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Resumo
SOARES, M, A, A. Efeitos do fornecimento de feedback extrínseco na
aprendizagem de uma tarefa de apontamento em indivíduos pós-Acidente
Vascular Cerebral. 2017. 121 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Educação
Física e Esporte, Universidade São Paulo. 2017.

Na literatura atual é consenso que o fornecimento de feedback extrínseco é um fator
relevante para melhora do desempenho de indivíduos pós acidente vascular
cerebral. Contudo, não é claro qual o melhor tipo de feedback extrínseco a ser
fornecido para essa população. Tal fato está relacionado ás diferentes formas de
frequência e momento de fornecimento de feedback apresentadas nos
delineamentos heterogêneos dos estudos. Este trabalho procurou investigar os
efeitos do tipo de feedback, conhecimento de performance (CP) e conhecimento de
resultado (CR), fornecidos de forma igual em termos de momento e frequência na
aprendizagem de uma habilidade motora em indivíduos pós-AVC. Participaram do
estudo vinte indivíduos pós-AVC aleatorizados em dois grupos, dez indivíduos
formaram o grupo experimental conhecimento de resultado (GECR) e dez indivíduos
formaram o grupo experimental conhecimento de performance (GECP). Vinte
indivíduos saudáveis pareados em idade com o grupo experimental (GE) foram
recrutados para formação do grupo controle (GC). Todos os participantes realizaram
movimentos de apontamento com o braço hemiparético em direção ao centro de um
alvo exposto no ambiente virtual. Esse alvo possuía áreas de pontuação (AP) que
variavam de 0 a 6 pontos. O GECR recebeu informação sobre a AP tocada e a
pontuação atingida. O GECP recebeu informação relacionada a trajetória do
movimento executado em direção ao centro do alvo. A fase de aquisição foi
composta por três dias consecutivos de prática. A cada dia foram realizados 15
blocos de 5 tentativas, sendo a informação de feedback extrínseco emitida a todos
os grupos em uma frequência sumária de 20%, na última tentativa de cada bloco.
Após 4 dias foram realizados dois testes de retenção, cada um composto por um
bloco de 5 tentativas sem emissão de feedback. As variáveis dependentes foram
desempenho motor (pontuação) e padrão motor (tempo de movimento, pico de
velocidade do dedo, linearidade, suavidade do movimento e ângulo de ombro por
cotovelo). As variáveis dependentes foram comparadas entre os grupos (GE x GC)
confrontando os dados do pré-teste, pós-teste, teste de retenção 1 e teste de
retenção 2, por meio de uma Anova two way (4 grupos (GECP, GECR, GCCP,
GCCR) x 4 testes (pré-teste, pós-teste, teste de retenção 1, teste de retenção 2),
com medidas repetidas no fator testes, seguido do teste post hoc de Tukey. Os
resultados revelaram que em relação ao desempenho motor (pontuação), apenas o
GECR não aprendeu uma tarefa de apontamento. Não houve diferença entre GECP
e GC. Em relação as variáveis de padrão motor GE e GC não apresentaram
diferenças em relação ao tempo de movimento, contudo ambos os grupos
demonstraram diminuição do pico de velocidade, melhora na linearidade do
movimento e melhor coordenação interarticular. Em relação a variável suavidade o
GECP apresentou pior desempenho através de maiores correções do movimento
em relação ao GECR. Conclui-se que em indivíduos pós-AVC, o fornecimento de CP
promoveu melhor comparado ao fornecimento de CR. Indivíduos pós-AVC que
receberam CP aprenderam de forma semelhante a indivíduos saudáveis.

Palavras chave: Feedback Extrínseco; Acidente Vascular Cerebral; Aprendizagem
Motora.

Abstract
SOARES, M, A, A. Effects of the provision of extrinsic feedback in learning a
pointing task in stroke individuals. 2017. 121 f. Master Degree Dissertation School of Physical Education and Sport, University of São Paulo. 2017.

In the current literature, it is agreed that the provision of extrinsic feedback is a
relevant factor for improving the performance in stroke individuals. However, it is not
clear which is the best type of extrinsic feedback to be provided for this population.
This fact is related to the different forms of frequency and moment of feedback
provided in the heterogeneous studies. This work searched to investigate the effects
of the type of feedback knowledge of performance (KP) and knowledge of results
(KR), in learning a motor skill at stroke individuals. Participated in the study Twenty
stroke individuals were randomized into two groups, ten patients were designated to
the Knowledge of Result Experimental Group (KREG) and ten individuals were
designated to Knowledge of Performance Experimental Group (KPEG). Twenty
healthy age-matched individuals with the experimental group (EG) were recruited for
the control group (CG). All participants performed a pointing movement with the
hemiparetic arm to the center of a target on a virtual environment. This target has
scoring areas (SA) Varied from 0 to 6 points. The KREG received information about
the SA reached and the score achieved. The KPEG received information related to
the enpoint of movement performed to the center of the target. The acquisition phase
was composed for three consecutive practice days. It were performed 15 blocks of 5
trials per day, and the extrinsic feedback information was provided to all groups at a
summary frequency of 20%, in the last trial of each block. After 4 days, two retention
tests were performed, each one composed of a block of 5 trials without feedback.
The dependent variables were motor performance (score) and motor standard
(movement time, peak finger speed, linearity, number of movement units
(smoothness) and, elbow and shoulder angle). For analyses, it was performed an
Anova two way (4 groups (KPEG, KREG, KPCG, KRCG) x 4 tests (pre-test, posttest, retention test 1, retention test 2), with repeated measures in the test factor,
followed by Tukey post hoc test. The results revealed that in relation to motor
performance, only the KREG did not learn a pointing task. There was not difference
between KPEG and CG. Regarding the variables of motor pattern EG and CG did not
present differences in relation to the time of movement, however, both groups
showed a decrease in velocity peak, improvement in movement linearity and better
interarticular coordination. In relation to the smoothness variable the KPEG
presented worse performance through greater corrections of movement in relation to
KREG. It was concluded that stroke individuals, the KP provision promoted better
motor learning compared to KR delivery. Stroke individuals that received CP learned
similarly from healthy individuals.
Keywords: Extrinsic Feedback; Stroke; Motor Learning.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente há evidências na literatura que mostram o fornecimento de
feedback extrínseco benéfico para aquisição de habilidades motoras de
indivíduos pós acidente vascular cerebral (DIJK; JANNINK; HERMENS, 2005;
GILMORE; SPAULDING, 2001; MOLIER et al., 2010; SUBRAMANIAN, 2013;
SUBRAMANIAN et al., 2010; VAN VLIET; WULF, 2006; WINSTEIN, 1991).
Possíveis explicações para os efeitos desta variável no comportamento
de

indivíduos

exteroceptivos

pós-AVC,
e

estão

associados

proprioceptivos

aos

apresentados

déficits
por

essa

sensoriais
população

(BAGESTEIRO; SARLEGNA; SAINBURG, 2006; CUMMING; MARSHALL;
LAZAR, 2013; VIDONI; BOYD, 2009). Assim, a capacidade de detectar e
selecionar informações pode estar comprometida, devido à defasagem nos
sistemas de feedback intrínseco. Tal fato torna a emissão de feedback
extrínseco relevante para esta população (VAN VLIET; WULF, 2006).
De acordo com Schmidt e Lee (2014), o feedback extrínseco consiste da
informação sobre o movimento proveniente de uma

fonte externa. Esse

feedback pode ser denominado conhecimento de resultado (CR), quando a
informação emitida se refere ao resultado da ação do indivíduo em relação a
meta ambiental, ou conhecimento de performance (CP), quando a informação
emitida está relacionada ao padrão de execução do movimento para atingir
uma determinada meta.
Investigações acerca da recuperação do membro superior de indivíduos
pós-AVC via utilização de feedback extrínseco de forma combinada, ou seja,
quando um grupo de indivíduos recebe informações tanto sobre CR, quanto
sobre CP, têm destacado mellhora sensório-motora do braço hemiparético
(DANCAUSE;

PTITO;

LEVIN,

2002;

GILMORE;

SPAULDING,

2007;

MAULUCCI; ECKHOUSE, 2001).
No entanto, poucos estudos foram realizados com indivíduos pós-AVC
comparando os efeitos de CR e CP de forma separada, ou seja, quando um
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grupo de indivíduos recebe apenas informações sobre CR e outro grupo recebe
apenas informações sobre CP durante a prática de uma tarefa motora.
Nos estudos de Cirstea, Ptito e Levin (2006) e Cirstea e Levin (2007)
foram analisados os efeitos de CP e CR de forma separada em indivíduos
hemiparéticos. Ambos os estudos demonstraram que CP tem sido eficaz nas
variáveis tempo de movimento e variabilidade. Resultados semelhantes podem
ser observados no estudo de Sharma (2016) onde CP foi superior a CR em
uma tarefa de arremesso com o braço hemiparético.
Já no estudo de Chen, Fujii e Schlaug (2016) os efeitos de CP e CR
investigados de forma separada demonstraram que em ambas as condições,
os indivíduos se beneficiaram do tipo de feedback recebido, não sendo
possível afirmar que um tipo era superior ao outro em relação a melhora do
desempenho de indivíduos pós-AVC.
Todavia, limitações metodológicas são encontradas nesses estudos em
relação as diferentes formas de frequência e momento de fornecimento de
feedback para os grupos experimentais, dificultando a conclusão sobre o mais
adequado tipo de feedback (VAN VLIET; WULF, 2006).
De acordo com Subramanian et al. (2010) para que seja observada a
relação quanto ao melhor tipo de feedback para aprendizagem motora em
indivíduos pós-AVC, é necessário emitir as informações de forma igual tanto
em termos de frequência de fornecimento, quanto em termos momento de
fornecimento.
Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do tipo de
feedback extrínseco fornecidos de forma igual em termos de momento e
frequência de fornecimento, na aprendizagem de uma tarefa de apontamento
em indivíduos pós-AVC.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Acidente Vascular Cerebral

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é caracterizado como uma das
doenças cerebrovasculares (DCV) que causa interrupção do fluxo sanguíneo
para o encéfalo, fazendo com que o mesmo não seja abastecido de oxigênio e
substratos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).
Existem dois tipos de AVC sendo estes isquêmico e hemorrágico. O
AVC isquêmico pode ser ocasionado pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, por
meio de um coágulo de sangue em uma artéria no cérebro, ou pelo
estreitamento das artérias que dificulta o fluxo sanguíneo. Já o AVC
hemorrágico ocorre através do rompimento de um vaso sanguíneo que
acarreta hemorragia tanto intracerebral, quanto em membranas externas ao
cérebro (subaracnóidea) (WORLD HEART FEDERATION, 2015).

2.1.1 Epidemiologia

Cerca de 17 milhões de pessoas ao ano são afetadas por um AVC, esse
número faz com que esta doença cerebrovascular seja considerada a segunda
principal causa de morte no mundo, com aproximadamente 6,5 milhões de
óbitos por ano. Além disso, o AVC é tido principal causa de incapacidade
crônica causada por doença neurológica (STROKE ASSOCIATION, 2015;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).
Segundo dados epidemiológicos, apesar da diminuição da taxa de
mortalidade e incidência de AVC nas últimas duas décadas, o número de
sobreviventes com diferentes sequelas tem aumentado a cada ano (WRITING
GROUP MEMBERS AHA, 2015). Tal fato, corrobora para que o AVC seja
tratado como um problema de saúde pública, com estimativas futuras que
indicam um aumento substancial para 200 milhões de pessoas com
incapacidades geradas por esta doença no ano de 2030 (FEIGIN et al., 2014).
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Atualmente, 26 milhões de pessoas sobrevivem com incapacidades
geradas por esta doença neurológica (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2015). Só no Brasil, aproximadamente, 30% dos indivíduos acometidos por
AVC apresentam sequelas graves, que geram um enorme impacto social
(ABRAMCZUK; VILLELA, 2009; LOTUFO; BENSEÑOR, 2009). A incidência
desta doença na população brasileira é de 108 para cada 1000 habitantes,
sendo a principal causa de incapacidade por doença neurológica no país
(BOTELHO et al., 2016).
Segundo Larewnce et al. (2001) as incapacidades geradas após um
AVC, estão em 77% dos casos relacionadas a fraqueza dos membros
superiores.

2.1.2 Quadro clínico

Após a ocorrência de um AVC danos as áreas sensório- motoras,
subcorticais e ao cerebelo podem acarretar diversos prejuízos motores,
sensoriais e cognitivos (CODERRE, 2013; POLLOCK et al., 2014).
No aspecto motor, a hemiparesia denominada a fraqueza ou paralisia
parcial e a hemiplegia tida como paralisia, são duas características marcantes
apresentadas por indivíduos pós-AVC. Esses déficits podem ser observados de
forma mais evidente, no lado contralateral ao hemisfério cerebral acometido,
tendo maior incidência de acometimento nos membros superiores (KITSOS et
al., 2013).
Já no âmbito sensorial, déficits na propriocepção são comumente
observados em indivíduos pós-AVC prejudicando a execução de movimentos
envolvendo o braço hemiparético (BUILDING; CAMPUS, 2008; CODERRE ,
2013; TEASELL et al., 2014; TOCCO, 2011).
De acordo com Pollock et al. (2014) as defasagens proprioceptivas
apresentadas por indivíduos pós-AVC reduzem a consciência sobre a posição
e a movimentação do membro acometido. Tais prejuízos diminuem o controle
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motor do membro afetado, acarretando dificuldades na coordenação
interarticular para produção de movimentos voluntários.
Cumming, Marshall e Lazar (2013) e Lang e Sheiber (2009) destacam
que problemas apresentados na execução motora de indivíduos hemiparéticos,
também estão associados a déficits nos processos cognitivos. Assim,
alterações

na

função

executiva

acarretam

um

planejamento

motor

desordenado, que dificulta ou impossibilita a realização de movimentos
precisos (RODRIGUES et al., 2011; TOCCO, 2011).
As informações supracitadas, sugerem que indivíduos pós-AVC podem
apresentar diferentes graus de severidade de acordo com as sequelas
sensoriais, motoras e cognitivas, fator que pode afetar a aprendizagem motora
dessa população (BOYD et al., 2007; VIDONI; BOYD, 2009).

2.2 Aprendizagem motora e desempenho motor

A aprendizagem motora é denominada um fenômeno oculto relacionado
à mudanças internas ao organismo, que necessitam ser inferidas com base no
comportamento observável, ou seja, no desempenho motor (TANI, 2016).
Todavia, para se compreender a aprendizagem motora como um
fenômeno passível de investigação, é necessário estabelecer a distinção entre
desempenho e aprendizagem.
Existem quatro características distintas que auxiliam na compreensão
do conceito aprendizagem, sendo estas: 1) aprendizagem é um processo
subjacente em busca da melhora do desempenho, para produção de ações
habilidosas, 2) a aprendizagem resulta da prática e/ou experiência, 3) a
aprendizagem é tida como mudanças internas no comportamento de um
indivíduo, que não podem ser observadas, mas, inferidas através de mudanças
no desempenho, 4) a aprendizagem pode ser denominada como mudanças
relativamente permanentes na capacidade de produzir ações habilidosas e,
nesse sentido, pode ser influenciada por fatores externos como tempo de
prática e motivação (SCHMIDT; LEE, 2011).
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No que se refere ao desempenho Magill (2000) apresenta quatro
características que são: 1) aperfeiçoamento: no qual através de tentativas de
prática o desempenho é aperfeiçoado com o tempo, 2) consistência que
demonstra o desempenho cada vez mais consistente em função da prática, 3)
persistência que se refere a capacidade de manutenção do desempenho
aperfeiçoado, após períodos com ausência de prática, 4) adaptabilidade que se
relaciona à capacidade deste desempenho aperfeiçoado adaptar-se em
diferentes contextos de prática.
A partir das caracteristicas supracitadas, o desempenho pode ser
definido como mudanças temporárias no comportamento motor observadas
durante a prática (efeitos temporários) (EDWARDS, 2010).
Já a aprendizagem motora para ser inferida necessita de testes
específicos de retenção e transferência. Estes testes devem avaliar a
capacidade de persistência e adaptabilidade do desempenho aprimorado ao
longo do tempo (efeitos duradouros) (KANTAK; WINSTEIN, 2012). Partindo
desta premissa, os testes de retenção e transferência tornam-se de
fundamental relevância para a análise do fenômeno aprendizagem motora
(EMANUEL; JARUS; BART, 2008).
Segundo Tani (2000), a fase de aquisição é tida como a fase de prática
de uma habilidade, na qual um grande número de repetições será efetuado
com o intuito de verificar a estabilização do desempenho. Em seguida, o teste
de retenção verifica a persistência do desempenho aperfeiçoado na fase de
aquisição. Nesse teste, o indivíduo deve estar algum tempo sem praticar a
tarefa proposta na fase de aquisição, para que os efeitos das variáveis de
desempenho

dissipem-se

permitindo

a

inferência

de

aprendizagem

(FISCHMAN; CHRISTINA; VERCRUYSSEN, 1982; MAGILL, 2000).
Já o teste de de transferência permite inferir sobre a aprendizagem em
relação à capacidade de adaptabilidade frente às mudanças de desempenho
de um indivíduo.

Uma das maneiras de se verificar a característica de

adaptabilidade do desempenho é mudar o contexto de prática de uma
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habilidade, como por exemplo, diminuindo a quantidade de feedback durante a
relização de uma tarefa motora (MAGILL, 2000).

2.3 Feedback

A aquisição de habilidades motoras envolve a integração de diferentes
aspectos como características do aprendiz, tarefa a ser executada e os fatores
que irão influenciar o processo de aprendizagem (CORRÊA et al., 2005;
CHIVIACOWSKY, 2005).
Em relação aos fatores que afetam a aquisição de habilidades motoras,
o feedback têm se destacado como um mediador do processo de
aprendizagem. Isso devido ao seu caráter informativo relacionado ao
desempenho na tarefa, associativo referente aos aspectos do movimento e o
resultado da ação e motivacional (SCHMIDT; LEE, 2011).
A popularização do termo feedback ocorreu por volta do fim da segunda
guerra mundial em discussões sobre mecanismos de controle de circuito
fechado (SCHMIDT; WRISBERG, 2010).

Nessa época as proposições

postuladas por Wiener (1948) ganharam destaque, principalmente em seu livro
entitulado, cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina.
Para o autor um sistema de controle era composto por um receptor (input) e um
efetor (output), sendo que entre ambos existe um conjunto de elementos
intermediários responsáveis por recombinar as informações recebidas e
reproduzir a resposta desejada. Todavia, as informações introduzidas nesse
sistema envolviam o funcionamento dos próprios efetores, sendo estas, de
características proprioceptivas que definiam o feedback como uma informação
sobre o estado real do movimento.
Atualmente, o feedback é tido como toda informação sensorial disponível
durante e após a execução de um ato motor, denominado feedback produzido
pela resposta ou feedback produzido pelo movimento (SCHMIDT; LEE, 2011).
Essas informações permitem ao indivíduo comparar o movimento
executado ao movimento desejado e realizar ajustes com o intuito de reduzir o
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erro em busca da máxima precisão (MENDES; GODINHO; CHIVIACOWSKY,
1997)
Segundo Chiviacowsky e Tani (1997) e Schmidt e Wrisberg (2010) o
feedback pode ser classificado em duas categorias, sendo intrínseco ou
extrínseco. Existem dois tipos de feedback extrínseco, o conhecimento de
resultado e o conhecimento de performance descritos em maiores detalhes nos
próximos subcapítulos.

2.3.1 Feedback intrínseco

A informação sensorial gerada pela produção natural de um movimento
é denominada feedback intrínseco (SCHMIDT, 1993). Essa informação,
também é conhecida como feedback herdado ou inerente e pode vir de fontes
externas ao corpo da pessoa, ou de dentro do próprio corpo da pessoa
(informação exteroceptiva, proprioceptiva, visual, entre outras) (SHUMWAYCOOK; WOOLLACOTT, 2007).
As informações sensoriais de feedback intrínseco provenientes de fontes
exteroceptivas são obtidas através dos os orgãos sensoriais, visão, audição,
tato e olfato. Já as informações sensoriais provenientes de fontes
proprioceptivas são obtidas através da propriocepção, que é responsável por
sinalizar o posicionamento do corpo no espaço , assim como movimentação
dos segmentos e força muscular exercida durante a produção de movimentos
(SCHMIDT; LEE, 2011; SCHMIDT; WRISBERG, 2010). Nesse sentido, Magill
(2000), ressalta que na presença de defasagens nos sistemas sensoriais, o
indivíduo terá dificuldades para detectar seus erros, necessitando de
informações adicionais advindas de feedback extrínseco.
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2.3.2 Feedback extrínseco

Também conhecido como feedback aumentado o feedback extrínseco
refere-se a informação que é fornecida ao indivíduo por uma fonte externa ou
meio artificial (SCHMIDT, 1993).
Esta informação está fora do sistema percepto sensorial do indivíduo e
tem como objetivo principal suplementar ou complementar as informações
fornecidas pelo feedback intrínseco (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT,
2007). Assim, na ausência

da detecção do erro por meio dos sistemas

sensoriais, o fornecimento de feedback extrínseco pode facilitar a avaliação do
movimento e auxiliar na aquisição da meta desejada (TANI, 1989).
Nesse contexto, Edwards (2010) destaca o feedback extrínseco como
uma variável fundamental no processo de aquisição de habilidades motoras
devido

suas

propriedades

informativas,

motivacionais,

de

reforço

e

dependência.
Na função informativa o feedback tem como objetivo indicar de forma
direta ou indireta o que deve ser feito para que o indivíduo aprimore o
movimento e corrija seus erros. A função motivacional o feedback tem como
objetivo aumentar engajamento do indivíduo na execução de uma tarefa. Nas
propriedades de reforço o feedback permite algumas ações já realizadas com
sucesso voltem a ser reproduzidas ou no caso de punição, evitem ser
repetidas. Por fim, a função de dependência conduz o indivíduo a permanecer
dependente da informação de feedback, o que resulta em um declínio do
desempenho na ausência da mesma (EDWARDS, 2010; MAGILL, 200;
SCHMIDT; LEE 2011; SCHMIDT; WRISBERG 2010).
Ainda de acordo com Mendes, Godinho e Chiviacowsky (1997) outro
fator que torna o feedback influente na aprendizagem refere-se ao controle
dessas informações por uma fonte externa ao executante. Assim, a
manipulação das informações de feedback extrínseco podem ser realizadas de
diferentes maneiras no que concerne a aspectos como natureza, momento,

25
frequência e tipo de informção emitida (SUBRAMANIAN et al., 2010; VAN
VLIET; WULF, 2006).
Referente a natureza essas informações podem ser emitidas de
diferentes maneiras como por exemplo, auditiva envolvendo encorajamento
verbal ou sons, visual incluindo a visão do próprio corpo ou ainda de forma
sensorial, relacionada ao tato, força e posição (MOLIER et al., 2010). Quanto
ao momento essas informações podem ser ofertadas ao executante
simultaneamente à realização do movimento sendo caracterizada como
concomitante ou, ao término da ação motora denominada de terminal
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2007). Já em relação a frequência de
emissão as informações de feedback extrínseco podem ser manipuladas e
classificadas como: relativa, absoluta, decrescente, faixa de amplitude,
autocontrolada, sumária e média.
A frequência relativa se refere a porcentagem de repetições em que o
feedback é fornecido, dividido pelo número de repetições executadas e
multiplicado por 100. Já a emissão da frequência de forma absoluta está
relacionada ao número total de feedbacks que o indivíduo recebe durante a
prática de uma tarefa. Outra forma de manipulação na qual o feedback é
emitido com maior frequência no início da prática e reduzido gradualmente no
final da prática é denominada a frequência decrescente (SCHMIDT; LEE,
2011).
A variação da frequência denominada faixa de amplitude, manipula a
informação de feedback a partir de uma faixa predeterminada de desvio do
objetivo da tarefa. Assim, a informação somente será fornecida caso o erro
exceda essa faixa predeterminada. Alguns estudos utilizam a forma de
frequência autocontrolada de emissão de feedback. Nesse contexto, o
indivíduo tem o controle sobre o momento em que deseja receber a informação
de feedback pelo experimentador (EDWARDS, 2010; MAGILL, 2000). A
frequência sumária é caracterizada como um procedimento em que após um
bloco de repetições a informação é emitida apenas em relação ao bloco de
tentativas. E, por fim, a forma de frequência média é aquela na qual várias
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repetições de prática são executadas, para que posteriormente seja emitido o
feedback sobre o escore médio das repetições (CHIVIACOWSKY, 1997).
É importante ressaltar que o feedback extrínseco também pode ser
emitido e classificado em relação ao tipo de conteúdo emitido, sendo
classificada como conhecimento de performance e conhecimento de resultado
(EDWARDS, 2010; SCHMIDT; WRISBERG, 2010).

2.3.3 Conhecimento de resultado

A categoria de informação de feedback extrínseco que fornece ao
indivíduo algo sobre o sucesso de sua ação em relação a meta ambiental
pretendida é denominada conhecimento de resultado (CR) (SCHMIDT, 1993).
O CR consiste de informações apresentadas por uma fonte externa que
não o próprio indivíduo. Essas informações podem estar relacionadas ao
desempenho de uma habilidade, como por exemplo, demonstrar ao indivíduo
um gráfico da pontuação atingida em uma tarefa de arremesso de dardo. Em
outras situações as informações de CR podem estar voltadas apenas aos
resultados da ação em relação a obtenção da meta, como por exemplo,
informar ao indivíduo quando ele acertou ou errou o centro do alvo na tarefa de
arremesso de dardo (MAGILL, 2000, 2007).

2.3.4 Conhecimento de performance

Outra categoria de informação de feedback extrínseco que relata ao
indivíduo informações sobre o padrão do movimento executado é denominada
conhecimento de performance (CP) ou feedback cinemático (SCHMIDT, 1993).
Este tipo de informação está relacionado às características do padrão de
execução do movimento responsáveis pelo resultado do desempenho
(MAGILL, 2000; SCHMIDT, 1993)
Desta forma, as informações emitidas por uma fonte externa que não o
próprio indivíduo envolvendo a categoria CP não indicam necessariamente o
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nível do resultado alcançado em relação a meta ambiental pretendida, mas a
qualidade do movimento que o mesmo produziu (CHIVIACOWSKY, 1997).
Assim, ao término da execução de um movimento, as informações recebidas
de uma fonte externa relacionadas ao padrão de execução de uma ação fazem
com que o indivíduo obtenha um parâmetro entre o padrão de movimento
executado e o ideal (TANI, 1989).

2.3.5 Processamento de informação

Durante a aquisição de habilidades motoras há o envolvimento de um
grande número de informações ambientais, disponíveis antes e após a
execução dos movimentos (SCHMIDT, 1993). Essa troca constante de
informações entre o aprendiz e o meio ambiente constitui a elaboração de
operações mentais, para que essas informações sejam utilizadas de maneira
eficiente tanto para correção quanto para produção de movimentos. Assim,
entre um estímulo e uma resposta motora, o indivíduo abstrai informações
ambientais com o objetivo de assimilá-las constituindo o processamento de
informação

(MAGILL, 2000; SCHMIDT; LEE, 2011; SHUMWAY-COOK;

WOOLLACOTT, 2007). Esse processo que ocorre no sistema nervoso central
(SNC) envolve a percepção das informações, a seleção de um plano de ação e
a especificação dos parâmetros de controle dos movimentos (TEIXEIRA,
2006).
Tais processos, são elaborados a partir do momento em que a
informação periférica entra no SNC passando por três estágios discretos de
processamento sendo estes: identificação do estímulo, seleção da resposta e
programação da resposta (SCHMIDT; LEE, 2011; SCHMIDT; WRISBERG,
2010). No primeiro estágio chamado de identificação do estímulo, o indivíduo
reconhece e identifica as informações ambientais advindas de órgãos
sensoriais. Já no segundo estágio denominado seleção da resposta, o
indivíduo decide a resposta que deve ser dada, frente a natureza do ambiente.
Então, no terceiro estágio chamado de programação da resposta, ocorre a
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organização do sistema motor, na qual a organização dos componentes de
resposta deve ser enviada aos músculos para produção do movimento
adequado. Tais estágios podem ser verificados na Figura 1.
Sendo assim, o sistema sensorial (input) é responsável por detectar
informações ambientais, para que posteriormente o SNC integre essas
informações para coordenação de respostas neuromusculares apropriadas
enviando-as ao sistema motor (output) que é responsável pela ativação correta
do músculos para a produção de um movimento coordenado (JANUÁRIO;
AMARAL, 2010).

Figura 1: Modelo de processamento de informação expandido demonstrando os estágios de
identificação do estímulo, seleção da resposta e programação da resposta (adaptado de
SCHMIDT, 1993; SCHMIDT; WRISBERG, 2001).

2.3.6 Processamento de informação de indivíduos Pós-AVC

Em indivíduos pós-AVC o processamento de informações apresenta
algumas peculiaridades, pois, a informação sensorial obtida durante a
realização de uma tarefa muitas vezes não pode ser traduzida em coordenadas
internas ou comandos específicos, que facilitem a reprodução de movimentos
(DANCAUSE; PTITO; LEVIN, 2002)
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Tal defasagem envolvendo a produção de movimentos coordenados
pode estar relacionada a dificuldade em que indivíduos com lesões
neurológicas encontram para integrar e armazenar informações sensoriais,
devido a lentidão ou inadequação na recepção de informações advindas de
fontes ambientais (GERRITSEN et al., 2003; HOCHSTENBACH et al., 1998)
De acordo com Stewart, Gordon e Winstein (2014) déficits no
processamento de informações dependem da região cerebral afetada após um
AVC. Nesse sentido,

a ausência de lesões em áreas como a substância

branca frontal e a substância cinzenta subcortical são fundamentais no que
concerne

aos

domínios

cognitivos

envolvendo

o

processamento

de

informações (SACHDEV et al., 2004).
Wahlbom e Henrik (2016) explanam que a população de neurônios no
córtex cerebral funciona como uma rede interconectada. Desta maneira, a
ocorrência de um AVC removeria parte dessa população de neurônios o que
poderia resultar em uma desconexão e diminuição da funcionalidade da rede.
Assim, o estado do córtex cerebral no momento de entrada da informação
sensorial (input) é um fator importante no que se refere a como esta informação
será processada.
Além disso, déficits relacionados a mecanismos cognitivos subjacentes
também estão diretamente envolvidos na produção de ações motoras que
interferem

na

ativação

muscular,

coordenação

multiarticular

e

consequentemente na precisão do movimento durante a realização de tarefas
motoras

(CIRSTEA; LEVIN, 2000; CIRSTEA; PTITO; LEVIN, 2006, 2003;

LEVIN et al., 2002; WAGNER et al., 2007). Essas defasagens na resposta
motora podem ser explicadas por alterações no equilíbrio entre a ativação de
células excitadoras e inibitórias devido a desconexão da rede global

que

processa a informação (WAHLBOM; HENRIK, 2016). Dentro deste contexto,
parece claro que em indivíduos pós-AVC processos sensoriais internos
responsáveis por processar informações percepto-sensoriais de feedback
intrínseco podem estar prejudicados. Isso ressalta a importância do
fornecimento de feedback extrínseco para aumentar a funcionalidade dos
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processos internos e refinar o padrão motor desses indivíduos (VAN VLIET;
WULF, 2006).

2.3.7 Feedback extrínseco e AVC

Há alguns indicativos na literatura sobre a importância do fornecimento
de feedback extrínseco para melhora do desempenho na execução de
habilidades motoras em indivíduos pós-AVC (DIJK; JANNINK; HERMENS,
2005; MOLIER et al., 2010; SUBRAMANIAN, 2013; SUBRAMANIAN et al.,
2010; VAN VLIET; WULF, 2006).
Para Dancause, Ptito e Levin (2002) a utilização de informações de
movimentos executados para produção de novos movimentos pode atenuar
interferências causadas por defasagens cognitivas e gerar melhora no
desempenho. Tal afirmação corrobora com estudos que demonstram os efeitos
positivos do feedback extrínseco para a aprendizagem motora de indivíduos
pós-AVC (CIRSTEA; PTITO; LEVIN, 2006; CIRSTEA; LEVIN, 2007; GILMORE;
SPAULDING, 2007). Essas pesquisas evidenciam que indivíduos pós-AVC
foram capazes de se beneficiar de informações sensoriais apresentando
mudanças no desempenho em fases aquisição e demonstrando a persistência
dessas mudanças de desempenho em fases de retenção. Esses achados
sugerem que informações de feedback extrínseco podem otimizar a
aprendizagem de indivíduos pós-AVC (VAN VLIET; WULF, 2006).
Portanto, o fornecimento de feedback extrínseco sobre o padrão motor
ou sobre o resultado da ação pode ser uma estratégia que favorece o processo
de aprendizagem motora dessa população. Isso porque, após uma lesão
vascular alterações proprioceptivas e exteroceptivas podem prejudicar a
obtenção de informações através de sistemas de feedback intrínseco
prejudicando a detecção e seleção de informações cruciais para melhora do
desempenho

(CUMMING;

MARSHALL;

LAZAR,

2013;

GILMORE;

SPAULDING, 2007; MOLIER et al., 2010; VAN VLIET; WULF, 2006; VIDONI;
BOYD, 2009; WINSTEIN, 1991).
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2.3.8 Efeitos de diferentes condições de feedback oferecidas ao indivíduo pósAVC durante sessões de reabilitação para o membro superior hemiparético

Um dos grandes desafios no âmbito da reabilitação de indivíduos pósAVC é esclarecer como programas de intervenção podem tornar-se mais
efetivos para recuperação do membro superior acometido. Diversos estudos
têm salientado que além da prática o feedback é considerado um fator
importante para recuperação motora desta população (DIJK; JANNINK;
HERMENS, 2005; SUBRAMANIAN et al., 2010; VAN VLIET; WULF, 2006;
WINSTEIN, 1991).
Nesse sentido, Maulucci e Eckhouse (2001) buscaram investigar se
diferentes tipos de feedback auditivo concomitante poderiam resultar em
recuperação motora do braço de indivíduos pós-AVC crônicos em comparação
com a prática isolada. Dezesseis indivíduos foram aleatorizados em 2 grupos
(n=8 cada grupo) sendo que um grupo foi treinado recebendo a combinação de
feedback (CP + CR) e o outro grupo recebeu somente CR. Ao grupo que
recebeu a combinação de feedback o CP foi emitido com sinal auditivo sobre
erro da trajetória e no CR a luz se apagava no caso de acerto no alvo. Já o
outro grupo recebeu apenas CR, no qual a luz se apagava no caso de acerto
no alvo sem emissão de feedback auditivo CP. Todos os indivíduos realizaram
movimentos de apontamento com o braço acometido em direção a três alvos
que poderiam ser expostos em uma ordem aleatória, ipsilateral, contralateral e
central ao braço acometido. De 42 tentativas executadas os indivíduos
receberam informação de feedback em 24 tentativas. A cinemática dos
movimentos de apontamento foi registrada com o intuito de verificar o
desempenho motor e a qualidade do movimento de apontamento desses
indivíduos. Concluiu-se que ambos os grupos apresentaram melhora no
desempenho motor e na qualidade do movimento. Todavia apenas o grupo que
recebeu a combinação de CP e CR mostrou melhora na retificação da trajetória
do movimento.
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Gilmore e Spaulding (2007) buscaram verificar os efeitos da terapia
ocupacional (TO) combinada com a emissão de feedback em comparação a
TO em indivíduos pós AVC. Dez indivíduos pós-AVC foram alaetorizados em 2
grupos (N=5 cada grupo) sendo estes, grupo TO que recebeu feedback verbal
sem a emissão de vídeo e grupo TO com emissão de feedback através de um
vídeo sobre sua performance (TOV). Ambos os grupos realizaram uma tarefa
motora de vestir meias e calçar sapatos. Foram realizadas 10 sessões, sendo
que cada sessão era composta por três tentativas.
Para avaliação dos resultados o autores utilizaram escala de atividades
da vida diária Klein-Bell, pré intervenção e pós-intervenção ao final de cada
uma das 10 sessões. Também foi utilizada a escala da medida de desempenho
ocupacional canadense (COPM), sendo essa realizada pré-intervenção e pósintervenção depois de concluídas todas as 10 intervenções. Essas escalas
avaliaram o desempenho dos indivíduos nas atividades da vida diária (AVD’s) e
a qualidade de vida. Os achados mostraram que em ambas as medidas os
grupos apresentaram melhoras, contudo, o grupo TVO apresentou melhor
desempenho e satisfação na tarefa de vestir meias e calçar sapatos. De acordo
com os autores os achados permitem inferir que feedback fornecido na forma
de CP pode melhorar o desempenho das atividades da vida diária e a
qualidade de vida.
Outro estudo conduzido por Dancause et al. (2002) procurou analisar
estratégias de aprendizagem a curto prazo em indivíduos pós-AVC em
comparação a indivíduos saudáveis. Participaram deste estudo 10 indivíduos
hemiplégicos crônicos e 6 indivíduos saudáveis pareados por idade com o
grupo AVC. O equipamento utilizado foi uma plataforma horizontal acoplada a
um motor de torque. Todos os participantes realizaram a movimentação de
uma alavanca ao qual oferecia diferentes resistências. A cada tentativa
realizada, o feedback foi fornecido aos grupos através de um computador, no
qual o CR foi relativo a precisão do movimento e o CP relativo ao feedback
visual do braço. Todos os indivíduos eram instruídos a corrigir seus erros após
a emissão de feedback. O delineamento foi composto por 12 a 15 blocos de 7 a
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10 tentativas totalizando aproximadamente 150 tentativas. Foram realizadas
avaliações físicas (comprometimento do membro superior) e cognitivas (função
executiva, memória e atenção).

Os resultados demonstram que os

movimentos com pesos foram mais lentos no grupo AVC em relação ao grupo
controle. Essa dificuldade de adaptar seus movimentos a carga implementada
pode estar associada à dificuldade de utilizar rapidamente informações visuais
e proprioceptivas. As estratégias de correção dos indivíduos com hemiparesia
leve foram semelhantes ao grupo controle, porém diferiram daqueles com
hemiparesia moderada a grave. Esses resultados fornecem evidências que
indivíduos pós-AVC podem melhorar o desempenho de uma tarefa de
manipulação e tais estratégias podem estar relacionadas com os níveis
cognitivos e de comprometimento do membro superior, fatores que devem ser
avaliados na aprendizagem de indivíduos pós-AVC crônicos. Entretanto, diante
dos estudos supracitados notam-se algumas falhas metodológicas que
impossibilitam sugerir os reais efeitos do feedback sobre indivíduos pós-AVC.
Segundo Subramanian et al. (2010) há a necessidade de maior consistência
nos estudos devido limitações metodológicas encontradas como, o pequeno
número de indivíduos envolvidos na amostra (por volta de 5 indivíduos por
grupo, ou, 10 indivíduos na amostra total) – vide Dancause, Ptito e Levin, 2002;
Gilmore e Spaulding, 2007. Ainda em relação ao estudo de Dancause, Ptito e
Levin (2002) outra limitação encontra-se no conteúdo das informações sobre
CR e CP, sendo que ambas foram emitidas de forma visual através de um
computador, porém o CP emitido sobre velocidade do movimento pode ser
caracterizado como CR por apresentar resultado em relação a meta ambiental,
não em relação ao padrão do movimento. Outra limitação deve-se ao
delinamento dos estudos, como observado em Maulucci e Eckhouse (2001) no
qual 42 repetições no bloco da aquisição são insuficientes para garantir
melhora do desempenho em tarefas de alcance, conforme preconizam Cirstea
e Levin (2007). Além disso, os participantes não foram avaliados em todas as
medidas clínicas em relação ao comprometimento do membro superior e\ou
função, o que impede discutir os resultados com base nas características da
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amostra. Acresça-se a esse cenário, a ausência de informações sobre como a
distribuição das informações de feedback foi realizada nos estudos citados.
Todas essas limitações dificultam a interpretação dos resultados obtidos.

2.3.9 Efeitos de CP e CR oferecidos a indivíduos pós-AVC durante sessões
de reabilitação para o membro superior

Cirstea, Ptito e Levin (2006) buscaram determinar qual o tipo de
feedback extrínseco que poderia otimizar a recuperação do membro superior
de indivíduos pós-AVC. O objetivo dos autores foi analisar os efeitos da prática
de movimentos repetitivos em duas condições de fornecimento de feedback
sendo estas CR e CP. A hipótese desses autores era de que em indivíduos
com hemiparesia crônica, a cinemática de movimentos repetitivos pode ser
diferente de acordo com o tipo de feedback fornecido. Desta forma, 37
indivíduos pós-AVC foram aleatorizados em dois grupos experimentais sendo
estes CR (n=14)

e CP (n=14), 9 indivíduos

formaram o terceiro grupo

denominado de grupo controle que realizou a tarefa sem feedback. Além disso,
10 indivíduos saudáveis foram recrutados para comparação dos dados. Ambos
os grupos receberam feedback verbal de forma diferente. Assim, o grupo CR
recebeu feedback terminal de forma sumária em 20% das tentativas, ou seja, a
cada 5 tentativas esse grupo recebeu feedback da última tentativa realizada
durante a sessão de 75 tentativas. O conteúdo da informação para este grupo
foi relacionado a precisão do movimento, nesse sentido, ao final do movimento,
os indivíduos podiam abrir os olhos e corrigir a posição do dedo para o mais
próximo da meta final. Já o grupo CP, recebeu feedback concomitante de
forma decrescente, ou seja, para esse grupo o feedback foi distribuído da
seguinte forma: no primeiro bloco de 25 tentativas o feedback foi fornecido a
todo momento, no segundo bloco de 25 tentativas o feedback foi fornecido a
cada 2 tentativas e no terceiro bloco de 25 tentativas o feedback foi fornecido a
cada 5 tentativas. O conteúdo da informação para este grupo foi relacionado
ao padrão de movimento (flexão do ombro, extensão do cotovelo), ou seja,
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durante a trajetória do movimento eram emitidas informações referentes ao
padrão de execução.Todos os indivíduos sentados realizaram uma tarefa de
apontamento com o braço hemiparético em ambiente físico. Desta forma, com
o braço localizado ao lado do corpo, os indivíduos executaram movimentos de
apontamento com a visão ocluída, com o objetivo de acertar um alvo localizado
contralateral ao braço acometido. Esse alvo foi ajustado na altura do ombro dos
participantes e colocado além do alcance dos mesmos para que nenhum
feedback tátil fosse fornecido. A instrução fornecida aos participantes foi
apontar para a meta da forma mais rápida e precisa possível, em um único
movimento e manter a posição do braço até ouvir um som. A intervenção
consistiu em 10 sessões de 75 movimentos repetitivos uma hora por dia,
durante duas semanas. As análises de desempenho motor foram realizadas
em três etapas pré-teste, pós-teste após 10 sessões de prática e retenção um
mês após o término da intervenção.
Os resultados demonstraram que o fornecimento de CP durante a
prática de movimentos repetitivos resultou em melhores resultados motores
relacionados ao tempo de movimento e variabilidade. Já o fornecimento de CR
resultou em melhora na precisão. De acordo com os autores, a melhora motora
depende do tipo de feedback fornecido durante a prática de movimentos
repetitivos, pois indivíduos que receberam informações sobre precisão
melhoraram apenas nesse aspecto. Já indivíduos que receberam informações
sobre o padrão de movimento obtiveram ganhos em aspectos relacionados ao
movimento articular. Concluiu-se que o uso de CP durante a prática de
movimentos repetitivos resultou em melhores ganhos motores.
Em um estudo similar, realizado por Cirstea et al. (2007) o objetivo foi
determinar se a manipulação de feedback extrínseco voltado para o resultado
do movimento (CR) ou voltado para o padrão de movimento (CP), poderiam
conduzir a recuperação motora do braço hemiparético. Esse estudo replicou o
delineamento proposto por Cirstea; Ptito e Levin (2006).
A hipóstese dos autores era de que a emissão de feedback voltado para
padrão de movimento (CP), seria mais eficaz para recuperação do membro
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superior em indivíduos pós-AVC. Os resultados evidenciaram que o grupo CP
apresentou uma melhor qualidade de movimento imediato e a longo prazo, com
melhor coordenação interarticular. Houve, também, melhora na compensação
(rotação do tronco) e recuperação da coordenação interarticular no grupo CP.
No grupo CR, no entanto, os ganhos motores relacionados a intercoordenação
articular só foram vistos a longo prazo 1 mês após a intervenção. A hipótese
inicial dos autores foi confirmada mostrando que o grupo CP, que voltou o foco
dos indivíduos para os próprios movimentos, garantiu melhor recuperação
motora, refletida através de maiores ganhos na qualidade dos movimentos em
relação ao grupo CR.
Sharma (2016) procurou verificar os efeitos CP e CR na aprendizagem
de uma habilidade motora em indivíduos pós-AVC. Participaram do estudo 14
indivíduos pós-AVC que foram aleatorizados em dois grupos experimentais
sendo, grupo CR (n= 7) e grupo CP (n=7). Ambos os grupos realizaram uma
tarefa de arremessar uma bola de esponja o mais distante possível utilizando o
braço hemiparético. O delineamento proposto constou de 2 semanas com seis
sessões de prática por semana, em cada sessão de prática foram realizadas
40 tentativas. Ao grupo CR após cada 10 tentativas foi fornecida informação
acerca da maior distância lançada entre as 10 tentativas. Ao grupo CP após
cada 10 tentativas foi fornecido feedback verbal sobre o padrão de movimento
mais a vizualização do desempenho através de uma fita de vídeo. A distância
medida como pré-teste foi adotada como uma média dos primeiros cinco
ensaios para ambos os grupos. Após a conclusão de 2 semanas de prática, ao
término da última sessão ambos os grupos realizaram mais 5 tentativas de
prática, a média de distância destas tentativas foi adotada como pós-teste. Os
resultados obtidos demonstraram que ambos os grupos melhoraram a distância
do arremesso do pré-tese para o pós-teste, no entanto o grupo CP apresentou
maiores distâncias de arremesso em relação ao grupo CR. Os autores
concluíram que o fornecimento de CP foi mais eficaz que o fornecimento de
CR.
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Já no estudo de série de casos realizado por Chen, Fujii e Schlaug
(2016), os autores buscaram explorar os efeitos da emissão do tipo de
feedback extrínseco auditivo em uma sessão curta de prática. Participaram
deste estudo 5 indivíduos pós-AVC destros. Todos os indivíduos realizaram
movimentos de alcance com o braço hemiparético. Os indivíduos mantiveramse sentados, com a posição inicial do braço em flexão do cotovelo a 90° e
flexão do ombro a 0°. Um alvo no ambiente físico foi colocado a frente dos
participantes ipsilateral ao braço acometido, de forma que a posição final do
movimento de alcance fosse com o braço em flexão do ombro a 90° e flexão do
cotovelo a 0°. Todos os participantes realizaram a tarefa em 3 condições de
emissão de feedback auditivo. Essas condições fora randomizadas e
realizadas em dias separados. Na condição 1 - CP, os participantes receberam
feedback auditivo contínuo em tempo real ao longo da trajetória. Nessa
condição os indivídios ouviam um som agradável caso o movimento estivesse
sendo realizado próximo a trajetória de alcance predeterminada para atingir o
alvo. No entanto, caso essa trajetória estivesse fora de padrão predeterminado
eles ouviam um som desagradável. Na condição 2 - CR, os participantes
receberam feedback auditivo rítmico emitido através de um metronômo. Assim,
os participantes ouviam um som no início e no final do movimento. Desta
forma, quando o movimento ocorresse de forma sincronizada ao metronômo,
era indicado desempenho correto. Caso o movimento chegasse ao seu final
antes ou depois do som do metronômo era indicado erro no desempenho. Na
condição 3, os indivíduos não receberam feedback auditivo. O treinamento em
cada condição proposta constou de 72 tentativas divididas em 6 blocos de 12
repetições. Após o término de cada uma das 3 condições propostas, os
indivíduos realizaram mais 12 repetições sem emissão de feedback auditivo.
Esses dados permitiram comparar os efeitos pré e pós a prática de curto prazo.
Para selecionar o ritmo da trajetória de cada indivíduo e gerar os sinais
auditivos conforme descrito na condição 2 – CR, os indivíduos realizavam 12
movimentos de alcance sem emissão de feedback previamente ao início de
respectiva condição. Os resultados do presente estudo demonstraram que
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todos os participantes se beneficiaram da prática com emissão de feedback
auditivo. No entanto, as respostas motoras variaram entre o tipo de feedback
recebido e os participantes. Isto é, na condição em que foi emitido CP contínuo
3 indivíduos aumentaram a extensão do cotovelo e reduziram a flexão do
ombro. Na condição CR rítmico 4 indivíduos reduziram o tempo de movimento
para realizar o alcance. Os autores concluiram que mais pesquisas são
necessárias para descobrir o feedback extrínseco auditivo mais eficaz para
indivíduos pós-AVC.

Abreviaturas: GC: Grupo controle; GE: Grupo experimental; OT: Terapia ocupacional; OTV: Terapia ocupacional + vídeo;
CR: conhecimento de resultado; CP: conhecimento de performance; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; * Diferença significante; +
aumento; - Diminuição; = igual.

Tabela 1: Estudos que investigaram os efeitos do fornecimento de feedback extrínseco em indivíduos pós-AVC.
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Dentro deste contexto, realizando uma análise crítica da literatura sobre
feedback em AVC, é possível inferir que indivíduos pós-AVC podem utilizar
informações complexas sobre feedback extrínseco para realização de tarefas
motoras apresentando melhora do desempenho.
No entanto, algumas diferenças e limitações metodológicas dificultam a
interpretação dos dados, principalmente no que se refere a investigação dos
efeitos do tipo de feedback extrínseco CP/CR , para indivíduos pós-AVC.
Conforme observado no estudo de Chen et al. (2016), todos os
indivíduos executaram as 3 condições relacionadas os tipo de feedback em
dias separados, no entanto de uma condição para outra o indivíduo pode ter
transferido efeitos da prática, o que interfere diretamente nos resultados.
Além disso,

a ausência de testes de retenção e o pequeno número de

indivíduos envolvidos na amostra, são limitações que comprometem a validade
externa e a generalização sobre o tipo de informação mais eficaz para
indivíduos pós-AVC – vide Chen et al. (2016) e Sharma (2016). Ainda em
relação ao estudo de Sharma (2016), outra limitação encontra-se no conteúdo
das informações emitidas ao grupo CP, pois este grupo além de receber
informações relacionadas ao padrão de movimento de forma verbal, também
recebeu informações através de um vídeo relacionado ao desempenho da
tarefa. Porém o CP emitido através de um vídeo pode ser caracterizado como
CR por apresentar resultado da ação em relação a meta ambiental, não em
relação ao padrão do movimento.
Segundo Subramanian et al. (2010) para que seja estabelecida a relação
quanto ao tipo de feedback mais eficiente para aprendizagem motora em
indivíduos pós-AVC, é necessário que sejam utilizadas formas iguais tanto de
frequência de fornecimento, quanto momento de fornecimento de feedback
para os grupos experimentais, aspectos que se encontram diferentes da
metodologia utilizada nos estudos de Cirstea, Ptito e Levin (2007). Nesses
estudos, o CR é emitido em termos de frequência de forma sumária e o
momento de fornecimento é terminal e o CP é fornecido em termos de
frequência de forma descrescente e quanto ao momento é concomitante.
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Para Chiviacowsky (2005), a distribuição de feedback de forma sumária,
pode causar dificuldade em relacionar o desempenho das tentativas
executadas com o feedback recebido . Esse processo pode promover incerteza
ao indivíduo, dificultando a utilização da informação recebida.
Já frequência de distribuição descrescente, permite ao indivíduo reduzir
o erro através de maiores quantidades de informação emitidas no início da
prática. Em contraste, menores quantidades de informação são fornecidas no
final da prática. Tal processo não permite que o indivíduo se torne dependente
da informação de feedback extrínseco e utilize com maior frequência a
informação de feedback intrínseco.
Deste modo, existem boas razões para supor que a maneira na qual as
informações de feedback extrínseco são oferecidas, pode interferir de forma
direta no desempenho. Além disso, tal suposição se torna ainda mais
consistente, considerando que as amostras nos estudos são heterogêneas em
relação a diferentes níveis de comprometimento cognitivo. Diante das
limitações metodológicas apresentadas, torna-se clara a necessidade de mais
pesquisas que procurem investigar os efeitos do tipo de feedback extrínseco
em indivíduos pós-AVC.
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do fornecimento
de CP e CR em indivíduos pós-AVC, emitidos de forma igual, tanto em termos
de momento quanto com relação à frequência, na aprendizagem de uma tarefa
de apontamento.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Investigar os efeitos do tipo de feedback, CP e CR, na aprendizagem de
uma habilidade motora em indivíduos pós-AVC.

3.1.1 Objetivo Específico

Comparar os efeitos do tipo de feedback, CP e CR, na aprendizagem de
uma tarefa de apontamento em indivíduos pós-AVC em relação a indivíduos
saudáveis.

3.2 Hipóteses

I) Indivíduos pós-AVC que recebessem feedback extrínseco na forma de
CP, iriam obter melhor desempenho e, maiores ganhos na qualidade do
movimento em relação ao grupo CR, em condições equivalentes de frequência
e momento de fornecimento.

II) Indivíduos saudáveis obteriam melhor aprendizagem de uma
habilidade motora que indivíduos pós-AVC, independentemente do tipo de
feedback oferecido.
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4 MÉTODOS

4.1 Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo experimental aleatorizado.

4.2 Local

O estudo foi realizado na sala de realidade virtual do Laboratório de
Comportamento Motor (LACOM), da Escola de Educação Física e Esporte da
Universidade de São Paulo (USP).

4.3 Aspectos éticos

Este estudo obteve aprovação do comitê de ética em pesquisa da
Universidade São Paulo, sendo o número de protocolo 48605315.9.0000.5391
(ANEXO I). Todos os pesquisadores obedeceram às normas e diretrizes da
resolução CNS 466\12, do Conselho Nacional de Saúde.
Os indivíduos aptos a participação do estudo, receberam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II). No momento da coleta, o
respectivo termo, foi lido pelo pesquisador responsável e teve como objetivo
explicar a finalidade e os procedimentos da pesquisa. Em seguida, após
concordância em participar no estudo, os indivíduos e/ou seus responsáveis
legais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Somente após
a realização dessas etapas foi dado início ao protocolo experimental.
4.4 Amostra

Participaram do estudo 20 indivíduos hemiparéticos por AVC com idade
entre 31 a 87 anos, de ambos os sexos. Esses indivíduos foram recrutados do
curso comunitário de Educação Física para Adultos com Comprometimento
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Neurológico: Reabilitação, realizado na Escola de Educação Física e Esporte
da Universidade São Paulo (EEFE-USP), assim como de sua lista de espera.
Como critérios de elegibilidade para o grupo experimental adotou-se:

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:
•

Hemiparesia decorrente de episódio único de AVC supratentorial

(comprovado por exame de imagem ou relatório médico de neurologista)
ocorrido há pelo menos 6 meses do momento do estudo;
•

Força muscular de grau maior ou igual a 3 no membro parético

para os seguintes músculos deltoide anterior, bíceps e tríceps avaliada pela
Escala do Medical Research Council (MRC) (MCCLUSKEY, 1989) (ANEXO
III).
•

Capacidade de compreensão para comandos simples.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
•

Disfunção grave de acordo com o grau de severidade do AVC

avaliada pela Escala de Prognóstico de Orpington (ORPINGTON) (pontuação
superior a 5,3) (KALRA; CROME, 1993; LAI; DUNCAN; KEIGHLEY, 1998)
(ANEXO IV);
•
(MEEM),

Função cognitiva avaliada pelo Mini-Exame do Estado Mental
sendo a nota de corte adotada 21 pontos, destaca-se que no

respectivo estudo a nota de corte foi adotada de acordo com o nível de
escolaridade ( FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975; TOMBAUGH;
MCINTYRE, 1992) (ANEXO V);
•

Deformidades articulares fixas em membro superior avaliada pela

examinador através da movimentação passiva do indivíduo.
•

Afasia de compreensão que impossibilitasse seguir comandos

simples ou executar a tarefa avaliada pelo examinador no dia do recrutamento
da amostra.
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•

Doenças neuropsiquiátricas, cardiovasculares, respiratórias ou

ortopédicas que impedissem a execução da tarefa proposta avaliadas pelo
médico da Universidade São Paulo.
•

Espasticidade superior a 3 para os flexores de punho e dedos

(avaliada pela Escala Modificada de Ashworth) (MAS) (BOHANNON; SMITH,
1987) (ANEXO VI);
•

Amplitude do movimento de flexão do ombro ativa menor que 45

graus avaliada pela goniometria;
•

Dor no ombro avaliada pelo examinador tanto na movimentação

passiva, quanto na movimentação ativa;
•

Presença de Negligência Unilateral avaliada pelo Teste de

Cancelamento de Estrelas (TCE), sendo considerada negligência a ausência
do cancelamento de 3 ou mais estrelas (WILSON; COCKBURN; HALLIGAN,
1987) (ANEXO VII);
•

Falta de Acuidade visual e auditiva mensuradas através de

questionamento realizado pelo pesquisador. Cabe destacar que foram aceitos
indivíduos como correção visual (lente de contato, óculos) e correção auditiva
(aparelho auditivo);
•

Apraxia que comprometesse a execução da tarefa, sendo esta

avaliada pelo experimentador na fase de familiarização da tarefa.
Ainda com o intuito de caracterizar a amostra foram utilizados os
seguintes instrumentos de avaliação e informações complementares:
•

Tipo de AVC;

•

Lado da lesão;

•

ORPINGTON;

•

MEEM;
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•

Escala Fugl Meyer (EFM) (pontuação das sessões de membro
superior, Propriocepção, exterocepção e pontuação total) (ANEXO
VIII) (FUGL-MEYER AR; JÄÄSKÖ L; LEYMAN I; OLSSON S, 1975);

•

Escala de Equilíbrio de Berg (BERG, 1993) (ANEXO IX);

•

Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (OLDFIELD, 1971)
(ANEXO X);

•

Idade (meses);

•

Gênero;

•

Nível de escolaridade;

•

Tempo de lesão (meses).

Os testes utilizados para verificação dos critérios de inclusão e
exclusão, bem como a caracterização são descritos a seguir.

Escala critério de inclusão:
A (MRC), avaliou a capacidade do músculo em vencer resistências
externas. Sua graduação varia de 0 a 5 sendo que: 0 = nenhum movimento é
observado; 1 = apenas um esboço do movimento é visto, sentido ou
fasciculações são observadas no músculo; 2 = há força muscular e
movimentação articular, somente se a resistência da gravidade é removida; 3 =
a articulação pode ser movimentada apenas contra a gravidade e sem
resistência do examinador; 4 = a força muscular é reduzida, mas há força
muscular contra a resistência; 5 = força normal contra a resistência
(MCCLUSKEY, 1989).

Escalas critério de exclusão:
A gravidade do AVC foi avaliada por meio da ORPINGTON (KALRA;
CROME, 1993; LAI; DUNCAN; KEIGHLEY, 1998), que contempla a avaliação
de déficits motores no membro superior, propriocepção, equilíbrio e cognição.
Pode-se categorizar o evento vascular cerebral em leve (1,6 até 3,1),
moderado (3,2 até 5,2) e grave (pontuação maior ou igual a 5,3).
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O MEEM, avaliou a função cognitiva. Esse teste é composto por
questões tipicamente agrupadas em sete categorias específicas: orientação
para tempo, orientação para local, registro de 3 palavras, atenção e cálculo,
lembrança das 3 palavras, linguagem e capacidade construtiva visual. A
pontuação do (MEEM) pode variar de 0 a 30 pontos (FOLSTEIN; FOLSTEIN;
MCHUGH, 1975; TOMBAUGH; MCINTYRE, 1992).
Em relação ao grau de espasticidade, o indivíduo foi avaliado pela
Escala Modificada de Ashworth. Essa escala possui pontuação que varia de 0
a 5, sendo: 0 = sem aumento do tônus; 1= leve aumento do tônus manifestado
por mínima resistência ao final da amplitude de movimento; 1+= discreto
aumento do tônus muscular manifestado pela mínima resistência em menos da
metade da amplitude de movimento; 3= considerável aumento do tônus,
movimentos passivos dificultados; 4= aumento do tônus acentuado parte
afetada rígida a flexão e extensão (BOHANNON; SMITH, 1987).
A heminegligência foi avaliada através do TCE, que consistiu na
capacidade do indivíduo de detectar símbolos específicos presentes em uma
página. No total, existiam na página, 52 estrelas grandes, 54 estrelas pequenas
(27 do lado direito e 27 do lado esquerdo da página), 10 letras, e 10 palavras.
O objetivo da tarefa foi riscar as estrelas pequenas o mais rápido possível. O
desempenho no teste é aferido pelo número de estímulos ignorados, sendo
que indivíduos com heminegligência espacial tendem a ignorar os estímulos
que se situam na região do espaço contralateral a lesão. A nota de corte
estabelecida

para

negligência

é

de

3

ou

mais

estrelas

pequenas,

caracterizando o indivíduo como heminegligente (WILSON; COCKBURN;
HALLIGAN, 1987).
No que concerne a acuidade visual, auditiva e dor os indivíduos foram
avaliados por meio de questionário ou solicitação de exame médico quando
necessário.
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Escalas de caracterização:
A EFM, avaliou a gravidade da sequela sensório-motora do AVC nos
membros superiores. A subescala para membro superior avaliou a amplitude
de movimento articular, dor, sensibilidade e comprometimento motor. A
pontuação máxima para seção de membros superiores é 66 pontos.
A EFM também foi utilizada para avaliar a sensibilidade dos indivíduos
em dois aspectos, sendo estes:
a) capacidade exteroceptiva, na qual os itens são pontuados em uma
escala de 0 a 2 pontos (0 = anestesia; 1 = hipoestesia\disestesia; 2 =
normoestesia), sendo a pontuação máxima desta seção 8 pontos. É importante
esclarecer que na respectiva seção, foram considerados apenas aspectos
relacionados aos membros superiores (braço e superfície palmar), assim, a
pontuação máxima foi 4 pontos.
b) Capacidade proprioceptiva, a escala de pontuação varia de 0 a 2
pontos (0 = falta de sensação\nenhuma resposta correta; 1 = diferença
considerável na sensação comparado com a articulação do lado não afetado,
mas pelo menos ¾ das respostas corretas; 2 = todas as respostas corretas,
pequena ou nenhuma diferença comparando o membro não afetado e afetado).
A pontuação máxima desta seção é de 16 pontos. Contudo, nesta seção foram
considerados apenas aspectos relacionados aos membros superiores (ombro,
cotovelo, punho e polegar), sendo a pontuação máxima 8 pontos. Em ambos
aspectos, os indivíduos foram avaliados em decúbito dorsal com os olhos
vendados (FUGL-MEYER AR; JÄÄSKÖ L; LEYMAN I; OLSSON S, 1975).
A BERG avaliou o desempenho do equilíbrio funcionalmente. Nela,
estão incluídos 14 itens que correspondem a tarefas de equilíbrio distintas, as
quais apresentam forte relação com as AVD’s. Sendo elas: sentar e ficar em
pé, ficar em pé sem apoio, sentar sem apoio com os pés no chão, ortostatismo
para o sentar, transferências posturais, permanecer em pé sem apoio com os
olhos fechados, permanecer em pé sem apoio com os pés juntos, alcançar
para a frente com o braço estendido, pegar um objeto no chão, virar para olhar
para trás do ombro direito e esquerdo, girar 360º, subidas e descidas de um

49
degrau, permanecer de pé sem apoio com um pé a frente e permanecer em pé
com uma perna só. Cada item possui uma escala ordinal de cinco opções que
avaliam o desempenho do participante entre 0 e 4 pontos. Portanto, a
pontuação máxima que o participante pode chegar é a de 56 pontos (BERG,
1993).
Para determinação da dominância lateral dos indivíduos, utilizou-se o
Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (OLDFIELD, 1971). Este
avaliou de forma quantitativa à preferência do uso do membro superior através
de 10 questões sobre tarefas diárias como: escrever, desenhar, arremessar,
usar uma tesoura, escovar os dentes, usar uma faca, usar uma colher, usar
uma vassoura, acender um fósforo e abrir uma caixa. O inventário pontua
positivo o uso da mão direita e negativo o uso da mão esquerda. Deste modo,
ao ser perguntado, o indivíduo informa se utiliza exclusivamente a mão direita
(+ 1 ponto), exclusivamente a mão esquerda (-1 ponto) ou se utiliza ambas as
mãos (+1 ponto para direita e – 1 para esquerda). Caso não exista experiência
com alguma das tarefas relatadas, o questionário não é pontuado. O resultado
final é obtido através do total cumulativo dividido pela diferença multiplicado por
100, que permite interpretar: direita resultado > +40; esquerda resultado < -40 e
ambidestro resultado ≥ -40 ou resultado ≤ +40.

4.5 Processo de recrutamento da amostra

Inicialmente, passaram pelo processo de triagem, 65 indivíduos pósAVC, que participaram ou participam do curso comunitário de Educação Física
para Adultos com Comprometimento Neurológico: Reabilitação.

Destes, 41

indivíduos foram excluídos de acordo com os critérios de exclusão da amostra
citados no item (4.4). Dos 24 indivíduos restantes, 4 foram excluídos por não
conseguirem realizar a tarefa devido limitações na realização do movimento de
flexão do ombro.
Por fim, restaram 20 indivíduos que foram aleatorizados em dois grupos
experimentais, sendo estes, GECP e GECR, cada grupo foi composto por 10
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indivíduos. Após todos os indivíduos pós-AVC estarem alocados em seus
respectivos grupos, foram recrutados 20 indivíduos saudáveis pareados por
idade com o GE. Estes indivíduos também formaram os GC e foram divididos
em grupo GCCP e GCCR. Todo processo de seleção e estratificação dos
indivíduos para participação do estudo conforme supracitado encontra-se
ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Fluxograma representativo de recrutamento e aleatorização dos indivíduos para os
grupos experimentais e formação dos grupos controles, pareados por idade com os grupos
experimentais. Legenda: GECP: Grupo experimental conhecimento de performance, GECR:
grupo experimental conhecimento de resultado, GCCP: Grupo controle conhecimento de
performance, GCCR: Grupo controle conhecimento de resultado, N: Número de indivíduos.

51
4.6 Aparato experimental

Para realização do presente estudo utilizou-se o equipamento de
realidade virtual semi-imersiva, Stability and Balance Learning Environment
(STABLE), da marca Motek Medical. Os componentes do respectivo
equipamento são:
a) 1 computador hardware e software (Motek Medical 16”®), em que
foram programados os jogos no ambiente virtual e registrados os dados
referentes ao desempenho dos participantes;

b) 6 câmeras (Optitrack Natural point 2009\ 100 Hertez), responsáveis
pelo rastreamento dos marcadores presos aos indivíduos em uma configuração
3D;
c) 3 projetores (Hitachi ED-A220N\3LCD) que permitiram a ampliação
das imagens do computador;
d) 3 telas de projeção, que produziram a sensação de imersão no
ambiente virtual;
e) 1 gabinete (Motek medical®), responsável pela conexão entre
projetores, sistema de câmeras e software;
f) 1 sistema de áudio (30 watts de potência) que emitiu sinais sonoros no
ambiente virtual;
g) 1 computador touch-screen (Motek Medical 16”®) usado na seleção e
controle do banco de dados de cada indivíduo. Todos esses componentes, são
observados na figura 3.
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Figura 3: Representação do aparato experimental: a) computador; b) sistema de câmeras; c)
projetores; d) telas de projeção; e) gabinete; f) sistema de áudio; g) computador touch-screen.

4.6.1 Sistema D-Flow

A tarefa utilizada foi construída através do sistema de programação do
Editor D-Flow, que é parte integrante do conjunto de acessórios do
equipamento STABLE.
O editor D-Flow é caracterizado como um software executado no
Microsoft Windows, que permite a criação de tarefas em ambiente virtual,
através de módulos de edição. Esses módulos de edição funcionam como
ferramentas que possuem funções específicas relacionadas a seleção de
objetos, a elaboração de ambientes virtuais e a criação de animações. Os
módulos de edição também propiciam a manipulação de diversos fatores que
interferem na aquisição de habilidades motoras como, tempo de prática,
número de repetições e fornecimento de feedback extrínseco, tanto de forma
auditiva quanto visual.
Todo processo de conexão e sincronização desses módulos de edição
permitem ao pesquisador aplicá-los em momentos específicos durante a tarefa.
Assim, através da janela de edição do computador, o pesquisador pode
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observar a tarefa construída da mesma maneira que o indivíduo observa no
ambiente virtual.
Os aspectos citados acima contribuíram para criação de uma tarefa
interativa, imersiva e personalizada em ambiente virtual (GEIJTENBEEK;
STEENBRINK, 2011). Na figura 4, apresentada a seguir pode-se observar a
janela de interface do editor D-Flow, com os módulos de edição organizados e
conectados na criação da tarefa do presente estudo.

Figura 4: Interface de programação do editor D-Flow, construída com módulos de edição
conectados.

De acordo, com estudos de metanálise sobre a utilização de tarefas em
ambiente virtual, a interação entre interface virtual e o executante propicia um
ambiente motivador e divertido, que auxilia no engajamento durante a
realização da tarefa. Acresça-se, que esse ambiente inovador se demonstra
altamente seguro devido ao maior controle do pesquisador sobre as variáveis
manipuladas. Portanto, tais requisitos foram de relevantes para a escolha da
tarefa construída em ambiente virtual (LAVER et al., 2015; SAPOSNIK; LEVIN,
2011).
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4.6.2 Alvo construído em ambiente virtual

Para realização da tarefa foi desenvolvido um alvo, exposto no ambiente
virtual. Este alvo foi composto de 6 áreas de pontuação (AP), tendo sua área
total 82 cm de diâmetro. A espessura de cada AP, a partir da AP 6 até a AP 2
foi de 7 cm, da extremidade para o centro. Já a AP 1 (central) tinha 12 cm de
diâmetro, como demonstrado na figura 5.

Figura 5: Ilustração do alvo em ambiente virtual. Legenda: a) diâmetro do alvo; b) numeração
das AP do alvo.

Conforme ilustrado na figura 6, esse alvo também continha seis AP que
variaram de um a seis pontos da extremidade para o centro. Assim, ao longo
do desempenho dos participantes atribuiu-se a cada tentativa pontuações da
seguinte forma: AP 6 = 1 ponto; AP 5 = 2 pontos; AP 4 = 3 pontos; AP 3 = 4
pontos, AP 2 = 5 pontos e AP central 1 = 6 pontos. Caso o indivíduo viesse a
acertar a área fora do alvo, a pontuação atribuída foi 0 ponto.
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Figura 6: Pontuação de cada AP do alvo e AP central.

Foi calculado o erro de medida dessa tarefa, adotando os seguintes
procedimentos: inicialmente foi mensurado o posicionamento do alvo em
ambiente virtual e real, em seguida foram avaliadas as coordenadas nos eixos
x e y em ambos os ambientes. Após diversas observações relacionadas a
posição tocada no alvo em ambos os ambientes, concluiu-se que as medidas
eram iguais, assim, o sistema não apresenta erro de medida.

Além disso,

foram tomadas as precauções máximas nos procedimentos iniciais de ajustar a
altura do alvo à altura do indivíduo, conforme citado no item (4.7) abaixo.
4.7 Tarefa

Todos os participantes realizaram movimentos de apontamento como o
braço hemiparético. Segundo Elliott et al. (2004), movimentos realizados de
forma mais precisa possível a partir de um ponto inicial em direção a uma meta
final desejada, são caracterizados como movimentos de apontamento.
Assim, os indivíduos foram instruídos a executar os movimentos de
apontamento a partir da posição inicial (braço hemiparético posicionado ao lado
do corpo) em direção a posição final (centro do alvo virtual). O objetivo da
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tarefa foi estimular a precisão dos executantes em direção a meta final (centro
do alvo AP 1).
Vale ressaltar que a presente tarefa apresenta características similares
às tarefas realizadas em outros estudos, tais como o de Cirstea e Levin,
(2000); Cirstea, Ptito e Levin, (2003), (2006); Cirstea e Levin (2007), aspecto
que facilita a comparação com outros resultados apresentados literatura.

4.7.1 Procedimentos

Antes de iniciar o experimento todos os indivíduos colocaram uma tala
de posicionamento para punho, mãos e dedos no braço hemiparético como
observado na figura 7. Esta tala teve como objetivo melhorar o controle da
espasticidade entre punho e dedos e permitir que o movimento de
apontamento fosse realizado com a parte distal do dedo indicador do membro
superior parético.

Figura 7: Tala de posicionamento para punho, mãos e dedos.
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Na sequência, foram fixados 3 marcadores reflexivos em 3 pontos
anatômicos do braço hemiparético sendo estes: a) falange distal do dedo
indicador; b) epicôndilo lateral da ulna; c) proeminência óssea do acrômio.
Esses marcadores reflexivos foram responsáveis pela captura dos movimentos
no ambiente virtual, ilustrados na figura 8.

Figura 8: Posicionamento dos marcadores reflexivos. Legenda: a) falange distal do dedo
indicador; b) epicôndilo lateral da ulna; c) proeminência óssea do acrômio.

Em seguida, ocorreu o ajuste do da altura do participante ao centro do
alvo. Desta forma, os participantes permaneceram em pé de frente para as
telas de projeção com seus olhos vendados.
Na sequência, os indivíduos foram instruídos a posicionar o marcador
reflexivo localizado na falange distal do dedo indicador, abaixo da linha
mamilar. Nesse momento, através da janela de edição do sistema D-Flow
citada no item (4.6.1), o pesquisador observou a altura do marcador reflexivo e
o posicionou na altura equivalente ao centro do alvo. Esse procedimento fez
com que tanto o marcador quanto o centro do alvo estivessem posicionados
em uma mesma altura. Assim, todos os participantes realizaram movimentos
de apontamento a uma amplitude de 45° para atingir o centro do alvo,
conforme demonstrado na figura 9.
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Figura 9: Ajuste da altura do participante ao centro do alvo.

Após esse posicionamento os participantes foram instruídos sobre os
procedimentos e etapas para execução da tarefa, envolvendo o fornecimento
de feedback extrínseco (CP \ CR) de acordo com o grupo alocado.

4.7.2 Procedimentos e etapas da tarefa fornecimento de conhecimento de
resultados (CR)

A tarefa que envolveu o fornecimento de CR foi executada em quatro
etapas. Na etapa (1), os indivíduos permaneceram de pé com os cotovelos
estendidos ao lado do corpo de frente para as telas de projeção a uma
distância de 1,50 (m). Em seguida, ao sinal do pesquisador os indivíduos
visualizaram na tela de projeção o alvo com a pontuação de cada AP junto com
a mensagem observe o alvo.
Na etapa (2), após 3 segundos o alvo desapareceu da tela de projeção
e foi emitido um sinal sonoro junto com a palavra “comece” exposta na tela de
projeção. Neste instante, os indivíduos fecharam os olhos e iniciaram o
movimento de apontamento em direção ao centro do alvo em uma única
tentativa da forma mais precisa possível.
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Já na etapa (3), os indivíduos permaneceram com o antebraço estendido
e o braço fletido em posição estática e ouviram novamente o sinal sonoro.
Nesse momento os indivíduos abriram os olhos e visualizaram a palavra
aguarde na tela de projeção.
Por fim, na etapa (4) após 1 segundo os indivíduos visualizaram no
ambiente virtual a localização do marcador reflexivo posicionado na falange
distal do dedo indicador em relação a AP tocada e a pontuação atingida em
cada tentativa. A ilustração de todas as etapas é demonstrada na figura 10, a
seguir.

Figura 10: Ilustração da execução da tarefa, com o fornecimento da pontuação. Legenda: 1:
visualização do alvo com pontuação; 2: início da execução; 3: tempo de espera; 4: visualização
do feedback conhecimento de resultado (CR).

4.7.3 Procedimentos e etapas da tarefa fornecimento de

conhecimento de

performance (CP)

A tarefa que envolveu o fornecimento de CP seguiu os mesmos
procedimentos e etapas da tarefa CR, citada anteriormente. No entanto, foram
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modificadas apenas a primeira e a quarta etapa desta tarefa. Assim, na
primeira etapa do grupo CP os participantes visualizaram o alvo sem a
pontuação de cada AP. E na quarta etapa os indivíduos observaram apenas o
centro do alvo e suas respectivas trajetórias de movimento em direção ao
mesmo. Esta trajetória foi traçada a partir do marcador reflexivo localizado na
falange distal do dedo indicador, conforme exposto na figura 11.
Destaca-se que a oclusão visual durante a execução do movimento de
apontamento teve como objetivo estimular a utilização de informações
proprioceptivas e otimizar a utilização de informações de feedback extrínseco
ao final do movimento. Acresça que todos os participantes deveriam executar a
tarefa da forma mais precisa possível.

Figura 11: Ilustração da execução da tarefa, com o fornecimento da trajetória do braço (CP).
Legenda: 1: visualização do alvo sem pontuação; 2: início da execução; 3: tempo de espera; 4:
visualização do feedback conhecimento de performance (CP).

Além disso, é importante salientar que em ambas as tarefas havia um
evento de colisão (EC) que é um componente da programação responsável por
captar a localização do marcador reflexivo localizado na falange distal do dedo
indicador, em relação a AP do alvo tocada no ambiente virtual.
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Nesse sentido, para padronizar o tempo no qual deveria ser acionado o
EC foi realizado um estudo piloto com três indivíduos pós-AVC, não integrantes
do presente estudo, mas com características clínicas semelhantes a amostra
recrutada. Esses indivíduos realizaram movimentos de apontamento em
direção ao alvo virtual, por três dias consecutivos. Cada dia constou de 15
blocos de 5 tentativas totalizando 75 tentativas por dia. Após 4 dias foi
realizado um teste de retenção, seguido de um teste de retenção imediata,
ambos com 1 blocos de 5 tentativas.
De acordo com o estudo piloto a média do tempo de início e fim do
movimento de apontamento entre esses indivíduos foi de 2.8 segundos.

A

partir daí o tempo padronizado para iniciar o movimento de apontamento e
acionar o EC foi 2.8 segundos.
Destaca-se que todos os indivíduos da amostra conseguiram realizar o
movimento de apontamento no tempo de estipulado. Além disso, nenhum dos
participantes relatou fadiga ou desconforto articular durante a realização da
tarefa.

4.7.4 Programação do fornecimento de feedback extrínseco

A programação de fornecimento de feedback extrínseco foi igual para
GE e GC,

sendo

em termos de frequência de forma sumária em uma

quantidade de 20%, referente apenas a quinta (última) tentativa de cada bloco.
Em termos de momento, o feedback foi fornecido de forma terminal,

com

atraso de 3 segundos após o término da última tentativa.
De acordo com Van Vliet e Wulf (2006), menores frequências de
feedback podem não ser prejudiciais para indivíduos pós-AVC e podem
favorecer o processo de aprendizagem motora.
Vale destacar que a forma de manipulação da variável feedback
extrínseco de forma similar para ambos os grupos é o diferencial deste estudo
em relação aos estudos de Cirstea, Ptito e Levin (2006); Cirstea e Levin (2007),
como visto anteriormente.

62
4.8 Delineamento

O fase experimental durou 8 dias. No primeiro dia, após a seleção e
caracterização dos indivíduos pós-AVC, foi realizado um sorteio para
aleatorização dos indivíduos em 2 grupos experimentais diferenciados pelo
tipo de feedback recebido: grupo experimental conhecimento de resultado
(GECR) e grupo experimental conhecimento de performance (GECP).
Os indivíduos do GC também foram divididos em termos do tipo de
feedback recebido. Esses foram alocados em grupo controle conhecimento de
resultado (GCCR) e grupo controle conhecimento de performance (GCCP). No
entanto, deve-se destacar que esses indivíduos foram recrutados, somente
após as coletas dos indivíduos pós-AVC, dado que foi necessário pareá-los
(por idade) com o GE.
Ainda no primeiro dia do delineamento experimental, antes iniciar a
prática da tarefa, foram oferecidas as seguintes instruções aos participantes do
GECR: “Você irá executar agora uma tarefa de apontar. Desta forma, você irá
observar naquela tela um alvo como 6 AP. Cada AP deste alvo contém uma
pontuação que varia de 0 a 6 pontos, sendo que a AP de maior pontuação é a
AP 1 central que vale 6 pontos, todas as demais AP possuem valores menores
que 6. Nesta tela, você também poderá observar, após 4 tentativas, na sua
quinta tentativa, um ponto verde que representa esse marcador localizado no
seu dedo. Esse ponto verde mostrará o local onde você acertou no alvo em
relação a AP e sua pontuação nessa tentativa. Então, seu objetivo será realizar
um movimento de apontar com o intuito de posicionar o marcador verde dentro
da AP central do alvo que aparece na tela, pois essa AP do centro irá fazer
com que você consiga obter a maior pontuação”.
Já os indivíduos do GECP, receberam as seguintes instruções: “A tarefa
que você irá executar agora é de apontar. Desta forma, você irá observar no
ambiente virtual um alvo com 6 círculos. Nesta tela, você poderá observar,
após a quarta tentativa, na sua quinta tentativa, uma linha amarela com um
ponto verde na ponta que representa a trajetória que o seu braço percorreu,
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para atingir o círculo central do alvo. Então, seu objetivo será deixar a linha
amarela posicionada dentro deste círculo”.
O objetivo de ambos os grupos foi realizar movimentos de apontamento
da forma mais precisa possível com o intuito de acertar o centro do alvo. Após
a instrução, o experimentador executou a tarefa por 5 vezes para facilitar o
entendimento dos indivíduos.
Em seguida, após ocorrer o ajuste da altura dos participantes ao centro
do alvo citado no item (4.7.1), os indivíduos tiveram a oportunidade de realizar
dois movimentos de apontamento, para que ocorresse a familiarização com a
tarefa. Na familiarização, os indivíduos observaram o alvo e o ponto verde no
ambiente virtual. Em ambas as tentativas, o pesquisador responsável solicitou
aos indivíduos que prestassem atenção na trajetória que o braço percorreu
para atingir a meta e na movimentação do marcador reflexivo localizado na
falange distal do dedo indicador. Esse procedimento auxiliou o participante a
compreender qual marcador que representou a trajetória de seu braço no
ambiente virtual, assim como, a trajetória que deveria ser realizada para atingir
a AP central, conforme ilustrado na figura 12.

Figura 12: Familiarização da tarefa com marcador posicionado na AP central do alvo.
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Após tais procedimentos, foi dado início à fase de aquisição composta
por 15 blocos de 5 tentativas. Os mesmos procedimentos em termos de
quantidade de blocos e tentativas foram adotados no segundo e no terceiro dia,
para compor a fase de aquisição. Em suma, nestes três dias consecutivos da
fase de aquisição, foram realizadas 225 tentativas, sendo estas divididas em 75
tentativas por dia.
Destaca-se que o número de tentativas para aprendizagem da tarefa
proposta foi escolhido de acordo com estudos prévios utilizando tarefas de
apontamento. De acordo Cirstea, Ptito e Levin (2006), a curva assimptota de
aprendizagem em tarefas de apontamento com indivíduos saudáveis corre
aproximadamente a partir da vigésima tentativa. No entanto, em indivíduos
pós-AVC a curva assimptota

ocorre entre a trigésima e trigésima quinta

tentativa dependendo do nível de comprometimento motor do braço.
Subramanian et al. (2015), ressaltam que o número de tentativas em tarefas de
apontamento deve ser duplicado para garantir uma quantidade de prática
suficiente, que aprimore a precisão do movimento. Isso justificou a realização
do experimento em 3 dias na fase de aquisição.
No oitavo dia, após aproximadamente 96 horas do último bloco de
prática da fase de aquisição, foi realizado o teste de retenção e após 10
minutos um segundo teste de retenção. Ambos constando de 1 bloco de 5
tentativas sem emissão de feedback. Conforme necessidade individual,
ressalta-se que foram dados, entre as tentativas durante toda fase
experimental, intervalos quando solicitados pelo paciente para evitar a fadiga
dos participantes.
Durante

todo

delineamento

experimental

o

pesquisador

foi

acompanhado por um assistente que auxiliou na realização de ajustes para
execução da tarefa e registros dos dados.
A linha do tempo representativa do delineamento
apresentada na Figura 13, a seguir.

do estudo é
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Figura 13: Linha do tempo representativa das fases do estudo.

4.9 Variáveis dependentes

As medidas quantitativas utilizadas no presente estudo referem-se tanto
ao desempenho motor (desfecho primário) quanto ao padrão motor (desfecho
secundário).
Como medida de desempenho motor foi adotada a variável pontuação
descrita a seguir:
*Pontuação: refere-se ao desempenho do indivíduo em função da meta e
representa a meta da tarefa. Seu cálculo foi realizado através da pontuação
obtida de acordo com a AP tocada a cada tentativa, assim, a cada bloco de 5
tentativas essa pontuação foi somada e dividida por 5, obtendo-se a média de
cada bloco.
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Como medidas de padrão motor foram adotadas as variáveis derivadas
da trajetória do membro superior:
tempo de movimento, pico de velocidade do dedo, linearidade, suavidade,
ângulo de ombro por cotovelo. Todas essas medidas são descritas e
detalhadas a seguir:
*Tempo de movimento: refere-se ao tempo total que o indivíduo
executou a ação a cada tentativa. Essa medida pode ser um indicativo sobre o
planejamento motor do indivíduo. Seu cálculo foi realizado a partir da
velocidade do marcador localizado no dedo indicador. Desta forma, quando a
velocidade de deslocamento do dedo excedeu 20 mm/s foi adotado o critério
para início do movimento. Quando essa velocidade de deslocamento diminuiu
20 mm/s foi adotado o critério para o final do movimento. A diferença entre o
instante final e o instante inicial foi considerado como tempo de movimento.
Sua medida foi expressa em segundos (s).
*Pico de velocidade do dedo: refere-se ao momento em que ocorreu o
pico de velocidade e a AP tocada pelo indivíduo. Essa medida pode ser um
indicativo sobre o planejamento motor do indivíduo. Seu cálculo foi realizado
em função do pico de velocidade máxima do marcador do dedo. Essa medida
foi expressa em metros/segundos (m/s).
*Linearidade: refere-se ao menor dispêndio de energia para execução
da trajetória. Essa medida sugere como se deu o controle motor do membro
superior do indivíduo ao longo da trajetória em termos de fluidez do movimento
e necessidade de ajustes e mudanças de direção na trajetória. Seu cálculo foi
realizado a partir da razão entre a menor trajetória possível em relação ao
instante inicial e final do movimento, sobre a trajetória executada pelo
indivíduo. Essa medida foi expressa de forma adimensional.
*Suavidade: refere-se as correções realizadas durante a trajetória do
movimento. Essa medida sugere como se deu o controle motor do membro
superior do indivíduo ao longo da trajetória em termos de fluidez do movimento
e necessidade de ajustes e mudanças de direção na trajetória. Seu cálculo foi
definido como um pico entre dois vales na curva de velocidade, sendo que a
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diferença entre eles deve ser maior do que 1cm/s. Essa medida foi expressa
de forma adimensional.
*Ângulo de ombro por cotovelo: refere-se às estratégias de coordenação
interarticular realizadas pelo participante. Essa medida é indicativa do controle
interarticular. Seu cálculo foi realizado a partir da razão entre o ângulo do
ombro (formado a partir do deslocamento do marcador reflexivo do cotovelo em
relação ao marcador do ombro observado em uma linha reta no plano sagital),
pelo ângulo do cotovelo (formado a partir do ângulo criado entre os marcadores
do ombro e dedo em relação ao marcador do cotovelo). Essa medida foi
expressa de forma adimensional.

4.10 Tratamento Estatístico

A extração dos dados obtidos foi efetuada por meio do sistema D-Flow.
O processamento dos dados para análise cinemática foi feito pelo software
Matlab®. Para o tratamento matemático utilizou-se o programa Microsoft Office
Excel 2016 e a análise estatística foi feita utilizando o programa Statistica 11 ,
adotando-se nível de 5% de significância.
Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva das variáveis de
caracterização (Orpington, MEEM, EFM, BERG, idade (meses), tempo da lesão
(meses), para garantir a homogeneidade dos grupos experimentais. Na
sequência essas medidas foram analisadas por meio de um Teste T, para
averiguar se houve diferença nas medidas de caracterização entre os grupos
GECP e GECR. Para o grupo GC, não houve medidas de caracterização, visto
que este foi pareado em idade com o grupo GE.
A verificação da normalidade e homogeneidade dos dados das variáveis
dependentes foi feita através do teste de Shapiro Wilk e Levene. Esses testes
demonstraram que os dados obedeceram aos pressupostos para análise
paramétrica.
Assim, os dados referentes às variáveis dependentes (desempenho
motor e padrão motor) foram comparados entre os grupos (GE x GC),
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confrontando os dados do pré-teste, pós-teste, teste de retenção 1 e teste de
retenção 2, por meio de uma Anova two way (4 grupos x 4 testes), com
medidas repetidas no fator testes, seguido do teste post hoc de Tukey.
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5 RESULTADOS

Os resultados são apresentados de acordo com a seguinte organização.
Inicialmente, são apresentados os dados de caracterização dos grupos
experimentais GECP e GECR. Na sequência, são apresentados os resultados
das análises inferenciais, nas quais são demonstrados os dados referentes à
variável de desfecho primário desempenho motor, posteriormente, apresentamse as medidas de desfecho secundário sobre o padrão motor. Ao final da
apresentação dos resultados, observa-se um quadro que visa sintetizar os
principais achados do estudo.

5.1 Caracterização da amostra

Na comparação entre os grupos GECP e GECR envolvendo as medidas
de caracterização. O teste T apontou diferença significante entre os grupos, em
relação a medida de caracterização EFM sensibilidade proprioceptiva (SP) (p=
0,02). Esse resultado aponta heterogeneidade, sendo o GECP (média=6,6)
mais comprometido que o GECR (média=7,8), em relação aos déficits
proprioceptivos decorrentes do AVC.

Para todas as outras medidas de

caracterização o teste não apontou diferenças significantes entre os grupos, o
que demonstra homogeneidade dos grupos em relação às demais variáveis. É
possível observar os respectivos resultados na tabela 2 abaixo.
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Tabela 2: Comparação das medidas de caracterização entre GECP e GECR.

Teste paramétrico Test T de Student, Legenda: GECP: grupo experimental conhecimento de
performance, GECR: grupo experimental conhecimento de resultado, Tipo de lesão H:
hemorrágico, I: isquêmico, Lado da lesão D: direita, E: esquerda, Orpington: Escala de
prognóstico de Orpington, MEEM: Mini exame do estado mental, Fugl Meyer SUP: membro
superior, SP: sensibilidade proprioceptiva, SE: sensibilidade exteroceptiva, total: pontuação
total, BERG: Escala de equilíbrio de Berg, Gênero M: masculino, F: feminino, Nível de
Escolaridade EF: ensino fundamental, EM: ensino médio, ES: ensino superior, (*): diferença
significante.

5.2 Medida de desempenho motor (desfecho primário)

5.2.1 Pontuação

Observa-se na figura 14, o valor da média de pontuação obtida entre os
4 grupos. O teste estatístico Anova two way detectou efeito de interação (F=
2,08; p=0,03; = 0,11), sendo que o post hoc de Tukey confirmou diferença
significante intragrupo, desta forma: GCCP, apresenta diferenças do pré-teste
para o pós-teste (p=0,01), do pré-teste para o teste de retenção 1 (p= 0,01) e
do pré-teste para teste de retenção 2 (p=0,01). O GCCR foi diferente do préteste para o teste-retenção 2 (p=0,03). O GECP foi diferente do pré-teste para
o pós-teste (p=0,01), do pré-teste para o teste de retenção 1 (p=0,02) e do préteste para o teste de retenção 2 (p=0,01) e o grupo GECR demonstrou
diferença do pré-teste para o pós-teste (p=0,03). Esses resultados sugerem
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não haver diferenças no processo de aprendizagem entre os grupos GCCP,
GCCR, e GECP, sendo que todos conseguiram melhorar o desempenho em
relação ao aumento da pontuação e mantê-lo nos testes de retenção. Somente
o grupo GECR, não conseguiu manter o desempenho nos testes de retenção.

*

± †

*

*
±

ᴓ

±

Figura 14: Gráfico da pontuação atingida no pré-teste, pós-teste, teste de retenção 1 e teste de
retenção 2. Legenda: Legenda: * - Diferença intragrupo em relação ao pré-teste do GCCP, ᴓ Diferença intragrupo em relação ao pré-teste do GCCR, ± - Diferença intragrupo em relação ao
pré-teste do GECP, † - Diferença intragrupo em relação ao pré-teste do GECR.

5.3 Medidas de padrão motor (desfecho secundário)

5.3.1 Tempo de Movimento

Em relação ao tempo de movimento por meio da Anova two way não
foram encontradas diferenças significantes para efeito de interação (F=0,62;
p=0,77, = 0,04), intergrupos (F=1,65; p=0,19, = 0,12) e momentos (F=0,37;
p=0,77, = 0,01), conforme demonstrado na figura 15. Esses achados podem
estar diretamente relacionados a exigência principal da tarefa, que foi a
máxima precisão em detrimento da velocidade.
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Figura 15: Gráfico do tempo de movimento. Legenda: GCCP: Grupo controle conhecimento de
performance, GCCR: Grupo controle conhecimento de resultado, GECP: Grupo experimental
conhecimento de performance, GECR: Grupo experimental conhecimento de resultado.

5.3.2 Pico de velocidade do dedo

Para pico de velocidade do dedo, a Anova Two way não detectou efeito
de interação (F=0,43; p=0,91, = 0,02), sendo que também não houve
diferença significante intergrupo (F=2,25; P=0,09, = 0,16). Todavia, a Anova
two way detectou diferença significante em momentos (F=9,11; p=0,02, =
0,22). E o post hoc de Tukey confirmou a diferença significante entre o préteste e o pós-teste (p=0,01), entre o pré-teste e o teste de retenção 1 (p=0,02)
e entre o pré-teste e o teste de retenção 2 (p=0,02), como demonstrado na
figura 16. Os resultados acima demonstram que o pico de velocidade foi maior
no pré-teste. No entanto, no pós-teste, retenção 1 e retenção 2, houve uma
diminuição do pico de velocidade do marcador do dedo.
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Figura 16: Gráfico da velocidade de amplitude do dedo. Legenda: GCCP: Grupo controle
conhecimento de performance, GCCR: Grupo controle conhecimento de resultado, GECP:
Grupo experimental conhecimento de performance, GECR: Grupo experimental conhecimento
de resultado, (*) diferença significante.

5.3.3 Linearidade

Na figura 17, relacionada à linearidade, a Anova two way não detectou
efeito de interação (F=1,8; p=0,08, = 0,12), sendo que também não houve
diferença significante intergrupo (F=0,4, P=0,77, = 0,08). Contudo, a Anova
two way demonstrou diferença significante intragrupo (F=3,9; p=0,01, = 0,04).
E o post hoc de Tukey confirmou a diferença significante entre o pré-teste e o
pós-teste (p=0,01) e entre o pré-teste e o teste de retenção 2 (p=0,01).
Diante destes achados, nota-se que o movimento dos grupos tornou-se mais
linear do pré-teste para o pós-teste e do pré-teste para o teste de retenção 2.
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Figura 17: Gráfico do linearidade. Legenda: GCCP: Grupo controle conhecimento de
performance, GCCR: Grupo controle conhecimento de resultado, GECP: Grupo experimental
conhecimento de performance, GECR: Grupo experimental conhecimento de resultado, (*)
diferença significante.

5.3.4 Suavidade

Para Suavidade a Anova two way não detectou efeito de interação (F=
1,25; p=0,26,= 0,09), sendo que não houve diferença nos momentos (F=
2,66; p=0,05, = 0,07), conforme ilustra a figura 18 Todavia, foi expressa
diferença significante intergrupo (F=6,13; p=0,01,= 0,35), sendo que o teste
post hoc de Tukey revelou que esta diferença ocorreu entre o GCCR e GECP
(p=0,01) e entre o GECP e GECR (p=0,04) em todos os momentos.
A partir desses resultados pode-se verificar que o grupo GECP realizou
mais correções de movimento em relação aos grupos GCCR e GECR.
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Figura 18: Gráfico da suavidade. Legenda: GCCP: Grupo controle conhecimento de
performance, GCCR: Grupo controle conhecimento de resultado, GECP: Grupo experimental
conhecimento de performance, GECR: Grupo experimental conhecimento de resultado, (*)
diferença significante.

5.3.5 Ângulo de ombro por cotovelo
Na análise da medida do ângulo de ombro por cotovelo, a Anova two
way não detectou efeito de interação (F=1,43; p=0,18, = 0,11), sendo que
também não houve diferença significante intergrupo (F=1,63; P=0,19, = 0,12).
Todavia, a Anova two way detectou diferença significante nos momentos
(F=5,04; p=0,02,= 0,12). E o post hoc de Tukey confirmou a diferença
significante entre o pré-teste e o pós-teste (p=0,02), entre o pré-teste e o teste
de retenção 1 (p=0,04), e entre o pré-teste e o teste de retenção 2 (p=0,02),
conforme observado na figura 19.
Tais resultados demonstram a diminuição da utilização do ângulo de
ombro em relação ao ângulo de cotovelo do pré-teste em relação ao pós-teste,
teste de retenção 1 e teste de retenção 2.
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Figura 19: Gráfico ângulo de ombro por cotovelo. Legenda: GCCP: grupo controle
conhecimento de performance, GCCR: grupo controle conhecimento de resultado, GECP:
grupo experimental conhecimento de performance, GECR: grupo experimental conhecimento
de resultado, (*) diferença significante.

5.4 Síntese dos resultados

No quadro 1 são apresentados os principais resultados em relação às
variáveis de desempenho motor e padrão motor.

Quadro 1: Síntese dos resultados apresentados no estudo. Legenda: GCCP: grupo controle conhecimento de performance, GCCR: grupo
controle conhecimento de resultado, GECP: grupo experimental conhecimento de performance, GECR: grupo experimental conhecimento de
resultado, Ret: retenção.
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6 DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos do tipo de
feedback CP e CR na aprendizagem de uma tarefa de apontamento em
indivíduos pós-AVC em comparação com indivíduos saudáveis. Os resultados
desta pesquisa, serão discutidos em relação ao desempenho motor e padrão
motor.

6.1 Efeitos do fornecimento de feedback extrínseco CP e CR em relação ao
desempenho motor.

Os dados referentes ao desempenho motor demonstram que os grupos
GCCP, GCCR e GECP melhoraram o desempenho e mantiveram essa
melhora do pré-teste para os testes de retenção. Já o GECR apresenta
diferença significativa apenas do pré-teste para o pós-teste, não demonstrando
a manutenção da melhora de desempenho nos testes de retenção. Desta
forma, o grupo de indivíduos pós-AVC que recebeu feedback CR foi o único
que não aprendeu a tarefa proposta neste estudo.
Atualmente, a literatura referente ao fornecimento de feedback
extrínseco para indivíduos pós-AVC tem destacado esta variável como um fator
imprescindível para recuperação do membro superior. Tal fato está diretamente
relacionado a capacidade de indivíduos pós-AVC em utilizar informações
externas advindas de feedback extrínseco para melhorar o desempenho na
execução de tarefas motoras. Cabe salientar que os resultados dessas
pesquisas evidenciam forte tendência de resultados positivos quando há uma
emissão de feedback de forma combinada, ou seja, quando CP e CR são
emitidos ao mesmo grupo experimental. (DIJK; JANNINK; HERMENS, 2005;
MOLIER et al., 2010; SUBRAMANIAN et al., 2010; VAN VLIET; WULF, 2006;
WINSTEIN, 1991). Nesse sentido, é importante destacar que no presente
estudo a tarefa relacionada ao fornecimento de CP, também apresentou em
sua configuração alguns aspectos do fornecimento de CR, uma limitação que
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pode ter tornado a tarefa caracterizada como emissão de feedback de forma
combinada.
Dentro deste contexto, os resultados deste estudo corroboram com a
literatura em relação a utilização de informações de feedback por indivíduos
pós-AVC somente em relação ao GECP que obteve melhor aprendizagem em
relação ao GECR. Para Van Vliet e Wulf (2006) as informações fornecidas
sobre CP tornam-se significativas para indivíduos pós-AVC, isso devido ao fato
de que tais informações podem ser mais difíceis de serem obtidas
intrinsicamente, desta forma, indivíduos pós-AVC podem não estar cientes, ou
bem informados sobre seu padrão de movimento enquanto executam uma
tarefa. Essa defasagem apresentada por indivíduos pós-AVC, está relacionada
a déficits em mecanismos internos envolvendo sistemas de feedback intrínseco
que podem apresentar prejuízos na detecção de informações captadas pelos
órgãos sensoriais. Tais prejuízos acarretam danos ao input sensorial, ou seja, a
entrada de informações através da via aferente.

Além disso, Wahlbom e

Henrik (2016) explanam que a rede de neurônios interconetada responsável
por conduzir a informação desde a via aferente até o córtex cerebral, para
transmissão de impulsos sensorias pode estar prejudicada após a ocorrência
de um AVC, o que justifica a dificuldade em transformar informações obtidas
por órgãos sensoriais em coordenadas internas que auxiliem a melhora do
desempenho (DANCAUSE; PTITO; LEVIN, 2002).
Dentro deste contexto as informações emitidas sobre CP tendem a
direcionar o indivíduo a processar informações mais intrínsecas, já o CR tende
a direcionar o indivíduo a processar informações mais externas (SCHMIDT;
LEE 2011). Assim, pode-se supor que indivíduos pós-AVC utilizam as
informações de CP, para diminuir as defasagens em mecanismos intrínsecos
de feedback, fato que justifica a melhor aprendizagem do GECP.
Além disso, o fornecimento de CP possui algumas peculiaridades, pois o
conteúdo das informações emitidas está diretamente relacionado ao padrão de
execução do movimento realizado. Desta forma, em situações em que a
melhora do desempenho requer a melhora do padrão de execução do
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movimento, o CP se torna indispensável, principalmente nas fases inicias de
aprendizagem (EDWARDS, 2010; SCHMIDT; WRISBERG, 2010).
Ainda de acordo com Katzer et al.( 2015) o fornecimento de CP, durante
a prática de uma tarefa motora exige um processamento de informações
bastante elaborado por parte dos executantes, enquanto que o fornecimento de
CR exige um processamento de informação menos elaborado. Dentro deste
contexto, dado que o maior esforço cognitivo durante a fase de aquisição
resulta em desfechos mais positivos em relação a aprendizagem motora (LEE;
SWINNEN; SERRIEN, 1994), o CP seria superior ao CR neste aspecto.
Acresça-se, que existem outros aspectos que fazem com que o CP se
torne mais significativo na aprendizagem de habilidades motoras: 1) quando a
tarefa a ser executada requer características específicas de um determinado
padrão de movimento específico; 2) em situações onde componentes
específicos do movimento requerem um grau de coordenação complexo que
deve ser aprimorado ou corrigido; 3) quando o objetivo da ação requer um
padrão cinemático do movimento (MAGILL, 2007).

Essas situações estão

diretamente relacionadas a tarefa proposta no respectivo estudo. Diante disto,
pode-se

sugerir

que

o fornecimento de

CP

foi mais específico

e

consequentemente mais significativo para execução da tarefa de apontamento
por nós utilizada.
Já em relação ao GECR nossos dados sugerem que indivíduos pós-AVC
não conseguiram utilizar as informações de feedback extrínseco de
conhecimento de resultado para manter o desempenho nos testes de retenção.
Esses resultados também podem sugerir que indivíduos pós-AVC que
receberam CR foram menos precisos em relação aos que receberam CP. Tais
resultados são contrários aos resultados apresentados por

Cirstea, Ptito e

Levin (2006); Cirstea e Levin ( 2007), nos quais o fornecimento de CR foi
superior ao fornecimento de CP apenas em relação a variável acurácia.
O GC não sofreu diferença em relação à aprendizagem de uma tarefa de
apontamento em função do tipo de feedback extrínseco oferecido, de modo
que ambos os grupos (CR e CP) aprenderam de forma similar. Tal resultado é
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oposto aos resultados apresentados na literatura, pois estudos que
compararam os efeitos do fornecimento de CP e CR em indivíduos saudáveis
destacam o CP como sendo mais eficaz para aprendizagem de habilidades
motoras

(SHARMA

et

al.,

2016;

TZETZIS;

KIOUMOURTZOGLOU;

MAVROMATIS, 1997; ZUBIAUR; DELGADO; OÑA, 1999).
Isto porque, a informação emitida sobre CR pode apresentar limitações
diante de situações específicas, como por exemplo em situações onde CR, não
informa o indivíduo sobre o que deve ser feito para que o próximo movimento
seja executado com maior eficiência. Nesses casos, a melhora do desempenho
está relacionada diretamente à dinâmica de resposta do membro envolvido na
ação, que por sua vez pode ser modificada através da emissão de CP
(EDWARDS, 2010; GENTILE 1972; NEWELL; WALTER, 1981; NEWELL;
MORRIS; SCULLY, 1985).
Todavia, diante dos resultados apresentados em relação ao GC
especula-se que a execução da tarefa não envolveu grande dificuldade para
indivíduos saudáveis, fator que pode ter contribuído para um menor
engajamento na execução da tarefa. Cabe destacar que em indivíduos
saudáveis os sistemas de feedback intrínseco podem por si só detectar
informações que auxiliam na melhora do desempenho. Nesse sentido, mesmo
realizando a tarefa de apontamento com os olhos fechados, os sistemas
proprioceptivos desses indivíduos poderiam indicar a posição do braço em
relação ao alvo. Assim, o feedback extrínseco poderia se tornar redundante no
decorrer das tentativas de prática afetando diretamente os resultados em
relação ao melhor tipo de feedback utilizado.

6.2 Efeitos do fornecimento de feedback extrínseco CP e CR em relação ao
padrão motor

No que concerne ao padrão motor, os resultados indicaram que a
variável tempo de movimento não apresentou diferenças entre indivíduos pósAVC e saudáveis.
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No entanto, quando observadas as medidas de pico de velocidade de
amplitude do dedo, pode-se observar que GE e GC tornaram-se mais lentos, o
que sugere maior demanda de planejamento motor para execução da tarefa de
apontamento. Resultados similares podem ser observados em estudos que
comparam a realização de movimentos de apontamento entre indivíduos pósAVC e saudáveis, utilizando tanto o ambiente virtual quanto o ambiente físico.
Nesses estudos, nota-se que movimentos de apontamento realizados em
ambiente virtual são mais lentos, menos precisos e utilizaram menor
deslocamento do tronco em relação ao ambiente físico para ambas as
populações (CAMEIRÃO et al., 2010; LIEBERMANN et al., 2012). As
explicações para tais achados podem estar ligadas a influência da visualização
gerada no ambiente virtual. Segundo,

Subramanian (2013), através do

ambiente virtual, o indivíduo consegue estabelecer com maior facilidade a
relação visuoespacial, para detectar a localização e posição do alvo. Isso
permite a obtenção de um melhor padrão de eficiência para realização do
movimento de apontamento.
Cabe destacar que dois níveis de organização, são necessários para
completar a execução de um movimento de apontamento em direção a meta.
Um nível envolve o planejamento da trajetória do movimento, enquanto o outro
especifica

a

coordenação

interarticular

(LEVIN,

1996).

Ambas

as

características podem ser encontradas nos resultados do presente estudo, pois
tanto indivíduos pós-AVC quanto saudáveis conseguiram obter maior índice de
retidão ao longo da aquisição e mantiveram na retenção, o que evidencia a
realização de movimentos mais lineares em direção ao alvo. Esse resultado
também indica melhor coordenação para execução dos movimentos de
apontamento. Além disso, a diminuição da utilização do ângulo de ombro e
maior utilização do ângulo de cotovelo, demonstra melhor estratégia em termos
de controle do movimento para execução da tarefa, refletindo menor gasto
energético e redução dos graus de liberdade.
Um resultado que chama atenção está relacionado a variável unidade de
movimento, que demonstrou diferenças significativas entre o GECR e GECP.
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Os indivíduos pós-AVC que receberam informações sobre CP, apresentaram
mais correções de movimento (menor suavidade), em relação ao grupo que
recebeu informações sobre CR. De acordo com alguns autores déficits na
coordenação interarticular podem estar associados a defasagens sensório
motoras que interferem diretamente na suavidade do movimento. (LEVIN,
1996; SCHAEFER et al., 2012). Nesse contexto, cabe destacar que o GECP
apresentou maiores déficits proprioceptivos nas medidas de caracterização da
amostra, essas alterações podem explicar a menor suavidade encontrada.
Magill (2000), destaca que uma das fontes de informação sensorial

que mais

influencia o controle de movimento coordenado é a propriocepção.

As

informações proprioceptivas são enviadas ao sistema nervoso central através
de vias neurais aferentes, com o intuito de informar características dos
movimentos do corpo e dos membros, orientação espacial e temporal, assim
como, velocidade e ativação muscular.
Destaca-se que em indivíduos pós-AVC, alterações proprioceptivas
podem reduzir a capacidade de sentir e perceber a localização da posição dos
movimentos dos membros no espaço (SARLEGNA; SAINBURG, 2013;
FINDLATER; DUKELOW, 2016; POLLOCK et al., 2014). Isso demonstra que
tanto a integridade das vias aferentes quanto a integração sensório-motora
estão afetadas após um AVC. Portanto, uma ação motora ruim pode ocorrer
em função da redução da transmissão de informações por meio de vias
sensoriais

(CAMPFENS et al., 2015). Entretanto, mesmo na presença de

déficits proprioceptivos, o fornecimento de CP influenciou positivamente a
aprendizagem motora e permitiu que o desempenho adquirido fosse mantido
mesmo na ausência de fornecimento de feedback.
Nossos resultados em relação a menor suavidade para realização de
movimentos balísticos em indivíduos pós-AVC podem sugerir que déficits
sensoriais apresentados após uma lesão cerebral interferem de forma direta na
realização de ações motoras. Essa limitação pode estar associada a falta de
precisão sobre representações internas em relação a como o movimento está
sendo realizado. Nesse sentido, fica evidente que estudos investigando os
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efeitos do tipo de feedback extrínseco em indivíduos pós-AVC em membro
superior necessitam estratificar os grupos de forma balanceada quanto às
alterações sensoriais, a fim de solucionar essa questão com mais precisão.
Todavia, ressalta-se que mesmo com mais correções do movimento o
GECP conseguiu obter melhor aprendizagem em uma tarefa de apontamento
em relação ao GECR. Tal resultado corrobora com resultados apresentados na
literatura, referentes a investigação do melhor tipo de feedback extrínseco para
recuperação do membro superior em indivíduos pós-AVC. Segundo Cirstea,
Ptito e Levin (2006); Cirstea e Levin ( 2007); Sharma (2016), fornecer
informações voltadas ao padrão de movimento (CP) é mais eficaz

para

melhorar a qualidade do movimento e, consequentemente, gerar melhor
recuperação motora. De acordo com esses autores, o CP fornece informações
críticas sobre como adaptar o comportamento motor para melhorar a eficiência
nas tentativas subsequentes.
Por

fim

os

resultados

encontrados

no

respectivo

estudo

demonstram que indivíduos pós-AVC, precisam de informações de CP sobre
como corrigir os movimentos. A transmissão dessa informação ajudou o GECP
a configurar o planejamento e a estratégia adequada para se aprender uma
tarefa de apontamento.
A despeito dos efeitos positivos de CP em relação a aprendizagem
motora de indivíduos pós-AVC apresentados no presente estudo, sugere-se
que mais pesquisas sejam realizadas envolvendo a temática. Uma questão que
permanece sem resposta e que é pertinente no atual cenário contempla a
necessidade de verificar os efeitos do tipo de fornecimento de feedback
extrínseco de forma separada e combinada.
6.3 Limitações do estudo

O respectivo estudo apresentou algumas limitações metodológicas que
são descritas a seguir:
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*O GE apresentou heterogeneidade em relação as características
clínicas. Desta forma, mesmo ocorrendo aleatorização da amostra na
fase inicial do estudo, os indivíduos possuíam diferenças nos
sistemas proprioceptivos. Desse modo, uma aleatorização levando
em conta as alterações sensoriais seria relevante.

*A tarefa proposta no estudo privilegiou a validade interna utilizando
um movimento de apontamento com o envolvimento do controle
proximal do membro superior. Nesse sentindo o estudo possui menor
validade ecológica por não apresentar uma tarefa com maior controle
distal do membro superior, como por exemplo, tarefas de alcance e
preensão que exigem um elevado grau de coordenação motora fina e
são frequentemente utilizadas em AVD´s de indivíduos pós-AVC
(SCHAEFER; HENGGE, 2016).

*O estudo não apresentou um teste de retenção a longo prazo para
verificação da dissipação das variáveis de desempenho. Neste
sentido, Kantak e Winstein (2011), destacam que a retenção a longo
prazo pode refletir melhor a força de representação da memória ao
longo do tempo. Sendo este, um fator importante para verificação da
capacidade de armazenamento de informações em indivíduos pósAVC em longos períodos de ausência de prática.

Não houve a utilização de um teste de transferência para avaliação
da capacidade de adaptabilidade do desempenho. Tal teste seria
crucial para verificar a capacidade de generalização dos resultados,
como aponta (Magill, 2000).
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7 CONCLUSÃO

O fornecimento de feedback extrínseco na forma de CP para indivíduos
pós-AVC favorece a aprendizagem de uma tarefa de apontamento, quando
comparado ao fornecimento de CR. Indivíduos pós-AVC, quando submetidos
ao fornecimento de CP obtiveram desempenho semelhante a indivíduos
saudáveis. Conclui-se que para indivíduos pós-AVC, o fornecimento de CP
possibilitou melhor aprendizagem motora em relação ao fornecimento de CR
em uma tarefa de apontamento.
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