteriorização da cabeça, porém com algumas diferenças significativas nas frequências das 

posições entre os jogos.  

Ao compararmos a frequência dos indivíduos com a cabeça anteriorizada entre os 

jogos, observamos que o jogo virtual apresentou as menores frequências para anteriorização da 

cabeça, em todos os segmentos avaliados, tanto em indivíduos com comprometimento do 

membro superior direito, como para os indivíduos com comprometimento do membro superior 

esquerdo. Um ponto importante a ser levado em consideração, é que as frequências relacionadas 

com a posição neutra da cabeça, ombro e tronco foram todas superiores no jogo virtual quando 

comparadas com as mesmas frequências no jogo real. 

Diante dos resultados expostos fica claro a inter-relação entre os movimentos da 

cabeça, ombro e tronco na fase de execução da tarefa, onde o posicionamento do tronco, em 

especial, influencia nos demais, estando os mesmo em concordância com a literatura11. A 

coordenação entre as articulações está alterada em pacientes com AVC, o que leva a diminuição 

dos graus de liberdade dos movimentos, restringindo a quantidade de combinações possíveis 

entre os movimentos articulares normais para se adaptar a mudanças exigidas pela tarefa15. 

Os dados também mostram que ambos os jogos tendem a favorecer uma anteriorização 

dos segmentos, no entanto, estas frequências são predominantemente maiores para o jogo real. 

Assim o jogo real parece tendenciar os indivíduos a fazerem maiores deslocamentos anteriores 
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da cabeça, ombro e tronco, como estratégia principal de compensação para realização das 

atividades que envolvam movimentos do membro superior parético. Já o jogo virtual, além de 

ter promovido menor anteriorização da cabeça, também tende a favorecer um melhor 

alinhamento postural, ponto chave para estabilidade do tronco com influência direta na 

qualidade do controle neuromuscular.   

O deslocamento anterior do tronco associado ao movimento da cabeça é a primeira 

estratégia de compensação para superar as limitações nas amplitudes e alcance do membro 

superior11. Outros pesquisadores que avaliaram o deslocamento do tronco, como demostrado 

em nosso trabalho, afirmam que esta é considerada uma estratégia compensatória, 

correlacionada diretamente com o nível de comprometimento motor10,15. Dessa forma, no 

presente estudo, no momento de execução, as posições encontradas podem corresponder aos 

ajustes realizados durante a execução por meio de mecanismos de feedback.  

Associando os dados encontrados com a literatura existente podemos constatar a 

relevância do jogo virtual nas fases iniciais dos programas de reabilitação direcionados a 

restauração da funcionalidade dos membros superiores, principalmente em pacientes com 

lesões avaliadas como moderadas ou graves, tendo em vista que estes jogos tendem a trabalhar 

uma postura corporal adequada, favorecendo a estabilidade de tronco e consequentemente 

diminuindo a possibilidade de compensações, o que justifica sua indicação na prática clínica.  
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7 CONCLUSÃO 
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Comparando nossos resultados aos já descritos pela literatura, a realidade virtual 

apresenta-se como uma possibilidade adicional na reabilitação motora do membro superior, 

tendo em vista ter possibilitado uma postura corporal mais funcional, constatada pelas menores 

frequências de indivíduos com os segmentos corporais, avaliados e diretamente envolvidos com 

a funcionalidade do membro superior, na posição anterior e uma maior frequência para 

indivíduos com os segmentos em posição neutra, no momento de execução, em especial do 

tronco, favorecendo uma melhor estabilidade do tronco e diminuindo assim as frequências de 

compensações, que quando mal adaptadas podem interferir no resultado final quanto à 

reorganização do córtex motor pós-AVC. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Esclarecimentos:  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Aprendizagem motora de 

pacientes com Acidente Vascular Cerebral em ambientes virtuais: ensaio clínico controlado e 

randomizado”, coordenada pela profa. Dra. Tania Fernandes Campos e sua orientanda Aline 

Braga Galvão Silveira Fernandes.  

A pesquisa tem como objetivos avaliar a aprendizagem motora de pacientes com AVC 

crônico utilizando jogos em ambientes virtuais. Caso decida aceitar o convite, se for um 

indivíduo saudável será realizada apenas uma avaliação dos movimentos do seu corpo, na qual 

o (a) sr. (a) permanecerá sentado (a), serão colocados adesivos em seu braço e, através de 

câmeras, serão registrados os movimentos do braço; e uma avaliação da sua atividade cerebral, 

por meio de um “capacete” que será colocado na sua cabeça. Essas duas avaliações serão feitas 

no movimento de beber água e ao realizar jogos em ambientes virtuais e reais (dardos e boliche). 

Se for paciente, serão aplicados também questionários que irão avaliar o seu estado cognitivo 

(orientação, memória, cálculo, atenção e linguagem), seu comprometimento neurológico, o 

grau de independência funcional (necessidade de ajuda em tarefas cotidianas), o seu sono e a 

função motora do seu braço comprometido. Além disso, será colocado um aparelho parecido 

com um relógio no seu braço durante todo o período do estudo, que avaliará como está o seu 

comportamento de atividade e repouso. Após essa avaliação o sr. (a) será submetido (a) a uma 

terapia de fisioterapia convencional associada a um treino usando um jogo de videogame ou a 

outra atividade no computador, ambas com duração de 50 minutos, por 12 dias, num período 

de 4 semanas. Após o treino, será realizada novamente uma avaliação igual à que foi feita antes 

do treino.  

A participação no estudo trará risco mínimo para sua saúde, podendo causar 

desconforto ou cansaço durante a avaliação ou na terapia, de modo a interromper o tratamento, 

respeitando os seus limites. Os procedimentos da pesquisa serão feitos com toda a segurança 

necessária para minimizar as possibilidades de riscos. Os participantes que vierem a sofrer 

qualquer tipo de dano não previsto aqui e resultante de sua participação, terão direito à 

assistência integral e à indenização.  

 

Se tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, 

caso solicite. O (a) sr. (a) poderá se beneficiar deste tratamento pelo estímulo das suas 
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habilidades motoras. Além disso, passará por uma avaliação que lhe trará informações 

importantes sobre a sua função motora, funcional e cognitiva. Os resultados dessa pesquisa 

poderão orientar a inclusão dos jogos baseados em realidade virtual na reabilitação de pacientes 

com AVC. Solicitamos a sua colaboração para participar dessa pesquisa, como também sua 

licença para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em 

revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

A participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) sr. (a) não é obrigado (a) a fornecer as 

informações e colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 

prejuízo ou penalidade.  

Toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

as pesquisadoras Profa. Dra. Tania Campos e Aline Braga, no endereço: Departamento de 

Fisioterapia, Av. Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Natal/RN; ou pelo 

telefone: 9986-2403 (Aline).  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa Da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN; ou pelo telefone 32153135.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Aprendizagem 

motora de pacientes com Acidente Vascular Cerebral em ambientes virtuais: ensaio clínico 

controlado e randomizado”. Autorizo a divulgação dos resultados e imagens do estudo.  

Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Espaço para impressão 

dactiloscópica 
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APÊNDICE 2 - Ficha de Avaliação 

 

1. Identificação do paciente 

Nome: _________________________________________________________________ 

Idade: ________________ Data de nascimento: __________________  Sexo: F ( ) M ( ) 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Tel.:  __________________________________________________________________ 

Anos de estudo: _______________________  Estado Civil: _______________________ 

Ocupação antes do AVC: __________________________________________________  

Ocupação após AVC: _____________________________________________________  

Data de Avaliação: _____________________ Avaliador: _________________________  

 

2. Dados antropométricos  

Comprimento do Braço_________________________  

Comprimento do Antebraço_________________________  

 

3. Dados clínicos referentes à patologia  

Tomografia Computadorizada: Localização da lesão: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Tipo 

patológico: Isquêmico ( ) Hemorrágico ( ) Inespecífico ( )  

AVC: D ( ) E ( )   Hemiparesia: D ( ) E ( ) 

Fatores de risco presentes: Hipertensão ( ) Tabagismo ( ) Diabetes Mellitus ( ) 

Obesidade ( ) Doença cardíaca ( ) Sedentarismo ( ) 

Outros:  ________________________________________________________________  

Medicação controlada: Sim ( ) Não ( ) Qual (is) _________________________________  

Tempo de sequela:  _______________________________________________________ 

Realiza Fisioterapia? ( ) sim ( ) não.  Frequência: ________________________________  

Pressão arterial inicial: ______________________ FC inicial: _____________________  

Pressão arterial final:   ______________________  FC final: ______________________ 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL 
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ANEXO 2 – Mini Exame do 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:____  
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b. "Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA"  

Nota:____  

 

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 3 - National Institute Health Stroke Scale (NIHSS) 

 

Código de Identificação do Participante:_______________________________ 

 

Data: _____/_____/_____. 

 

 

 

Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

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

1 = não está alerta, mas desperta com estímulo 

menor, obedecendo e respondendo 

2 = torporoso, requer estimulação repetida ou 

dolorosa para responder aos comandos 

3 = responde apenas com reflexos motores ou 

autonômicos, ou totalmente irresponsivo, flácido e 

arreflexo  

 

b. Nível de consciência – Perguntas: 

Qual o mês do ano e qual a sua idade? 

0 = responde ambas questões corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida corretamente 

 

c. Nível de consciência – Solicitar 

para o paciente fechar e abrir os olhos 

e fechar e abrir a mão não-parética 

0 = executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa somente uma tarefa corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar movimentos dos 

olhos para a direita e para a esquerda 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento ocular é 

anormal em um ou ambos os olhos, mas não estão 

presentes desvio forçado do olhar ou paresia total 

do movimento ocular 

2 = desvio forçado ou paresia ocular total não 

sobrepujada pela manobra oculocefálica 

 

3. Visual – Solicitar a contagem dos 

dedos nos quadrantes superiores e 

inferiores (direito e esquerdo) 

avaliando cada olho 

independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3 = hemianopsia bilateral (cegueira, incluindo a 

cegueira cortical) 

 

4. Paralisia facial – Solicitar para o 

paciente mostrar os dentes ou 

0 = movimento simétrico normal  
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levantar as sobrancelhas e fechar os 

olhos 

1 = paralisia leve (sulco nasolabial apagado e 

assimetria do sorriso) 

2 = paralisia parcial (total ou quase total da face 

inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos os lados 

(ausência de movimento facial superior e inferior) 

5. Motricidade dos MMSS – Solicitar 

para o paciente manter o braço em 

flexão a 45º na posição supina 

durante 10 segundos, ou 900 se 

sentado, iniciando com o membro 

não afetado  

 

5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

0 = sem queda, o membro mantém os 900 ou 450 

graus durante 10 segundos 

1 = queda, o membro mantém os 900 ou 450, cai 

antes dos 10 segundos, mas não atinge a cama ou 

outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro 

não atinge ou não consegue manter os 900 ou 450, 

cai até a cama mas existe algum esforço contra a 

gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

6. Motricidade dos MMII – Solicitar 

para o paciente manter a perna em 

flexão a 30º na posição supina 

durante 5 segundos, iniciando com o 

membro não afetado  

 

6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

0 = sem queda, o membro mantém os 300 graus 

durante 5 segundos 

1 = queda, o membro cai antes dos 5 segundos, 

mas não atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro 

cai na cama em 5 segundos, mas existe algum 

esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro cai 

imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

7. Ataxia de membros – Realizar as 

provas índice-nariz e calcanhar-

joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

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

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

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

                   MIE = sim  (  )          não (  )           amputação, fusão articular, etc (9) 
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8. Sensibilidade – Realizar 

estimulação dolorosa com alfinete na 

região proximal do braço, perna, 

tronco e face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

1 = perda de sensibilidade, de leve a moderada, o 

paciente sente que é a fincada é menos aguda ou é 

romba no lado afetado, ou existe uma perda da dor 

superficial com a fincada, mas o paciente está 

ciente de que esta sendo tocado 

2 = perda severa ou total da sensibilidade; o 

paciente não está ciente de ter sido tocado na face 

ou membros 

 

9. Linguagem – Solicitar ao paciente 

para identificar um grupo de figuras 

e ler um conjunto de sentenças (no 

mínimo 3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma perda óbvia da 

fluência ou da facilidade de compreensão, sem 

limitação significativa nas idéias expressadas ou 

na forma de expressão. A redução da linguagem 

e/ou compreensão, entretanto, torna a conversação 

sobre o material apresentado difícil ou impossível. 

O examinador pode identificar no material 

apresentado figuras ou nomeações a partir das 

respostas do paciente 

2 = afasia severa; toda comunicação é através de 

expressão fragmentada; há grande necessidade de 

inferência, questionamento e adivinhação pelo 

examinador. A variedade de informação que pode 

ser trocada é limitada; o examinador carrega o 

fardo da comunicação. O examinador não 

consegue identificar os materiais apresentados a 

partir das respostas do paciente. 

3 = mudez, afasia global; sem linguagem 

aproveitável ou compreensão auditiva. 

 

10. Disartria – Solicitar para o 

paciente ler uma lista de palavras 

0 = normal 

1 = leve a moderada, o paciente arrasta pelo menos 

algumas palavras e, na pior situação, pode ser 

entendido com alguma dificuldade. 

2 = severa; a fala do paciente é tão arrastada que 

torna-se ininteligível, na ausência ou 

desproporcional à qualquer disfasia, ou o paciente 

é mudo/anártrico. 

9 = intubado ou com outra barreira física. 

Explique: _______________________________ 

 

11. Extinção e inatenção (prévia 

negligência) – Solicitar para o 

paciente descrever o que está 

acontecendo na figura apresentada 

0 = sem anormalidade 

1 = inatenção ou extinção visual, tátil, auditiva, espacial 

ou pessoal à estimulação simultânea bilateral em uma 

das modalidades de sensibilidade. 
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numa folha de papel, do lado direito 

e esquerdo (compensar com a cabeça 

qualquer perda visual). Se não 

conseguir, o paciente deverá 

reconhecer uma estimulação tátil 

simultânea e bilateral, com os olhos 

fechados 

2 = hemi-inatenção profunda ou hem-inatenção à 

mais que uma modalidade. Não reconhece sua 

própria mão ou orienta-se somente a um lado do 

espaço. 
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ANEXO 4 - Escala de Ashworth modificada (Ombro, Cotovelo e Punho) 

 

Código de Identificação do Participante:_______________________________ 

 

Data: _____/_____/_____. 

 

Escore de 

Ashworth 

Grau de tônus muscular – Ombro 

 

0 Nenhum aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea 

ou por resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em 

flexão ou extensão 

1+ Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 

resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

2 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, 

mas a região é  movida facilmente 

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

4 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 

Escore de 

Ashworth 

Grau de tônus muscular – Cotovelo  

 

0 Nenhum aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea 

ou por resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em 

flexão ou extensão 

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 

resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, 

mas a região é movida facilmente 

4 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil 

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 

Escore de 

Ashworth 

Grau de tônus muscular – Punho  

 

0 Nenhum aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea 

ou por resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em 

flexão ou extensão 

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 

resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, 

mas a região é movida facilmente 

4 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil 

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 
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ANEXO 5 - Escala de Fugl-Meyer – Membro Superior 

 

Código de Identificação do Participante:_______________________________ 

 

Data: _____/_____/_____. 

 

TESTE PONTUAÇÃO 

I. Movimentação passiva e dor: 

– ombro: flexão M (     ) D (    ), abdução 90 

M (     ) D (    ), rot. ext. M (     ) D (    ) e 

int. M (     ) D (    ) 

– cotovelo Flexão: M (     ) D (    ) Extensão: 

M (     ) D (    ), punho F: M    (    ) D (    ) E: 

M (     ) D (    ) e dedos F: M (     ) D (    ) E: 

M (     ) D (    ) 

– antebraço: pronação M (     ) D (    ) e 

supinação M (     ) D (    ) 

– quadril: flexão M (     ) D (    ), abdução M 

(     ) D (    ), rot. ext. M (     ) D (    ) e int. 

M (     ) D (    ) 

– joelho: flexão M (     ) D (    ) e extensão 

M (     ) D (    ) 

– tornozelo: dorsiflexão M (     ) D (    ) e 

flexão plantar M (     ) D (    ) 

– pé: eversão M (     ) D (    ) e inversão M (     

) D (    ) 

Pont. máx: (44 mobilidade) 

(44 dor) 

Mobilidade: 

0 – apenas alguns graus de movimento 

1 – grau de mobilidade passiva 

diminuída 

2 – grau de movimentação passiva 

normal 

Dor: 

0 – dor pronunciada durante todos os 

graus de movimento e dor marcante no 

final da amplitude 

1 – Alguma dor 

2 – Nenhuma dor 

II. Sensibilidade: 

– Exterocepção: membro superior (    ), 

palma da 

Mão (    ), coxa (    ) e sola do pé (    ) Pont. 

máx: (8) 

0 – anestesia 

1 – hipoestesia/ disestesia 

2 – normal 

– Propriocepção: ombro (    ), cotovelo  (    

), punho (    ), 

Polegar (    ), quadril (    ), joelho(    ) , 

tornozelo (     ) e hálux (    ) 

Pont. máx: (16) 

0 – nenhuma resposta correta (ausência 

de sensação) 

1 – ¾ das respostas são corretas, mas há 

diferença entre o lado não afetado 

2 – todas as respostas são corretas 

III. Função motora de membro superior 

1 – Motricidade reflexa: bíceps/ tríceps (    ) 

(2) 

0 – sem atividade reflexa 

2 – atividade reflexa presente 

2 – Sinergia flexora: elevação (    ), retração 

de 

Ombro (    ), abdução + 90 (    ), rot. externa 

(    ), flexão de 

Cotovelo (    ), supinação (   ) Pont. 

máx:(12) 

0 – tarefa não pode ser realizada 

completamente * 

1 – tarefa pode ser realizada 

parcialmente 

2 – tarefa é realizada perfeitamente 

3 – Sinergia extensora: adução do ombro (    * 
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), rot. 

Interna (    ), extensão cotovelo (    ), 

pronação  (    ) Pont:(8) 

4 – Movimentos com e sem sinergia: 

a) mão a coluna lombar (   ) 

b) flexão de ombro até 90º (   ) 

c) prono-supinação (cotov. 90º e ombro 0º) (   

) 

d) abdução ombro a 90º com cotov. 

estendido e 

pronado (   ) 

e) flexão de ombro de 90º a 180º (   ) 

f) prono-supinação (cotov. estendido e 

ombro 

fletido de 30 a 90º ( ) 

Pont. máx: (12) 

a) * 

b) 0 – se o início do mov. o braço é 

abduzido ou o cotovelo é fletido 

1 – se na fase final do mov., o ombro 

abduz e/ou ocorre flexão de cotovelo 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

c) 0 – Não ocorre posiciona/o correto do 

cotovelo e ombro e/ou pronação e 

supinação 

não pode ser realizada complet/e 

1 – prono-supino pode ser realizada com 

ADM limitada e ao mesmo tempo o 

ombro 

e o cotovelo estejam corretamente 

posicionados 

2 – a tarefa é realizada completamente 

d) 0 – não é tolerado nenhuma flexão de 

ombro ou desvio da pronação do 

antebraço no 

INÍCIO do movimento 

1 – realiza parcialmente ou ocorre 

flexão do cotovelo e o antebraço não se 

mantêm 

pronado na fase TARDIA do movimento 

2 – a tarefa pode ser realizada sem 

desvio 

e) 0 – o braço é abduzido e cotovelo 

fletid o no início do movimento 

1 – o ombro abduz e/ou ocorre flexão de 

cotovelo na fase final do movimento 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

f) 0 – Posição não pode ser obtida pelo 

paciente e/ou prono-supinação não pode 

ser realizada perfeitamente 

1 – atividade de prono supinação pode 

ser realizada mesmo com ADM limitada 

e ao mesmo tempo o ombro e o cotovelo 

estejam corretamente posicionados 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

5 – Atividade reflexa normal: (   )  

bíceps / tríceps/ flexor dedos (avalia-se 

Obs: o reflexo somente se o paciente 

atingiu nota 2 para os itens d), e), f) do 

item anterior) Pont. máx: ( 2) 

0 – 2 ou 3 reflexos estão hiperativos 

1 – 1 reflexo esta marcadamente 

hiperativo ou 2 estão vivos 

2 – não mais que 1 reflexo esta vivo e 

nenhum esta hiperativo 

6 – Controle de punho: 

a) Cotovelo 90º, ombro 0º e pronação, c/ 

resistência. (assistência, se necessário) (   ) 

a) 0 – o pcte não pode dorsifletir o 

punho na posição requerida 

1 – a dorsiflexão pode ser realizada, mas 
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b) Máxima flexo-extensão d e punho, cotov. 

90º, ombro 0º, dedos fletidos e pronação 

(auxílio se necessário) (   ) 

c) Dorsiflexão com cotovelo a 0º, ombro a 

30º e pronação, com r esistência (auxílio) (   

) 

d) Máxima flexo-extensão, com cotov. 0º, 

ombro a 30º e pronação (auxílio) (   ) 

e) Circundução (   ) Pont. máx:(10) 

sem resistência alguma 

2 – a posição pode ser mantida contra 

alguma resistência 

b) 0 – não ocorre mov. voluntário 

1 – o pcte não move ativamente o punho 

em todo grau demovimento 

2 – a tarefa pode ser realizada 

c) Idem ao a) 

d) Idem ao b) 

e) Idem ao b) 

7 – Mão: 

a) flexão em massa dos dedos (   ) 

b) extensão em massa dos dedos (   ) 

c)Preensão 1: Art. metacarpofalangeanas (II 

a V) estendidas e interfalangeanas distal e 

proximal fletidas. Preensão contra 

resistência (    ) 

d) Preensão 2: O paciente é instruído a 

aduzir o polegar e segurar um papel 

interposto entre o polegar e o dedo 

indicador (    ) 

e) Preensão 3: O paciente opõe a digital do 

polegar contra a do dedo indicador, com um 

lápi s interposto (    ) 

f) Preensão 4: Segurar com firmeza um 

objeto cilíndrico, com a superfície volar do 

primeiro e segundo dedos contra os demais (    

) 

g) Preensão 5: o paciente segura com 

firmeza uma bola de tênis (    ) 

Pont. máx: (14) 

a) * 

b) 0 - nenhuma atividade ocorre 

1 – ocorre relaxamento (liberação) da 

flexão em massa 

2 – extensão completa (comparado com 

mão não afetada) 

c) 0 – posição requerida não pode ser 

realizada 

1 – a preensão é fraca 

2 – a preensão pode ser mantida contra 

considerável resistência 

d) 0 - a função não pode ser realizada 

1 – o papel pode ser mantido no lugar, 

mas não contra um leve puxão 

2 – um pedaço de papel é segurado 

firmemente contra um puxão 

e) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o lápis pode ser mantido no l ugar, 

mas não contra um leve puxão 

2 – o lápis é segurado firmemente 

f) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o objeto interposto pode ser mantido 

no lugar, mas não contra um leve puxão 

2 – o objeto é segurado firmemente 

contra um puxão 

g) 0 – a função não pode ser realizada 

1 – o objeto pode ser mantido no lugar, 

mas não contra um leve puxão 

2 – o objeto é segurado firmemente 

contra um puxão 

IV. Coordenação/ Velocidade MS: 

a) Tremor (    ) 

b) Dismetria(     ) 

c) Velocidade: Index-nariz 5 vezes, e o mais 

rápido que conseguir (      ) 

Pont. máx: (6) 

a) 0 – tremor marcante/ 1 – tremor leve/ 

2 – semtremor 

b) 0 – dismetria marcante/ 1 – dismetria 

leve/ 2 – semdismetria 

c) 0 – 6 seg. mais lento que o lado não 

afetado/ 1 – 2 a 5 seg. mai s lento que o 

lado não afetado/ 

2 – menos de 2 segundos de diferença 

V. Função motora membro inferior: 

Motricidade Reflexa 

0 – sem atividade reflexa 

2 – atividade reflexa pode ser avaliada 
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A) Aquiles (     )B) Patelar (     ) (4) 

1 - Motricidade reflexa: 

Patelar e aquileu / adutor (     ) (2) 

0 – 2 ou 3 reflexos estão marcadamente 

hiperativos 

1 – 1 reflexo esta hiperativo ou 2 estão 

vivos 

2 – não mais que 1 reflexo esta vivo 

2 – Sinergia flexora: flexão quadril, joelho e 

dorsiflexão (dec.dorsal) (     ) 

Pont. máx: (6) 

* 

3 – Sinergia extensora: extensão de quadril, 

adução de quadril, extensão de joelho, 

flexão plantar (      ) 

Pontmax: (8) 

* 

a) a partir de leve extensão de joelho, 

realizar uma flexão de joelho além de 90º. 

(sentado) (    ) 

b) Dorsiflexão de tornozelo (sentado)     (  ) 

c) Quadril a 0º, realizar a flexão de joelho 

mais que 90º (em pé) (    ) 

d) Dorsiflexão do tornozelo (em pé) (    ) 

Pont. máx:(8) 

a) 0 – sem movimento ativo 

1 – o joelho pode ativamente ser fletido 

até 90º (palpar os tendões dos flexores 

do joelho) 

2 – o joelho pode ser fletido além de 90º 

b) * 

c) 0 – o joelho não pode ser fletido se o 

quadril não é fletido simultaneamente 

1 – inicia flexão de joelho sem flexão do 

quadril, porém não atinge os 90º de 

flexão de joelho ou flete o quadril 

durante o término domovimento. 

2 – a tarefa é realizada completamente 

d) * 

VI. Coordenação./ Velocidade MI: 

a) Tremor (    ) 

b) Dismetria (     ) 

c) Velocidade: calcanhar-joelho 5 vez    (  ) 

(dec. Dorsal) Pont. máx: (6) 

a) 0 – tremor marcante/ 1 – tremor leve/ 

2 – semtremor 

b) 0 – dismetria marcante/ 1 – dismetria 

leve/ 2 – semdismetria 

c) 0 – 6 seg. mais lento que o lado não 

afetado/ 1 – 2 a 5 seg. mai s lento que o 

lado afetado/ 2 – menos de 2 segundos 

de diferença 

VII . Equilíbrio: 

a) Sentado sem apoio e com os pés 

suspensos (     ) 

b) Reação de pára-quedas no lado não 

afetado (     ) 

c) Reação de pára-quedas no lado afetado (       

) 

d) Manter-se em pé com apoio (     ) 

e) Manter-se em pé sem apoio (     ) 

f)Apoio único sobre o lado não afetado  (      

) 

g)Apoio único sobre o lado afetado (    ) 

Pont. máx: (14) 

a) 0 – não consegue se manter sentado 

sem apoio/ 1 – permanece sentado sem 

apoio por pouco tempo/ 2 – permanece 

sentado sem apoio por pelo menos 5 

min. e regula a postura do corpo 

emrelação a gravidade 

b) 0 – não ocorre abdução de ombro, 

extensão de cotovelo para evitar a queda/ 

1 – reação de 

pára-quedas parcial/ 2 – reação de pára-

quedas normal 

c) idemaob) 

d) 0 – não consegue ficar de pé/ 1 – de 

pé comapoio máximo de outros/ 2 – de 

pé com apoio mínimo por 1 min 

e) 0 – não consegue ficar de pé sem 
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apoio/ 1 – pode permanecer em pé por 1 

min e sem oscilação, ou por mais tempo, 

porém com alguma oscilação/ 2 – 

bomequilíbrio, pode manter o equilíbrio 

por mais que 1 minuto com segurança 

f) 0 – a posição não pode ser mantida 

por mais que 1-2 seg (oscilação)/ 1– 

consegue permanecer empé, com 

equilíbrio, por 4 a 9 segundos/ 2 – pode 

manter o equilíbrio nesta posição por 

mais que 10 segundos  

g) 0 – a posição não pode ser mantida 

por mais que 1-2 segundos (oscilação) 

1 – consegue permanecer em pé, com 

equilíbrio, por 4 a 9 segundos 

2 – pode manter o equilíbrio nesta 

posição por mai s que 10 segundos 
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ANEXO 6 - Medida de Independência Funcional (MIF) 

 

Nome: ___________________________________________Data: ___/___/_____  

Examinador: ______________________________________________________ 

 
INDEPENDÊNCIA 

7- Independência Completa (Imediata , c / segurança) 

6- Independência Modificada (Aparelhada) 

 

SEM ASSISTÊNCIA 

DEPENDÊNCA MOFIFICADA 

5- Supervisão 

4-Assistência Mínima (75% Capacidade) 

3-Assistência Moderada (50% Capacidade) 

DEPENDÊNCIA COMPLETA 

2- Assistência Máxima (25% Capacidade) 

1-Assistência Total (Ausência de Capacidade) 

 

 

COM ASSSISTÊNCIA 

 

AUTO-CUIDADOS 

1) Alimentação  (     )                        

2) Banho  (     )      

3) Higiene pessoal  (     )      

4) Vestir acima da cintura  (      )      

5) Vestir abaixo da cintura (     )     

6) Uso do vaso sanitário (      )      

CONTROLE ESFÍNCTERIANO:  

7) Controle da urina  (      )         

8) Controle das fezes  (      )      

 

TRANSFERÊNCIAS:      

 9) Transferência cama/cadeira  (      )      

10) Transferência para o vaso  (      )      

11) Transferência para o chuveiro  (      )      

LOCOMOÇÃO: 

12) Locomoção  (      )     

13) Escada  (      )    

 

 

 

 

 


