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RESUMO 

 

ALMEIDA, M. G. R. Efeitos do treinamento multimodal em ambientes real e virtual no 

equilíbrio e na marcha de indivíduos pós-Acidente Vascular Cerebral: ensaio clínico 

aleatorizado. 2018. 124 f. Defesa de Mestrado (Mestrado em Ciências) – Escola de Educação 

Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Introdução: déficits no equilíbrio e na marcha após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

são comuns e, frequentemente, influenciados pelas alterações no controle postural. Um dos 

pilares da reabilitação pós-AVC visa a melhora do equilíbrio e marcha desses sujeitos, a qual 

baseia-se no treinamento multimodal, que combina dois ou mais tipos de exercícios 

(cardiorrespiratório, força, flexibilidade e equilíbrio, por exemplo). Como estratégia 

complementar de treinamento para potencializar o equilíbrio e a marcha em sujeitos pós-AVC, 

têm sido recomendadas as intervenções realizadas em ambiente de Realidade Virtual (RV). No 

entanto, os efeitos do treino multimodal em ambiente real e em ambiente virtual, sobre o 

equilíbrio e marcha, ainda são inconsistentes, tornando-se necessária a análise de sua 

efetividade. Objetivo: investigar os efeitos isolados e da combinação de exercícios físicos 

multimodais em ambiente real e virtual no equilíbrio e na marcha em sujeitos pós-AVC. 

Método: trata-se de um ensaio clínico aleatório, com três grupos amostrais. O Grupo 

Multimodal Real (GMR) recebeu intervenção de exercícios baseada nas diretrizes para 

prescrição de exercícios físicos para AVC de Billinger et.al (2014); o Grupo Multimodal Virtual 

(GMV) recebeu exercícios físicos baseado em jogos em ambiente de realidade virtual; já o 

Grupo Multimodal Combinado (GMC) recebeu uma combinação entre as intervenções dos dois 

outros grupos sendo, uma das sessões semanais composta por exercícios físicos multimodais 

realizados em ambiente real e a outra, por jogos em ambiente de realidade virtual. Os três 

protocolos tiveram a duração de quinze semanas com sessões de sessenta minutos, duas vezes 

por semana. Como medidas de avaliação, foram aplicados, por avaliadores cegos, o Teste de 

Levantar e Caminhar, a Escala de Equilíbrio de Berg, o Teste de Caminhada de 6 Minutos e o 

Teste de Caminhada de 10 Metros. Todas as avaliações foram aplicadas antes, após e um mês 

do término da intervenção. Para o tratamento matemático e análise estatística dos dados, foram 

utilizados os programas Microsoft Office Excel e IBM SPSS Statistics versão 20; foi adotado 

um nível de significância de 5% e realizou-se uma Anova Three-Way. Resultados: 48 sujeitos 

foram agrupados randomicamente nos três grupos amostrais. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, em nenhuma das medidas de avaliação. No 
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entanto, houve diferença significante intragrupo entre pré-teste e pós-teste no equilíbrio do 

GMR e, nos mesmos momentos, na capacidade funcional de marcha e na velocidade auto 

selecionada de marcha do GMC. Conclusão: não houve diferença entre realizar exercícios 

físicos multimodais em ambiente real, em ambiente virtual e/ou em ambiente combinado no 

que diz respeito ao equilíbrio, à marcha e à mobilidade de sujeitos pós-AVC; não havendo, 

portanto, efeito adicional na combinação de exercícios físicos em ambiente real e virtual.  

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, exercícios físicos multimodais, realidade 

virtual, reabilitação. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, M. G. R. Effects of multimodal training in real and virtual environments on 

the balance and gait of post-stroke patients: a randomized clinical trial. 2018. 124 p. 

Master Defense (Master of Science) – Physical Education and Sport School, University of Sao 

Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Introduction: deficits in balance and gait following stroke are common and often 

influenced by changes in postural control. One of the aims of post-stroke rehabilitation is the 

improvement of the balance and gait, which is based on multimodal training, that combines two 

or more types of exercises (cardiorespiratory, strength, flexibility and balance, for example).  

As a complementary training strategy to improve balance and gait in post-stroke subjects, 

interventions have also been performed in Virtual Reality (VR) environment. However, the 

effects of multimodal training in real environment and virtual environment, on balance and gait, 

are still inconsistent. Therefore, there is a need to investigate its effectiveness. Objective: to 

investigate the isolated and the combinate effects of multimodal physical exercises in real and 

virtual environment in balance and gait of post-stroke subjects. Method: this is a randomized 

clinical trial with three sample groups. The Real Multimodal Group (RMG) received exercise 

intervention based on the guidelines for physical exercise prescription for stroke of Billinger 

et.al (2014); the Virtual Multimodal Group (VMG) received physical exercise intervention 

based on games in a virtual reality environment; the Combined Multimodal Group (CMG) 

received, as an intervention protocol, a combination of the interventions of the two other groups 

previously described, in this way, one of the weekly sessions was composed of multimodal 

physical exercises performed in real environment and the other, by games in a virtual reality 

environment. The three protocols lasted for fifteen weeks and the sessions had approximately 

sixty minutes and occurred twice a week. As evaluation measures, the Time Up and Go Test, 

the Berg Balance Scale, the 6-Minute Walk Test, and the 10-Meter Walk Test were applied by 

blind assessors. All evaluations were applied before, after and one month after the intervention. 

For the mathematical treatment and statistical analysis of the data, the programs Microsoft 

Office Excel and IBM SPSS Statistics version 20 were used; a significance level of 5% was 

adopted and the Anova Three-Way was used. Results: 48 subjects were randomly grouped into 

the three sample groups. There was no statistically significant difference between the groups in 

any of the evaluation measures. However, there was a significant intragroup difference between 

pre-test and post-test in the balance of RMG and in the same moments in gait functional 
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capacity and in the self-selected gait speed of the CMG. Conclusion: there was no difference 

between performing multimodal physical exercises in the real environment, in a virtual 

environment and/or in a combined environment regarding the balance, gait and mobility of 

post-stroke subjects; therefore, there is no additional effect on the combination of physical 

exercises in real and virtual environment. 

 

Key words: Stroke, multimodal physical exercises, virtual reality, rehabilitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontram-se alterações no controle 

postural, que possuem origem multifatorial, tais como as relacionadas à detecção, integração, 

interpretação e percepção do input somatossensorial e motor; alterações morfofuncionais e 

descarga de peso assimétrica nos membros inferiores, incluindo ambos os membros inferiores, 

tanto o mais acometido, quanto o menos comprometido (BONUZZI; TORRIANI-PASIN, 

2016).  

Estas alterações podem afetar diretamente o equilíbrio postural (ANTUNES et al., 2015; 

HORAK; MACPHERSON, 1986), assim como a marcha, predispondo a ocorrência de quedas 

(BONUZZI; TORRIANI-PASIN, 2015; RAJARATNAM et al., 2013). 

No contexto da intervenção baseada em exercícios físicos para pessoas após um AVC, 

há duas diretrizes que apresentam os métodos e cuidados mais adequados para a prescrição, 

sendo elas Gordon et al. (2004) e Billinger et al. (2014). Mais especificamente, no que tange ao 

equilíbrio e marcha, diversos protocolos de treinamento físico mostram-se efetivos na melhora 

do equilíbrio (LEE et al., 2013; SON; PARK; LEE, 2014) e da marcha (MUDGE; BARBER; 

STOTT, 2009; YANG et al., 2014).   

Uma vez já existindo um corpo de conhecimento que evidencia os efeitos dos diferentes 

tipos de exercícios físicos para sujeitos pós-AVC, há uma tendência de investigação que busca 

analisar os efeitos da combinação de, ao menos, dois dos diferentes tipos de exercícios, tais 

como aeróbios, de força, flexibilidade e neuromusculares (SAUNDERS et al., 2016), 

caracterizando-se como treinamento multimodal.  

Nesse contexto, Saunders et al. (2016) investigaram os efeitos do treinamento físico em 

diversos âmbitos. Dos cinquenta e oito ensaios clínicos analisados, dezessete possuem 

protocolos que envolvem o treinamento multimodal e, ao analisar os resultados relacionados ao 

equilíbrio e marcha, evidenciou-se que os estudos cujos resultados foram positivos adicionaram 

horas de intervenção ao grupo experimental, o que gera viés aos resultados. Além disso, não se 

sabe se esses efeitos são duradouros após período sem a intervenção.  

  No âmbito das estratégias multimodais, considerando-se a importância da recuperação 

do equilíbrio e da marcha após-AVC, nota-se a busca por estratégias complementares de 

treinamento, tais como as intervenções realizadas em ambiente de Realidade Virtual (RV). 

Em revisão sistemática sobre os efeitos da RV na população pós-AVC, Laver et al. 

(2017) analisaram onze estudos que verificaram os efeitos do treinamento em ambiente de RV 

sobre o equilíbrio e marcha. Apesar de sugerirem efeitos positivos, a baixa qualidade 
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metodológica e a heterogeneidade dos mesmos impedem estabelecimento de conclusões, 

deixando ainda sem resposta quais os efeitos da combinação do treinamento físico em ambiente 

real e virtual na recuperação do equilíbrio e da marcha em sujeitos pós AVC.  

Tendo em vista que os efeitos do treinamento multimodal em ambiente real e em 

ambiente virtual, sobre o equilíbrio e a marcha de sujeitos pós-AVC ainda são inconsistentes, 

torna-se necessária a análise dos seus efeitos isoladamente, assim como de suas combinações. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DEFINIÇÃO 

 

 O AVC é caracterizado por um bloqueio de um vaso sanguíneo, por razões trombóticas 

ou hemorrágicas, que conduz sangue ao cérebro ou que transporta sangue no seu interior, 

interrompendo o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando danos ao tecido 

(AMERICAN STROKE ASSOCIATION, 2014; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2014). 

No primeiro caso, caracteriza-se um AVC isquêmico, cuja razão trombótica, 

geralmente, é um processo de aterosclerose ou embolia, quando trombos de origem cardíaca ou 

arterial se depositam em artérias cerebrais. No segundo caso, caracteriza-se um AVC 

hemorrágico, cuja hemorragia, usualmente, é subaracnóidea ou cerebral (intraparenquimatosa) 

(JORNADA BEN et al., 2016).  

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

No Brasil, o número anual de vítimas fatais por AVC chega a quase 100 mil pessoas, o 

que torna esta doença a principal causa de mortes registradas no país (PORTAL DA SAÚDE, 

2012). Em 2011, foram realizadas 172.298 internações por AVC (isquêmico e hemorrágico) 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2013) e, segundo estudos do Instituto Dante Pazzanese, cerca de 

60% dos AVC ocorrem em homens, com idade média de 56 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011).  

Em países desenvolvidos, o AVC é tido como a terceira causa de mortes e chega a ser 

responsável por 10% dos óbitos em todo o mundo (algo em torno de 6,5 milhões de mortes por 

ano, segundo Benjamin et al. (2017), sendo superado apenas por doenças coronárias e câncer 



21 
 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). É, também, a segunda causa de morte em 

sujeitos com mais de 60 anos e a quinta em indivíduos de 15 a 59 anos (WORLD HEART 

FEDERATION, 2015). Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 795 mil pessoas sofrem um 

AVC anualmente, um caso a cada 40 segundos (BENJAMIN et al., 2017), dos quais 185 mil 

são casos recorrentes e 130 mil levam à morte (DEPARTMENT OF HELTH & HUMAN 

SERVICES USA, 2013). Tal situação leva a gastos de, aproximadamente, 33 bilhões de dólares 

aos cofres públicos norte-americanos (BENJAMIN et al., 2017).  

 A incidência de AVC tende a aumentar devido ao aumento da longevidade em diversos 

países, além da nítida epidemia de fatores de risco cardiovascular modificáveis, como diabetes, 

obesidade e sedentarismo (PHARR; BUNGUM, 2012). Projeções indicam um adicional de 3,4 

milhões de casos de AVC em pessoas acima de 18 anos até 2030, representando um aumento 

de 20,5% aos 15 milhões de casos registrados em 2012 (MOZAFFARIAN et al., 2016). Destes 

15 milhões de registros, 5 milhões de indivíduos permanecem com algum tipo de deficiência 

(WORLD HEART FEDERATION, 2015). 

Classificada como a doença crônica mais incapacitante, o AVC afeta não só o indivíduo, 

mas também a sua família e a sociedade em geral. A redução no índice de mortalidade por AVC 

faz com que cerca de 30% a 50% permaneçam incapacitados, resultando em um aumento no 

número de pessoas que vão procurar serviços de reabilitação para evitar a deterioração e 

também para aumentar as suas capacidades funcionais buscando a sua reintegração à 

comunidade e promoção de qualidade de vida (ROSAMOND et al., 2008). 

 

2.3 QUADRO CLÍNICO 

 

Dentre as manifestações clínicas causadas após um AVC, encontram-se disfunções 

motoras, sensoriais, do equilíbrio e da coordenação, distúrbios da comunicação, déficits no 

campo visual, comprometimentos cognitivos, intelectuais e de linguagem. Estas alterações são 

dependentes de fatores como, o número de eventos ocorridos, tamanho e extensão da lesão, 

localização anatômica e gravidade (MIM et al., 2009). 

Após um AVC, ocorre certo grau de retorno motor e funcional, no entanto, grande parte 

dos indivíduos apresentam consequências crônicas, complexas e heterogêneas (BILLINGER et 

al., 2014). Cerca de 80% desses indivíduos apresentam deficiências residuais nas extremidades 

superiores e inferiores (YOO; YOO, 2011). Estas deficiências reduzem as habilidades motoras, 

podendo resultar em problemas em diversos domínios da funcionalidade. O comprometimento 

da funcionalidade refere-se às atividades da vida diária (AVD´s) seja no aprendizado e 
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aplicação de conhecimentos (atenção, pensamento, cálculos, resolução de problemas); na 

comunicação (linguagem falada, escrita); na mobilidade (manutenção da posição corporal, 

transferência, deambulação); no autocuidado, vida doméstica, interação interpessoal e social 

(SCHEPERS et al., 2007).  

Em relação ao comprometimento motor, o quadro clínico apresentado por indivíduos 

pós-AVC é, entre outros fatores, caracterizado por hemiplegia ou hemiparesia, referindo-se à 

perda total ou parcial de força muscular no hemicorpo contralateral à lesão encefálica. Essas 

disfunções motoras encontram-se remanescentes mesmo após um ano de ocorrência do evento 

vascular em 60% dos indivíduos afetados, o que pode gerar limitações na realização das AVD´s, 

restrições na participação social e, consequentemente, piora da qualidade de vida (SCALZO et 

al., 2010). 

Segundo Barcala et al. (2013), a hemiplegia ou hemiparesia geram assimetrias corporais 

e dificuldades em transferir o peso do corpo de forma simétrica, sendo um dos fatores que 

contribuem para a redução da capacidade de manter o controle postural e a estabilidade 

necessárias para realizar movimentos de tronco e membros. Sabe-se que estes distúrbios 

posturais e no equilíbrio estão entre as mais prevalentes consequências após um AVC, afetando 

50% dos indivíduos que sobrevivem ao evento (DE PERETTI et al., 2012) e que possuem 

causas multifatoriais, envolvendo não apenas as assimetrias corporais e a transferência 

assimétrica do peso, mas envolvendo também fraqueza muscular, perdas sensórias, déficits 

perceptuais e alterações na cognição espacial (HOCHERMAN et al., 1988). 

 

2.4 CONTROLE POSTURAL E AVC 

 

O controle postural pode ser definido como a capacidade de regular ou orientar os 

mecanismos essenciais para o movimento, envolvendo os processos pelos quais as informações 

sensoriais do ambiente e do corpo são usadas para selecionar e controlar os movimentos 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010), a fim de manter uma postura ereta durante 

atividades funcionais e de compensar perturbações externas e internas, evitando quedas (LAMB 

et al., 2003). É um processo pelo qual o sistema nervoso central gera padrões de atividade 

muscular requeridos durante a regularização da relação entre o centro de massa (COM) corporal 

e a base de sustentação (MCILROY; MAKI, 1996) e é um processo que requer uma complexa 

interação dos sistemas musculoesqueléticos e neurológico, incluindo propriedades musculares, 

de amplitude do movimento, flexibilidade, relações biomecânicas entre os segmentos, 

processos motores, processos sensório-perceptuais e níveis maiores de processamento que vão 
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da sensação à ação e incluem aspectos antecipatórios e adaptativos (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). 

O controle postural está envolvido no controle de duas importantes metas 

comportamentais: a orientação postural e o equilíbrio postural (ANTUNES et al., 2015; 

HORAK; MACPHERSON, 1986). Entende-se como orientação postural a manutenção de uma 

relação apropriada entre os segmentos corporais e o corpo e entre o corpo e o ambiente de 

determinada tarefa (HORAK; MACPHERSON, 1986). 

Em relação ao equilíbrio postural, entende-se como sendo o estado no qual as forças que 

agem sobre o corpo estão balanceadas na busca de um equilíbrio corporal nas ações motoras 

(BANKOFF et al., 2006; HORAK; MACPHERSON, 1986). Tanto no equilíbrio estático quanto 

no dinâmico, os ajustes posturais são responsáveis por manter o COM alinhado sobre a base de 

sustentação (FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007; HORAK; MACPHERSON, 1986). No 

entanto, enquanto o equilíbrio estático caracteriza-se pela a manutenção de uma postura 

particular do corpo com o mínimo de oscilação, mantendo o posicionamento e a orientação 

desejados, o equilíbrio dinâmico caracteriza-se pela manutenção da postura durante o 

desempenho de uma habilidade motora que tende a perturbar a orientação postural, havendo 

movimentação controlada na direção desejada (HORAK; MACPHERSON, 1986; SILVEIRA 

et al., 2006). 

Define-se como COM o ponto em que toda a massa do corpo é equilibrada e no qual a 

resultante de todas as forças externas atua. Para que haja o equilíbrio corporal, é preciso que o 

COM esteja alinhado com a base de suporte, que nada mais é do que a região envolvida entre 

os pontos de contato entre os segmentos corporais e a superfície de suporte (HORAK; 

MACPHERSON, 1986).  

Desta forma, o equilíbrio ocorre por meio da atuação do controle postural que, por sua 

vez, obtém informações sensoriais do sistema visual, vestibular e somatossensorial. Tais 

informações são essenciais para as interações sensório-motoras que darão origem às ações 

motoras de controle da estabilidade (MOCHIZUKI; AMADIO, 2006). 

O equilíbrio é um dos preditores mais significativos para a independência funcional (DI 

MONACO et al., 2010), sendo a sua recuperação tida como crucial para o restabelecimento da 

autonomia em sujeitos pós-AVC (BONAN et al., 2007).  

Após um AVC, alterações no controle postural são observadas e, frequentemente, 

comuns; podendo ocasionar graves consequências sobre a função física e a esfera psicossocial, 

como restrições às atividades, isolamento social, medo de cair e lesões secundárias (ZIJLSTRA 

et al., 2010). Segundo Bonuzzi; Torriani-Pasin (2016), pode-se dizer que o controle postural 
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após um AVC apresenta uma dinâmica intrínseca diferente, uma vez que as condições 

patológicas são influenciadas pelos mecanismos sensoriais, supra neurais e motores que, por 

conseguinte, geram modificações na relação entre o COM e a base de suporte e são 

adicionalmente influenciados pela carga cognitiva envolvida na tarefa. Deste modo, sujeitos 

pós-AVC possuem padrões diferentes nos diversos parâmetros de controle postural, quando 

comparados a indivíduos saudáveis, conforme descrito abaixo  (PORTNOY et al., 2017). 

As alterações no controle postural após um AVC têm origem multifatorial e são 

diretamente relacionados à área lesada, ao tamanho da lesão, ao número de eventos ocorridos e 

aos sistemas que se encontram comprometidos, ou seja, variam de sujeito para sujeito. 

Comprometimentos na detecção, integração, interpretação e percepção do input 

somatossensorial e motor; alterações morfofuncionais no hemicorpo parético; descarga de peso 

podendo ser maior no membro inferior menos acometido, a fim de compensar os 

comprometimentos da perna parética são algumas das características que se relacionam com a 

redução do controle postural e que podem ser percebidas em sujeitos pós-AVC (BONUZZI; 

TORRIANI-PASIN, 2016).  

Shumway-Cook; Woollacott, (2010) destacam, também, outros problemas no controle 

postural que podem ocorrer após uma AVC e os distinguem no subgrupo das alterações motoras 

e no das alterações sensoriais. No primeiro, evidenciam a possibilidade de retardo nas respostas 

posturais e interrupção na organização sinérgica no membro parético, inibição da ativação 

antecipatória dos músculos posturais, dificuldade na adaptação dos movimentos posturais 

perante às demandas das tarefas, encurtamento de grupos musculares e redução da amplitude 

de movimento. No segundo subgrupo, evidenciam os déficits das informações advindas do 

sistema visual, diminuição no mecanismo somatossensorial nos membros hemiparéticos e 

dificuldade de alinhar as informações sensoriais às demandas ambientais, interferindo 

diretamente na estabilidade. 

Frente a inúmeros comprometimentos após um AVC, o controle postural é um dos 

elementos-chave da recuperação funcional, pois está relacionado diretamente com o equilíbrio 

postural (ANTUNES et al., 2015; HORAK; MACPHERSON, 1986), assim como com as 

dificuldades em realizar a marcha. Sua melhora influencia na prevenção da ocorrência de 

quedas (BONUZZI; TORRIANI-PASIN, 2015; RAJARATNAM et al., 2013), na geração de 

respostas automáticas a movimentos voluntários e em reações mais adequadas mediante 

perturbações externas (SILVEIRA et al., 2006).  
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2.5 MARCHA NO PÓS-AVC 

 

A marcha é uma das principais atividades da vida diária; nela, a orientação postural é 

constantemente perturbada e o equilíbrio corporal é requerido a fim de garantir a estabilidade 

durante a sua execução. A cada passo dado durante a locomoção, o COM ultrapassa a zona de 

estabilidade, o que é natural e fundamental para permitir o deslocamento (KUO; DONELAN, 

2010). No entanto, é necessário que haja a preservação da estabilidade do corpo, tornando o 

deslocamento seguro (ANTUNES et al., 2015). Desta forma, o controle postural, causa grande 

influência no desempenho da marcha (SANGLARD et al., 2004).  

O equilíbrio é de grande importância para a locomoção segura e déficits em seus 

mecanismos, muito comuns em sujeitos pós-AVC, levam a comprometimentos em AVD´s (DE 

CASTRO et al., 2011), reduzindo, entre outros aspectos, a velocidade de marcha (FURINI et 

al., 2008), assim como sendo responsável pela marcha laboriosa e abrupta (BORGES; 

MARINHO FILHO; MASCARENHAS, 2010).  

Antunes et al. (2015), em estudo transversal realizado com trinta sujeitos pós-AVC 

verificaram a influência do controle postural e equilíbrio na marcha desta população e, para 

isso, utilizaram-se de três medidas de avaliação: a Escala de Avaliação Postural após Acidente 

Vascular Cerebral (PASS), o Teste do Levantar e Caminhar e a Avaliação da Marcha e 

Equilíbrio Orientada pelo Desempenho (POMA). Os autores verificaram correlação positiva 

forte ao confrontar a avaliação de marcha pela POMA com a avaliação de equilíbrio da mesma, 

com o item de manutenção postural da PASS e com o item de mudança de postura também da 

PASS. Desse modo, a marcha de indivíduos pós-AVC é influenciada pelo equilíbrio e pelo 

controle postural.  

Para Bonuzzi; Torriani-Pasin (2016), o desempenho prejudicado em sujeitos pós-AVC 

ao realizarem tarefas que envolvem o controle postural traz maior ocorrência de quedas, 

podendo diminuir o engajamento em atividades socioculturais e causar lesões. Segundo 

Batchelor et al. (2012), a marcha é uma das atividades mais realizadas no momento das quedas 

em sujeitos que foram acometidos por um AVC, uma vez que se encontra prejudicada, devido 

aos déficits no controle postural e do equilíbrio.  

Mackintosh; Goldie; Hill (2005) relatam que 36% dos indivíduos pós-AVC já sofreram 

alguma queda, enquanto que em indivíduos pareados pela idade e pelo gênero esta porcentagem 

cai para apenas 24%. Segundo Batchelor et al. (2012), a porcentagem de indivíduos de 6 a 12 

meses após AVC que já caíram ao menos duas vezes varia entre 20% e 57%, enquanto que na 

população idosa saudável, este valor é de aproximadamente 15%. 
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Portanto, devido à influência dos déficits do equilíbrio e do controle postural sobre a 

marcha de sujeitos pós-AVC e a consequente influência sobre a ocorrência de quedas, torna-se 

necessária a busca por métodos que foquem as intervenções na redução de tais características. 

Neste sentido, os exercícios físicos têm sido utilizados como ferramenta para os profissionais 

do movimento. 

 

2.6 AVC E O EXERCÍCIO FÍSICO  

 

Em função da gama de alterações encontradas nos indivíduos pós-AVC, nos mais 

diversos âmbitos (motores, cognitivos e sociais) (MIM et al., 2009) há, como consequência, a 

reduzida tolerância ao exercício físico (KRAMER et al., 2016), um estilo de vida cada vez mais 

sedentário (GEBRUERS et al., 2010), isolamento social, depressão (WHYTE et al., 2004) e 

declínios adicionais na funcionalidade, o que repercutem negativamente na execução de AVD´s 

(HAGHGOO et al., 2013), aumenta o risco de quedas (SIMPSON; MILLER; ENG, 2011) e 

contribui para o elevado risco de AVC recorrente ou outra doença cardiovascular (RUTTEN-

JACOBS et al., 2013). 

Após a fase aguda de um AVC, com o indivíduo clinicamente estável, o estabelecimento 

de exercícios físicos estruturados torna-se foco na reabilitação. O objetivo é prevenir 

complicações de inatividade prolongada, recuperação do movimento voluntário, melhora da 

marcha, da função da extremidade superior e equilíbrio, recuperação das AVD´s e atividades 

ocupacionais e de lazer, melhora da qualidade de vida, recuperando ou excedendo, o quanto 

antes, os níveis de atividade anteriores à lesão (BILLINGER et al., 2014). 

Os benefícios dos exercícios físicos para a população pós-AVC já são bem evidenciados 

na literatura científica. Como exemplo, sabe-se que há duas diretrizes que visam orientar os 

profissionais da área da saúde quanto para a prescrição de exercícios físicos, sendo elas Gordon 

et al. (2004) e outra mais recente, de Billinger et al. (2014); ambas elencando os métodos e 

cuidados adequados para diferentes tipos de exercícios, visando a otimização de capacidades 

tais como aeróbia, de força e de flexibilidade.   

No que diz respeito à prática regular de exercícios com a finalidade de aprimorar a 

capacidade aeróbia, pode-se evidenciar a revisão sistemática de Saltychev et al. (2016), que 

realizou uma metanálise envolvendo treze estudos cujas intervenções se assemelham às 

diretrizes propostas por Billinger et al. (2014) e que encontraram resultados positivos para este 

parâmetro.  Billinger et al. (2014) sugerem que o treinamento aeróbio seja realizado com 

exercícios que envolvem grandes grupos musculares, tais como caminhadas e cicloergômetros, 
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de três a cinco sessões semanais, de vinte a sessenta minutos de duração e com intensidade de 

cinquenta e cinco a oitenta por cento da frequência cardíaca máxima.  

Com relação a outras capacidades, há também diversos estudos que reúnem evidências 

suficientes para estruturação de protocolos. A exemplo disso, Lee et al. (2013) e Ouellette et al. 

(2004) encontraram resultados positivos do exercício físico sobre a força de sujeitos pós-AVC, 

através da utilização de protocolos que se enquadram na diretriz estabelecida posteriormente 

por Billinger et al. (2014). Tal protocolo envolve o treinamento de força realizado de uma a três 

séries, de dez a quinze repetições, de oito a dez exercícios, envolvendo os principais grupos 

musculares, de cinquenta a oitenta por cento de uma repetição máxima e com frequência de 

duas a três sessões semanais.  

Há, também, na literatura científica estudos que indicam os efeitos positivos dos 

exercícios sobre o equilíbrio (LEE et al., 2013; SON; PARK; LEE, 2014), sobre a marcha 

(MUDGE; BARBER; STOTT, 2009; YANG et al., 2014) e sobre a cognição (CUMMING et 

al., 2012). Para o treinamento destas capacidades e habilidades, Billinger et al. (2014) sugerem 

a prática de exercícios específicos com frequência de duas a três vezes na semana.  

Portanto, os efeitos dos exercícios físicos, de forma isolada, já estão bem estabelecidos 

na literatura havendo, no momento, uma tendência de investigação que busca analisar os efeitos 

da combinação de seus diferentes tipos. Tal combinação denomina-se treinamento multimodal 

e caracteriza-se por protocolos que combinam dois ou mais tipos de exercícios, dentre eles 

destacam-se os cardiorrespiratórios, de força, alongamentos e exercícios para o equilíbrio 

(SAUNDERS et al., 2016). O propósito do treinamento multimodal é trazer benefícios que 

atinjam de modo global as diferentes manifestações clínicas presentes após um AVC.  

Saunders et al. (2016), em revisão sistemática, investigaram os efeitos do treinamento 

físico em diversos âmbitos e classificaram as intervenções em três categorias: treinamento 

cardiorrespiratório, treinamento de força e treinamento multimodal. A revisão analisou 58 

ensaios clínicos, dos quais dezessete possuíam protocolos que envolviam o treinamento 

multimodal.  

  Destes dezessete estudos, nove (COOKE et al., 2010; DUNCAN et al., 2003; MEAD et 

al., 2007; RICHARDS et al., 1993; RICHARDS et al., 2004; TEIXEIRA-SALMELA et al., 

1999; VAN DE PORT et al., 2012; YANG et al., 2006; JAMES et al., 2002) verificaram os 

efeitos do treino multimodal sobre a velocidade de marcha auto selecionada, encontrando, por 

meio de metanálise, melhora significativa logo após o término das intervenções. Apenas quatro 

(COOKE et al., 2010; DUNCAN et al., 2003; MEAD et al., 2007; VAN DE PORT et al., 2012), 
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dos 9 estudos, realizaram seguimento e nenhum deles demonstrou efeitos significativos após 

determinado período sem o treinamento.   

No entanto, apenas os estudos de Richards et al. (1993), Mead et al. (2007) e Richards 

et al. (2004) tiveram grupos amostrais envolvidos em intervenções com o mesmo volume de 

treinamento, ou seja, os demais estudos favoreceram o grupo envolvido com o treinamento 

multimodal através da adição de volume na intervenção, podendo assim, ter mascarado os 

resultados.  

Sete estudos (DUNCAN et al., 1998; DUNCAN et al., 2003; GALVIN et al., 2011; 

TOLEDANO-ZARHI et al., 2011; VAN DE PORT et al., 2012; YANG et al., 2006; ZEDLITZ 

et al., 2012) verificaram os efeitos do treino multimodal sobre a capacidade funcional de 

marcha, mensurada através do Teste de Caminhada de 6 Minutos. Todos encontraram efeitos 

significativos a favor do grupo envolvido com a intervenção baseada em exercícios 

multimodais. No entanto, todas as intervenções experimentais forneciam horas adicionais de 

treinamento em relação aos grupos controles, o que pode ter gerado viés nos resultados. Apenas 

dois estudos (VAN DE PORT et al., 2012; ZEDLITZ et al., 2012) realizaram seguimento e 

verificaram manutenção dos efeitos após o período sem intervenções.  

 Três estudos (COOKE et al., 2010; DUNCAN et al., 2003; MEAD et al., 2007) 

analisaram os efeitos do treinamento multimodal sobre a velocidade de deambulação 

comunitária (habilidade de caminhar a uma velocidade de no mínimo 0,8 m/s) (FULK et al., 

2017) no entanto, não foram encontrados efeitos estatisticamente significantes após o período 

de intervenções e nem após o seguimento.   

O treinamento multimodal foi investigado em nove estudos, em relação às medidas de 

equilíbrio, mensurado por meio da Escala de Equilíbrio de Berg (DUNCAN et al., 1998, 2003; 

GALVIN et al., 2011; RICHARDS et al., 1993, 2004; SHIN et al., 2011), do Teste de Alcance 

Funcional (DUNCAN et al., 2003; MEAD et al., 2007), Four Square Step Test (TOLEDANO-

ZARHI et al., 2011) e Timed Balance Test (VAN DE PORT et al., 2012). Com exceção do 

estudo de Van de Port et al. (2012), não foram encontrados efeitos significantes a favor do 

grupo engajado com a intervenção baseada em exercícios multimodais, seja após o período de 

intervenções ou no seguimento. Dos oito estudos, apenas cinco (MEAD et al., 2007; 

RICHARDS et al., 1993, 2004; SHIN et al., 2011) não forneceram horas adicionais de 

treinamento ao grupo experimental, o que também pode ter influenciado a análise dos 

resultados.  

Por fim, quatro estudos (MEAD et al., 2007; RICHARDS et al., 2004; VAN DE PORT 

et al., 2012; YANG et al., 2006) verificaram os efeitos no Teste de Levantar e Caminhar. Todos 
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apresentaram efeitos positivos do treino multimodal sobre a medida, no entanto, dois estudos 

(VAN DE PORT et al., 2012; YANG et al., 2006) também forneceram volume adicional de 

treino ao grupo experimental e, dos 3 estudos (MEAD et al., 2007; RICHARDS et al., 2004; 

VAN DE PORT et al., 2012) que realizaram seguimento, nenhum verificou manutenção dos 

efeitos.  

Nesse contexto, as intervenções multimodais ainda necessitam ser melhor investigadas 

no que diz respeito aos seus efeitos sobre o equilíbrio e sobre a marcha de sujeitos pós-AVC. 

Isso porque, após análise dos estudos em conjunto, não é possível encontrar resultados 

consistentes e robustos, principalmente devido ao fornecimento de volume adicional de 

intervenção aos grupos experimentais e a falta de seguimento.  

Seja nas diretrizes de prescrição de exercícios físicos para pós-AVC ou na revisão de 

Saunders et al. (2016), tratou-se até o momento de intervenções em ambiente real; que possuem 

características como elevada interatividade entre profissional e paciente, elevada validade 

ecológica, possibilidade de aplicação individualizada ou em grupo, não necessidade de 

equipamentos tecnológicos, possibilidade de ser facilmente aplicada na casa dos pacientes e, 

segundo Teasell; Hussein (2014), possuem baixo custo, simplicidade, alta intensidade e são 

tarefa-específicas.  

Na busca por outras estratégias e métodos de treinamento que possam potencializar a 

reabilitação de indivíduos pós-AVC, assim como a investigação dos efeitos do treinamento 

multimodal, encontram-se também as intervenções realizadas em ambiente de Realidade 

Virtual (RV), que, segundo Lange et al. (2012) possuem diversos benefícios relacionados à 

interatividade com as tarefas, assim como ao seu baixo custo, facilidade de implementação e 

manutenção e aumento da aderência ao treinamento, levando a incrementos nos níveis de 

atividade funcional de seus praticantes.  

 

2.7 AVC E A REALIDADE VIRTUAL 

 

Define-se como RV um cenário gerado por computador (mundo virtual) com o qual o 

usuário pode interagir, tendo, devido à combinação de mecanismos de computação gráfica, 

técnicas de exibição e dispositivos específicos de entrada (meios pelos quais o indivíduo se 

relaciona com o cenário), a impressão de fazer parte deste (KUHLEN; DOHLE, 1995). Trata-

se de uma experiência com a qual o usuário pode interagir através de seus múltiplos canais 

sensoriais, utilizando uma interface computadorizada que estimula a participação ativa do 

sujeito mesmo com incapacidade física e cognitiva (DE BRUIN et al., 2010). Segundo Braga 
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(2001), há três ideias básicas que fundamentam os sistemas de RV: o sentimento de imersão 

(SLATER et al., 1996), que leva em consideração todos os dispositivos sensoriais; a capacidade 

de interação (MOUSAVI HONDORI et al., 2016), ou seja, a capacidade reativa do computador 

em detectar as entradas do usuário e modificar o ambiente virtual; e, por fim, o envolvimento 

(KESHNER, 2004), que nada mais do que o grau de motivação para o engajamento do 

indivíduo na atividade proposta pelo sistema.  

Inicialmente criada e utilizada para simulações de voo da Força Aérea dos Estados 

Unidos após a Segunda Guerra, conquistou, graças aos avanços tecnológicos na área de 

comunicação e informação, espaço em outras áreas do conhecimento (BRAGA, 2001); 

tornando-se um recurso a ser inserido também nos programas de reabilitação motora e cognitiva 

em sujeitos pós-AVC.  

Segundo Monteiro (2011) e Palma et al. (2016), a RV possui características que 

justificam seu uso no contexto da reabilitação, tais como: ambiente interativo e rico em 

informações visuais e auditivas  (BURDEA, 2003), maior motivação para atividades repetitivas 

(HOLDEN; PH, 2005), divertimento (LEWIS; ROSIE, 2012), maior comprometimento clínico 

(LEVIN et al., 2012), simulação em tempo real de tarefas ou ambientes, experiência 

tridimensional e imersiva, interface computadorizada que estimula a participação ativa, 

segurança, feedback multissensorial e imediato (SVEISTRUP, 2004; LEVIN et al., 2012), 

elevado controle sobre os parâmetros do treinamento (duração, frequência e intensidade) 

(JACK et al., 2001), controle sobre a graduação de dificuldade das tarefas (SVEISTRUP, 2004; 

LEVIN et al., 2012), possibilidade de selecionar as informações de um ou mais sentidos 

(HOLDEN; PH, 2005) e fornecimento de informações com foco externo de atenção 

(MCEWEN; BILODEAU; SVEISTRUP, 2017).  

Em revisão sistemática sobre efetividade da RV na população pós-AVC, Laver et al. 

(2017) analisaram onze estudos que verificaram os efeitos do treinamento baseado em RV sobre 

o equilíbrio e sobre a marcha (quadro 1). Destes, somente cinco estudos realizaram seguimento 

(JAFFE et al., 2004; MIRELMAN; BONATO; DEUTSCH, 2009; YANG et al., 2008; HUNG 

et al., 2014; GIVON et al., 2016), permitindo avaliar a permanência dos efeitos após um 

determinado período sem intervenções e, somente 3 estudos (UÇAR, PAKER, 2014; KO et al., 

2015; GIVON et al., 2016) tiveram suas intervenções baseadas em exercícios multimodais.  

Além do mais, nota-se uma grande heterogeneidade nos sistemas de realidade virtual utilizados, 

assim como nas medidas de avaliação empregadas. Salienta-se também que, com exceção de 

dois estudos, todos os demais protocolos aplicados apresentaram baixo volume de intervenção 

em RV, ou seja, foram, segundo os autores da revisão, inferiores a quinze horas de duração. 
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Deste modo, apesar de apresentarem resultados positivos da RV como meio de melhorar 

o equilíbrio e a marcha de sujeitos pós-AVC, os dados encontrados na revisão de Laver et al. 

(2017) ainda são inconsistentes a respeito dos efeitos das intervenções baseadas em exercícios 

multimodais em ambiente virtual e da possível permanência ou não destes efeitos no 

seguimento. Questiona-se, portanto, quão duradouros são os resultados obtidos após um mês 

sem intervenção.  

Outros ensaios clínicos não incluídos no estudo de Laver et al. (2017) como os de Cho; 

Lee; Song (2012) e Kim; Park; Lee (2015) também apresentam lacunas. Os objetivos foram 

verificar os efeitos da RV sobre o equilíbrio de sujeitos pós-AVC e os achados apontaram para 

a superioridade do grupo experimental sobre o controle. No entanto, o desenho do estudo 

acrescentou horas adicionais à intervenção experimental, que consistiu na adição de RV ao 

treinamento em ambiente real, o que não permite atribuir os resultados à RV, na medida em que 

o volume de treinamento nos grupos foi diferente. , Nos estudos destacados, também não houve 

avaliação no seguimento, impedindo verificar a permanência dos efeitos.  

Deste modo, novos estudos fazem-se necessários, a fim de possibilitar análises sobre os 

possíveis efeitos deste tipo de intervenção sobre o equilíbrio e sobre a marcha.  
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Autor Grupos Protocolos Desenho experimental Medidas de avaliação Resultados 

Jaffe et al. 

(2004) 

GC: passar por cima de 

obstáculos estacionários 

reais. 

GE: passar por cima de 

obstáculos estacionários 

virtuais projetados em um 

óculos de realidade virtual.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 6 sessões de 60min 

distribuídas em um período 

de 2 semanas.  

Houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Teste de equilíbrio adaptado 

da Avaliação da Mobilidade 

Orientada pelo 

Desempenho, teste de 

variáveis da marcha 

(velocidade, cadência e 

comprimento do passo) 

realizado através de um 

sistema de análise da 

marcha, teste de obstáculos e 

Teste de Caminhada de 6 

Minutos.    

Ambos os grupos 

melhoraram em quase 

todas as medidas (exceto 

no comprimento do passo 

do lado hemiparético 

durante a marcha 

acelerada). No entanto, o 

GE apresentou melhoras 

superiores em 7 das 10 

medidas. Todas as 

melhoras permaneceram 

ou, até mesmo, 

continuaram após um 

período de 2 semanas sem 

intervenções.  

Yang et al. 

(2008) 

GC: treinamento em esteira 

com tarefas concomitantes e 

variações (simulação de 

ultrapassagem de 

obstáculos, subidas, 

descidas e alternância de 

velocidades). 

GE: treinamento em esteira 

com projeção de ambientes 

comunitários em uma tela 

(cruzamentos de rua, 

passeios no parque, etc.), 

exigindo com que o 

indivíduo tomasse decisões 

acerca de mudanças de 

velocidade, simulação de 

ultrapassagem de 

GC e GE: 3 sessões semanais 

de 20min de duração, durante 

um período de 3 semanas.  

Houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Escala ABC, Teste de 

Caminhada de 10 Metros, 

tempo para percorrer um 

trajeto pré determinado de 

400m na comunidade local e 

questionário sobre a 

capacidade de andar. 

GE melhorou em todas as 

medidas de avaliação e 

quase todas, com exceção 

da Escala ABC, se 

mantiveram no 

seguimento. No GC, houve 

melhora somente no tempo 

de caminhada na 

comunidade, tendo esta 

medida se mantido no 

seguimento; houve também 

melhora no seguimento do 

questionário sobre a 

capacidade de andar. 

Houve diferença entre os 

grupos, a favor do GE, no 

Teste de Caminhada de 10 

Metros e no tempo de 

caminhada na comunidade, 

nas avaliações finais e, no 
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obstáculos, descidas e 

subidas.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

questionário sobre a 

capacidade de andar, no 

seguimento. 

Mirelman; 

Bonato; 

Deutsch 

(2009) 

GC: sistema Rutgers de 

reabilitação do tornozelo 

sem RV. 

GE: sistema Rutgers de 

reabilitação do tornozelo 

com RV. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 3 sessões semanais 

de 60min de duração, durante 

um período de 4 semanas.  

Houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Caminhada de 7m, 

Caminhada de 6 Minutos, 

Acelerômetro (número de 

passos, velocidade média, 

distância média percorrida, 

cadência, velocidade 

máxima, máximo período e 

máxima distância percorrido 

sem parar).  

Ambos os grupos 

melhoraram na velocidade 

auto selecionada aferida 

através da caminhada de 

7m, no entanto, o GE 

obteve ganhos 

significativamente 

melhores em relação ao 

GC, além do que manteve 

os resultados após o 

seguimento, o que não 

ocorreu no GE. Apenas o 

GE melhorou no Teste da 

Caminhada de 6 Minutos, 

mantendo os resultados 

significativos após o 

seguimento. GE melhorou 

em todos os parâmetros 

coletados pelo 

acelerômetro.  

Jung; Yu; 

Kang (2012) 

GC: treinamento em esteira. 

GE: treinamento em esteira 

com projeções através do 

uso de um óculos de 

realidade virtual.  

GC e GE: 5 sessões semanais 

de 30min de duração, durante 

um período de 3 semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Teste de Levantar e 

Caminhar e Escala ABC.  

Ambos os grupos 

melhoraram nas medidas 

de avaliação. No entanto, o 

GE obteve ganhos 

significativamente 

melhores em relação ao 

GC.  
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Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

Han (2013) GC: terapia de equilíbrio. 

GE: jogos do sistema IREX. 

A fase do AVC não foi 

reportada. 

GC e GE: 3 sessões semanais 

de 30 minutos de duração, 

durante um período de 3 

semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

igual entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Índice de Barthel 

Modificado e posturografia.  

Ambos os grupos 

melhoraram em todas as 

medidas. Não houve 

diferença entre os grupos 

na Escala de Equilíbrio de 

Berg e no Índice de Barthel 

Modificado. No entanto, o 

GE apresentou melhoras 

superiores ao GC na 

posturografia.  

Uçar;  

Paker, 

(2014) 

GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: treinamento robótico 

(Lokomat). 

A fase do AVC não foi 

reportada. 

GC e GE: 5 sessões semanais 

de 30 minutos de duração, 

durante um período de 2 

semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

igual entre os grupos.  

Teste de Caminhada de 10 

Metros, Teste de Levantar e 

Caminhar, Escala de 

Ansiedade Hospitalar e 

Depressão e categorização 

de ambulação funcional.  

GE melhorou mais do que 

GC no Teste de Caminhada 

de 10 Metros e no teste de 

Levantar e Caminhar.  

Hung et al. 

(2014) 

GC: deslocamento de peso e 

exercícios de equilíbrio. 

GE: jogos do Nintendo 

WiiFit. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: duas sessões 

semanais, durante um 

período de 12 semanas. 

Duração das sessões não 

informado.  

Houve seguimento. Não se 

sabe se o volume das 

intervenções foi igual entre 

os grupos, pois a duração 

das sessões não foi 

informada.  

Sistema de equilíbrio 

interativo de Tetrax, Teste 

de Levantar e Caminhar, 

Teste de Alcance Frontal e 

Escala de Eficácia de 

Quedas.  

O GE melhorou mais do 

que o GC em alguns itens 

do sistema de equilíbrio 

interativo de Tetrax; mas 

estas melhoras não se 

mantiveram no 

seguimento. Ambos os 

grupos melhoraram no 

Teste de Levantar e 

Caminhar, no Teste de 

Alcance Frontal e na Escala 

de Eficácia de Quedas; e, 

todas as melhoras, com 

exceção no medo de cair, 
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mantiveram-se no 

seguimento.  

Song; Park, 

(2015) 

GC: treinamento em 

bicicleta ergométrica. 

GE: treinamento em jogos 

do Xbox Kinect.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 5 sessões semanais 

de 30 minutos de duração, 

durante um período de 8 

semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

igual entre os grupos.  

Sistema de análise de 

biofeedback (para avaliação 

do equilíbrio), Teste de 

Levantar e Caminhar e Teste 

de Caminhada de 10 Metros.  

Ambos os grupos 

melhoram em todas as 

medidas de avaliação; no 

entanto, o GE obteve 

melhoras superiores ao GC 

na medida de equilíbrio e 

no Teste de Levantar e 

Caminhar.  

Bower et al. 

(2015) 

GC: cuidados usuais. 

GE: jogos customizados 

com enfoque no equilíbrio 

dinâmico e atividades de 

membros superiores.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GE: duas sessões semanais de 

40 minutos de duração, 

durante um período de 4 

semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

diferente entre os grupos.  

Teste de Caminhada de 6 

Minutos, Teste de Step, 

Functional Reach, Escala de 

Avaliação Motora e Medida 

de Independência Funcional.  

Não houve diferença entre 

os grupos. O GC não 

melhorou em nenhuma das 

medidas de avaliação e, o 

GE, melhorou nos itens de 

transferências e mobilidade 

da Medida de 

Independência Funcional, 

assim como no Teste de 

Caminhada de 6 Minutos.  

Ko et al. 

(2015) 

GC: reabilitação 

convencional.  

GE: sistema de treinamento 

Space Balance 3D.  

Sujeitos em fase aguda do 

AVC. 

GC: não informado. 

GE: reabilitação 

convencional + 5 sessões 

semanais de 30 minutos de 

duração, durante um período 

de 3 semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

diferente entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Escala de Avaliação 

Postural para Pacientes Pós-

AVC e Teste de Levantar e 

Caminhar.  

Não houve diferença entre 

os grupos. Ambos os 

grupos melhorar em todas 

as medidas de avaliação.  
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Quadro 1 - Estudos que verificaram os efeitos da RV sobre o equilíbrio e sobre a marcha. 

Legenda: AVC: Acidente Vascular Cerebral; GC: grupo controle; GE: grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

Givon et al. 

(2016) 

GC: exercícios e atividades 

funcionais. 

GE: jogos de vídeo games 

interativos (Kinect, Sony 

Play Station Eyetoy 2, 

Nintendo Wii Fit, etc.). 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 2 sessões semanais 

de 60min de duração, durante 

um período de 3 meses.  

Houve seguimento. O 

volume das intervenções foi 

igual entre os grupos.  

Teste de Caminhada de 10 

Metros, força no Hand Grip, 

número de passos diários, 

ARAT (Action Research 

Arm Test).  

Ambos os grupos 

melhoram no Teste de 

Caminhada de 10 Metros e 

na força no Hand Grip, 

sendo que neste último, a 

melhora continuou a 

aumentar durante o 

seguimento. Nenhum dos 

grupos aumentou 

significativamente o 

número diário de passos ou 

a funcionalidade da mão 

mais fraca.  
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2.8. REALIDADE VIRTUAL COMBINADA À INTERVENÇÕES EM 

AMBIENTE REAL 

 

Considerando-se as já mencionadas características das intervenções em ambiente real e 

virtual, questiona-se em qual extensão a combinação de intervenções nestes dois ambientes 

pode trazer efeitos positivos para indivíduos após um AVC. 

Saposnik; Levin, (2011), em uma metanálise sobre a RV na reabilitação pós-AVC, 

evidenciam a existência de poucas publicações a respeito da combinação de exercícios físicos 

multimodais em ambiente real e virtual.  

Laver et al. (2017) analisaram, também, onze estudos que verificaram os efeitos da 

combinação do treinamento baseado em RV com intervenções em ambiente real sobre o 

equilíbrio e sobre a marcha (quadro 2). Apesar de praticamente todos os estudos possuírem 

intervenções baseadas em exercícios multimodais, sete (BARCALA et al., 2013; KIM et al., 

2009; LEE; KIM; LEE, 2014; XIANG et al., 2014; CHOW; CHAN; TONG, 2013; LOW et al., 

2012; WON et al., 2013), acrescentaram horas de intervenção em seus grupos experimentais, o 

que não permite concluir se os resultados encontrados são provenientes do aumento no volume 

da intervenção ou da combinação das intervenções propriamente dita; limitação esta também 

identificada por (SILVER, 2016) em uma análise de estudos que buscava mostrar os potenciais 

benefícios do uso da RV.  Além do mais, somente um estudo (MORONE et al., 2014) realizou 

seguimento, não permitindo avaliar a permanência dos efeitos após um período sem prática.  

Deste modo, devido à baixa qualidade metodológica dos estudos publicados e a 

heterogeneidade dos estudos, o que impede comparação de resultados, novos estudos fazem-se, 

necessários acerca da combinação de exercícios físicos multimodais em ambiente real e virtual 

no equilíbrio e na marcha de sujeitos pós-AVC.  
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Autor Grupos Protocolos Desenho experimental Medidas de avaliação Resultados 

Kim et al. (2009) GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: fisioterapia 

convencional + treino de 

equilíbrio associado à 

marcha usando o IREX®. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC: 4 sessões semanais de 

40min de duração, durante 

um período de 4 semanas. 

GE: 4 sessões semanais de 

40min de fisioterapia 

convencional somada a 

30min de treino de 

equilíbrio associado à 

marcha, durante um período 

de 4 semanas. 

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

diferente entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Teste de Caminhada 

de 10 Metros e Escala 

Modificada de Ashworth. 

Ambos os grupos 

melhoraram nas medidas 

de avaliação. No entanto, 

o GE obteve ganhos 

significativamente 

melhores em relação ao 

GC. 

Yang et al. (2011) GC: fisioterapia, terapia 

ocupacional e caminhada 

em esteira.  

GE: fisioterapia, terapia 

ocupacional e caminhada 

em esteira com cenas 

interativas em RV.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 3 sessões 

semanais de 60min de 

duração (40min de 

fisioterapia e terapia 

ocupacional+ 20min de 

caminhada em esteira), 

durante um período de 3 

semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Equilíbrio estático na 

posição de pé, equilíbrio 

dinâmico durante a 

transferência de sentado 

para de pé e parâmetros de 

marcha. 

O GE melhorou mais do 

que o GC no equilíbrio na 

direção médio-lateral e na 

utilização do membro 

hemiparético durante a 

marcha. 

Low et al. (2012) GC: terapia convencional. 

GE: terapia convencional 

+ terapia em RV. 

Sujeitos em fase subaguda 

do AVC. 

GC: sessões diárias de 30 

minutos de duração, 

durante um período de 2 

semanas. 

GE:  sessões diárias de 60 

minutos de duração (30 

minutos de terapia 

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi diferente entre os 

grupos.  

Fugl-Meyer, Teste de 

Alcance Funcional, Escala 

de Equilíbrio de Berg, 

Medida de Independência 

Funcional e velocidade de 

marcha.  

Ambos os grupos 

melhoraram em todas as 

medidas, no entanto, não 

houve diferença 

intergrupo 
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convencional + 30 minutos 

de terapia em RV), durante 

um período de 2 semanas.  

Barcala et al. 

(2013) 

GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: fisioterapia 

convencional + treino de 

equilíbrio com 

biofeedback visual usando 

o Wii Fit®. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

 

GC: 2 sessões semanais de 

60min de duração, durante 

um período de 5 semanas. 

GE: 2 sessões semanais de 

60min de fisioterapia 

convencional somada a 

30min de treino de 

equilíbrio, durante um 

período de 5 semanas. 

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

diferente entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Teste de Levantar e 

Caminhar, Medida de 

Independência Funcional, 

estabilometria e 

baropodometria.   

Ambos os grupos 

melhoraram em todas as 

medidas, no entanto, não 

houve diferença 

intergrupo.  

Rajaratnam et al. 

(2013) 

GC: reabilitação 

convencional. 

GE: reabilitação 

convencional + jogos de 

RV utilizando o Wii Fit® e 

que envolvessem o 

equilíbrio. 

Sujeitos em fase aguda do 

AVC. 

GC e GE: 15 sessões de 

60min de duração. 

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Teste de Alcance 

Funcional, Teste de 

Levantar e Caminhar, 

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Centro de Pressão e 

Escala Modificada de 

Barthel. 

Ambos os grupos 

melhoraram no Teste de 

Levantar e Caminhar e na 

Escala Modificada de 

Barthel, não havendo 

diferença entre os grupos. 

No entanto, apenas o GE 

melhorou no Teste de 

Alcance Funcional, 

hevendo também 

diferença entre os grupos 

para esta medida.  

Chow; Chan; 

Tong, (2013) 

GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: fisioterapia 

convencional + 

GC: 2 sessões semanais de 

30 minutos de duração, 

durante um período de 6 

semanas. 

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi diferente entre os 

grupos.  

Teste de Caminhada de 10 

Metros, Escala de 

Equilíbrio de Berg, Índice 

de Barthel Modificado.  

Não houve diferença entre 

o GC e o GE. Ambos os 

grupos melhoraram em 
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 treinamento de equilíbrio 

usando o Xbox 60 Kinect. 

A fase do AVC não foi 

reportada. 

GE: 2 sessões semanais de 

60 minutos de duração (30 

minutos de fisioterapia 

convencional + 30 minutos 

de RV), durante um período 

de 6 semanas. 

todas as medidas de 

avaliação.  

Won et al. (2013) GC: terapia física geral. 

GE: terapia física geral + 

terapia com feedback 

visual utilizando-se o 

equipamento BIORescue. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC.  

GC: 5 sessões semanais de 

60 minutos de duração, 

durante um período de 4 

semanas.  

GE: 5 sessões semanais de 

60 minutos de duração, 

durante um período de 4 

semanas + 5 sessões 

semanais de 30 minutos de 

duração, durante um 

período de 4 semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi diferente entre os 

grupos.   

Teste de Alcance 

Funcional, medida de 

equilíbrio estático 

utilizando-se Good 

Balance System, Motor 

Free Visual Perception 

Test. 

GE foi melhor do que GC 

em todas as medidas.  

Morone et al. 

(2014) 

GC: fisioterapia 

convencional + terapia de 

equilíbrio. 

GE: fisioterapia 

convencional + terapia de 

equilíbrio usando jogos do 

WiiFit. 

Sujeitos em fase aguda do 

AVC. 

GC: duas sessões diárias de 

40 minutos de duração + 

três sessões semanais de 20 

minutos de duração, 

durante um período de 4 

semanas, de terapia de 

equilíbrio.  

GE: duas sessões diárias de 

40 minutos de duração + 

três sessões semanais de 20 

minutos de duração, 

durante um período de 4 

semanas, de terapia de 

equilíbrio usando o WiiFit.  

Houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi igual entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Teste de Caminhada 

de 10 Metros, categoria de 

ambulação funcional e 

Índice de Barthel.  

Ambos os grupos 

melhoraram na Escala de 

Equilíbrio de Berg, no 

Índice de Barthel e na 

categoria de ambulação 

funcional; sendo que estas 

melhoras se mantiveram 

após no seguimento. Não 

houve diferença entre os 

grupos.  
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Lee; Kim; Lee, 

(2014) 

GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: fisioterapia 

convencional + 

treinamento de controle 

postural baseado em 

realidade aumentada.  

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC: cinco sessões semanais 

de 30 minutos de duração, 

durante um período de 

quatro semanas.  

GE:  cinco sessões 

semanais de 30 minutos de 

duração, durante um 

período de quatro semanas 

+ cinco sessões semanais de 

30 minutos de duração, 

durante um período de 

quatro semanas. 

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi diferente entre os 

grupos.  

Teste de Levantar e 

Caminhar, Escala de 

Equilíbrio de Berg e 

parâmetros de marcha 

através do sistema 

GAITRite.  

Não houve diferença entre 

os grupos. Houve melhora 

no Teste de Levantar e 

Caminhar, no 

comprimento de passo e 

passada (lado parético) e 

comprimento de passada 

(lado não parético) do GC. 

E houve melhora no Teste 

de Levantar e Caminhar, 

Escala de Equilíbrio de 

Berg, velocidade de 

marcha, cadência de 

marcha, comprimento de 

passo e passada (lado 

parético), comprimento de 

passo e passada (lado não 

parético) do GE.  

Xiang et al. (2014) GC: terapia convencional 

(treinamento de força 

muscular, flexibilidade e 

equilíbrio). 

GE:  terapia convencional 

(treinamento de força 

muscular, flexibilidade e 

equilíbrio) + treinamento 

com suporte parcial de 

peso em esteira 

ergométrica e em ambiente 

de realidade virtual.  

Sujeitos em fase aguda do 

AVC. 

GC: 15 sessões de terapia 

convencional. 

GE: 15 sessões de terapia 

convencional + 20-40 

minutos de intervenção 

baseada em RV a cada 

sessão.  

Não houve seguimento. O 

volume das intervenções 

foi diferente entre os 

grupos.  

Velocidade de marcha em 

10 metros, Fugl-Meyer e 

Escala de Equilíbrio de 

Brunel. 

Ambos os grupos 

melhoraram na categoria 

de ambulação funcional e 

na Fugl-Meyer. As 

melhoras do GE foram 

superiores às do GC na 

velocidade de marcha, 

cadência, duração do 

passo (em ambos os 

lados), duração do apoio 

unipodal do lado parético, 

balanço do lado parético e 

comprimento do passo em 

ambos os lados.  
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Quadro 2 - Estudos que verificaram os efeitos da combinação da RV às intervenções em ambiente real sobre o equilíbrio e sobre a marcha. 

Legenda: AVC: Acidente Vascular Cerebral; GC: grupo controle; GE: grupo experimental. 

Lloréns et al.. 

(2015) 

GC: fisioterapia 

convencional. 

GE: treinamento 

convencional + 

reabilitação virtual. 

Sujeitos em fase crônica do 

AVC. 

GC e GE: 5 sessões 

semanais de 60min de 

duração (no GE, 30min de 

treinamento convencional e 

30min de reabilitação 

virtual), durante um período 

de 4 semanas.  

Não houve seguimento. O 

volume de intervenção foi 

igual entre os grupos.  

Escala de Equilíbrio de 

Berg, Subescalas de 

equilíbrio e marcha da 

Avaliação de Tinetti, 

Escala de Equilíbrio de 

Brunel e Teste de 

Caminhada de 10 Metros.  

Ambos os grupos 

melhoraram na Escala de 

Equilíbrio de Berg e no 

Teste de Caminhada de 10 

Metros; no entanto, o GE 

foi superior em relação ao 

GC nestas duas medidas, 

assim como no número de 

sujeitos que passaram de 

nível da Escala de 

Equilíbrio de Brunel.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste estudo foi investigar os efeitos dos exercícios físicos multimodais 

em ambiente real e virtual, assim como de sua combinação, no equilíbrio e na marcha em 

sujeitos pós-AVC. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo específico deste estudo foi verificar a permanência dos efeitos dos exercícios 

físicos multimodais em ambiente real e virtual, assim como de sua combinação, no equilíbrio e 

na marcha em sujeitos pós-AVC após 1 mês sem a prática de exercícios. 

 

4. HIPÓTESE 

 

Esperava-se que a combinação de exercícios físicos multimodais em ambiente real e em 

ambiente virtual gerasse efeitos superiores no equilíbrio e na marcha, quando comparado a este 

tipo de exercício no ambiente real ou virtual de modo isolado. Isso porque esta combinação 

proporcionaria as vantagens dos dois tipos de ambientes, potencializando os efeitos da 

intervenção frente às necessidades dos indivíduos pós-AVC.  

 

 

5. MÉTODO 

 

5.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Escola 

de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (aprovação número 

40688114.9.0000.5391 - anexo I e emenda - anexo II) e foi devidamente registrado na 

plataforma Registros Brasileiros de Ensaios Clínicos (registro número RBR-4pt72m – anexo 

III).  

 

 



44 
 

5.2 AMOSTRA 

 

Por se tratar de um ensaio clínico aleatorizado controlado cego, os sujeitos foram 

alocados aleatoriamente em três grupos amostrais: um experimental, denominado Grupo 

Multimodal Combinado (GMC), e dois controles, sendo um denominado Grupo Multimodal 

Real (GMR) e outro Grupo Multimodal Virtual (GMV).  

 Para a constituição dos três grupos amostrais foram recrutados sujeitos que se 

interessaram pelo Curso Comunitário de Extensão “Educação Física Adaptada para pessoas 

com comprometimento neurológico: reabilitação” da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo, desde que aceitassem participar da pesquisa, não havendo qualquer 

tipo de prejuízo àqueles que não aceitassem. Este curso de extensão possui como público alvo 

adultos e idosos com comprometimentos neurológicos cerebrais, tais como AVC. Foi realizada 

uma triagem com o intuito de obter informações pessoais dos participantes (nome, gênero, data 

de nascimento, endereço, telefone, escolaridade), histórico médico, topografia da lesão cerebral 

e tipo de locomoção. Após a realização desta triagem, os sujeitos foram encaminhados para 

avaliação médica específica, a fim de investigar as condições de saúde do mesmo, solicitar 

exames necessários e acompanhar os medicamentos em uso. Foram convidados a participar do 

estudo somente os sujeitos que receberam liberação médica por escrito para a prática de 

exercícios e que atenderam aos critérios de elegibilidade. 

 Foram incluídos apenas indivíduos com AVC (isquêmico ou hemorrágico), em fase 

crônica da doença (com mais de seis meses após o evento); com território da lesão na Artéria 

Cerebral Média ou na Artéria Cerebral Anterior, sem comprometimentos cognitivos (de acordo 

com as pontuações de corte ajustadas pela escolaridade, de Brucki et al. (2003)), sem 

experiência prévia em RV, com, no mínimo, dois meses sem praticar exercícios físicos e 

capazes de caminhar, independentemente da velocidade ou da necessidade de uso de meio 

auxiliar, no mínimo 20m.  

Foram excluídos indivíduos com qualquer tipo de complicação cardiovascular que 

contraindicasse a prática de exercícios físicos, que tivessem realizado cirurgias para atenuação 

dos quadros clínicos resultantes do AVC ou que tivessem bloqueio químico para diminuição da 

espasticidade. Foram excluídos, também, sujeitos que participassem de atividade extra 

programada que envolvesse quaisquer espécies de exercícios físicos ou terapias ou que 

realizassem menos do que 85% da intervenção. 

Os potenciais sujeitos, que preencheram os critérios de elegibilidade e que concordaram 

com a participação na pesquisa, receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(anexo IV), que foi devidamente lido e explicado pelo pesquisador, para que depois pudesse ser 

assinado pelos sujeitos ou pelos seus responsáveis legais. Após esta etapa, os indivíduos foram 

aleatoriamente alocados, através de envelopes opacos selados, em um dos três grupos amostrais 

por um pesquisador não envolvido com o projeto. 

 

5.3 INTERVENÇÃO 

 

O GMR recebeu intervenção de exercícios físicos baseada nas diretrizes para prescrição 

de exercícios físicos para AVC de Billinger et al. (2014) (quadro 3). As sessões ocorreram 

durante um período de quinze semanas, com frequência de duas vezes semanais e com duração 

de, aproximadamente, sessenta minutos cada. Todas as sessões foram ministradas por 

fisioterapeutas e profissionais de educação física graduados e devidamente credenciados em 

seus conselhos, assim como por estagiários (graduandos nas áreas de Fisioterapia e Educação 

Física). O programa de exercícios físicos foi composto por circuitos aeróbios e estações 

subdivididas para execução de treinos de força, equilíbrio, coordenação e mobilidade, 

caracterizando assim uma intervenção baseada em treinamento multimodal, seguindo as 

diretrizes mencionadas. 
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Tipo de exercício 

 
Objetivos 

 

 
Prescrição 

 

Equilíbrio e cognição: 

 

Cognição: atividades envolvendo habilidades 

cognitivas como memória, atenção, percepção e 

resolução de problemas. 

Equilíbrio: atividades envolvendo situações em que as 

superfícies de apoio, a base de suporte ou o campo 

visual são modificados. 

 

• Melhorar a performance em habilidades 

cognitivas; 

• Melhorar o equilíbrio; 

• Reduzir o medo de quedas; 

• Melhorar a segurança na execução das AVD’s. 

• Usado como complemento ao 

treinamento aeróbio, de força e de 

flexibilidade 

• 2 a 3 sessões semanais. 

Aeróbio: 

 

Atividades que envolvam grande massa muscular (por 

exemplo: caminhada, bicicleta ergométrica, jogos, 

competições). 

 

 

• Aumentar a velocidade e a eficiência da marcha; 

• Melhorar a tolerância ao exercício (capacidade 

funcional); 

• Aumentar a independência nas AVD’s; 

• Para reduzir o comprometimento motor; 

• Melhorar a saúde vascular e induzir benefícios 

cardioprotetores (por exemplo, reatividade 

vasomotora, redução de fatores de risco). 

 

• 40% - 70% FC de reserva ou entre o 1º 

e 2º limiar do VO2; PSE 11-14 (6-20 na 

escala). 

• 3 a 5 sessões por semana. 

• 20-60 minutos por sessão. 

 

Força muscular /resistência: 

 

Treinamento de resistência de membros 

superiores/inferiores e tronco, utilizando pesos livres, 

transferência de peso e faixas elásticas. 

Mobilidade funcional; 

Treinamento realizado de forma individualizada. 

 

• Aumentar a força muscular e a resistência; 

• Aumentar a capacidade de realizar atividades de 

lazer, profissionais e AVDs; 

• Reduzir exigências cardíacas durante o levantar 

ou carregar/ transportar objetos pelo aumento da 

força muscular. 

 

• 1-3 séries de 10-15 repetições de 8-10 

exercícios envolvendo grandes grupos 

musculares. 

• 2 a 3 sessões por semana. 

• Aumento gradual da carga ao longo do 

tempo de acordo com a percepção de 

esforço dos sujeitos (fadiga moderada). 

 



47 
 

 

Flexibilidade e relaxamento: 

 

Alongamentos (tronco, membros superiores e 

inferiores). 

Atividades que proporcionam relaxamento dos alunos 

no final da sessão de treinamento. 

 

 

 

 

 

• Reduzir a FC dos indivíduos ao final da sessão 

de treino. 

•Aumentar a amplitude de movimento dos 

segmentos envolvidos; 

• Prevenir contraturas; 

• Reduzir o risco de lesões; 

• Melhorar a realização das AVD’s; 

 

• Alongamento realizado estaticamente 

por 10-30 segundos. 

• 2 a 3 sessões por semana (logo após o 

treinamento de força). 

Quadro 3- Componentes do treinamento de exercícios físicos em ambiente real (adaptado de Billinger et al. (2014)).  

Legenda: AVD’s: atividades da vida diária; FC: frequência cardíaca; PSE: percepção subjetiva de esforço.
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O GMV recebeu intervenção de exercícios físicos baseada em jogos em ambiente de 

realidade virtual. Esta também teve duração de quinze semanas, assim como a mesma 

frequência semanal e a mesma duração aproximada das sessões que o GM. Tal prescrição segue 

as recomendações de Laver et al. (2015), que verificaram que intervenções baseadas em RV 

superiores a quinze semanas resultaram em maiores benefícios. Todas as sessões deste modelo 

de intervenção foram realizadas de modo individualizado.   

O GMC recebeu, como protocolo de intervenção, uma combinação entre as intervenções 

dos dois outros grupos descritos anteriormente. Desta forma, uma das sessões semanais foi 

composta por exercícios físicos multimodais realizados em ambiente real e a outra, por jogos 

em ambiente de realidade virtual. Mantendo-se, também, o protocolo de quinze semanas e as 

intervenções de, aproximadamente, uma hora de duração, ou seja, equiparando o volume de 

treinamento aos dois outros grupos.  

O quadro 4 apresenta os protocolos aplicados em cada um dos grupos amostrais: 

 

 GMR GMV GMC 

Ambiente Real Virtual Real e virtual 

Duração da 

intervenção 

15 semanas 15 semanas 15 semanas 

Frequência 

semanal 

2 sessões semanais 2 sessões semanais 2 sessões semanais 

(alternando entre ambiente 

real e virtual) 

Duração da 

sessão 

60 minutos 60 minutos 60 minutos 

Modalidade Utilização de bicicletas 

ergométricas, esteiras, jogos, 

circuitos, pesos livres, halteres, 

caneleiras, entre outros. 

Utilização de sistema de 

realidade virtual semi-

imersivo 

Combinação das 

modalidades do GMR e do 

GMV 

Parâmetros 

para 

prescrição 

Diretrizes de Billinger et al. 

(2014) 

Classificação de demandas 

percepto-motoras de 

sistemas de Realidade 

Virtual, de Cairolli et al. 

(2017) 

Combinação dos 

parâmetros do GMR e do 

GMV 

Quadro 4 - Protocolos de intervenção dos grupos amostrais. Legenda: GMC: Grupo 

Multimodal Combinado; GMR: Grupo Multimodal Real; GMV: Grupo Multimodal Virtual. 
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Tanto o GMV quanto o GMC receberam oito jogos distintos (descritos abaixo) do 

STAbility And BaLance Learning Environment (STABLE), sistema de RV desenvolvido pela 

Motekforce Link e situado no Laboratório de Comportamento Motor (LACOM) da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e que tem a finalidade treinar e 

avaliar, primordialmente o equilíbrio e a estabilidade corporal. Todas as sessões de RV foram 

ministradas pelos mesmos pesquisadores envolvidos no planejamento e aplicação da 

intervenção controle.  

Foram praticados quatro jogos por sessão, cada um durante aproximadamente 10 

minutos corridos, totalizando 40min de prática propriamente dita, com intervalo de 5 minutos 

entre cada bloco de dez minutos de prática, sem contar neste tempo, o período para preparo e 

explicações. Os jogos foram agrupados da seguinte forma: sessão RV ímpar (Ballon Pop, City 

Ride, Hit the Mole e 2D Maze 1), sessão RV par (Road Encounters, Road Stepping, Paper 

Flight e Hit Knees).  

Tanto o número de jogos escolhidos, quanto o agrupamento em dois modelos de sessão, 

visaram tornar as intervenções o mais motivante possível e manter as características (tarefas de 

alcance, equilíbrio estático e dinâmico, tempo de reação, função de membros inferiores, 

estímulos cognitivos, formação estratégica, planejamento de ações, memorização, orientação 

espacial, entre outras) semelhantes entre os jogos de ambos os modelos. A cada dia de 

intervenção aplicou-se um dos modelos acima descritos, alternando-os durante as sessões. 

Desta forma, os sujeitos alocados no GMV realizaram as sessões ímpares e pares na mesma 

semana e os sujeitos alocados no GMC, realizaram apenas um dos modelos de sessão a cada 

semana, de modo a alterná-los.  

Todos os jogos foram classificados, por dois avaliadores, conforme a classificação de 

demandas percepto-motoras de sistemas de Realidade Virtual, desenvolvida por Cairolli et al. 

(2017) (quadro 5). Esse sistema de classificação é composto por variáveis em cinco aspectos 

distintos - aspectos do meio ambiente, relacionados à tarefa, biológicos (motores), biológicos 

(condicionais) e biológicos (perceptivos e cognitivos); nos casos de discordâncias, um terceiro 

avaliador foi consultado.  Ressalta-se que, a análise dos aspectos biológicos condicionais é de 

grande importância, pois ilustra a correspondência entre os jogos praticados e as diretrizes 

publicadas nas recomendações de exercícios físicos para indivíduos pós-AVC, de Billinger et 

al. (2014), utilizada para elaboração das sessões de exercícios físicos multimodais em ambiente 

real. 
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ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE 

Validade ecológica Presente Ausente  

Representação do avatar Primeira pessoa Terceira pessoa  

Identificação do avatar Customizado Previamente determinado Representação 

do jogador 

Estabilidade do ambiente Ambiente instável Ambiente estável  

ASPECTOS RELACIONADOS À TAREFA 

Dupla-tarefa Presente Ausente  

Feedback aumentado 

Quanto ao tipo Conhecimento de 

performance 

Conhecimento de resultado  

Quanto ao momento Concomitante Atrasado  

Quanto ao processamento do 

feedback e ao controle do 

movimento 

Circuito aberto 

(controle online) 

Circuito fechado (controle 

off-line) 

 

Função intencional do movimento 

Tarefa de estabilidade Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Tarefa locomotora Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Tarefas manipulativas Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

ASPECTOS BIOLÓGICOS (MOTORES) 

Coordenação multimembros Presente Ausente  

Coordenação bimanual Presente Ausente  

Assimetria bimanual Presente Ausente  

Aspectos musculares do movimento Habilidade 

motora grossa 

Habilidade motora fina  

ASPECTOS BIOLÓGICOS (CONDICIONAIS) 

Flexibilidade Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Resistência de força Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Resistência cardiovascular Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Velocidade de frequência Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Agilidade Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Equilíbrio dinâmico Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

Equilíbrio estático Requerido Parcialmente requerido Não requerido 

ASPECTOS BIOLÓGICOS (PERCEPTIVOS E COGNITIVOS) 

Tempo de reação Presente Ausente  

Timing Presente Ausente  

Ritmo Presente Ausente  
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Quadro 5 - Classificação de demandas percepto-motoras de sistemas de Realidade 

Virtual, de Cairolli et al. (2017) 

 

Abaixo estão descritos os jogos escolhidos para a intervenção, assim como apresentam-

se as respectivas classificação, conforme Cairolli et al. (2017). 

 

City Ride: o sujeito permanece de pé sobre a plataforma de força, com os pés paralelos 

e afastados em largura confortável. O objetivo é guiar um automóvel em uma cidade, evitando 

colisões com outros veículos, que surgem no sentido oposto, e com a calçada. O centro de 

pressão do indivíduo é capturado, de modo que as ações do veículo são por ele controladas; 

acelerações e frenagens são controladas pelo deslocamento anteroposterior do centro de pressão 

e as movimentações para direita e esquerda, pelo deslocamento médio-lateral, exigindo assim 

equilíbrio estático. Em momento algum os pés podem sair do chão e ao final da tarefa é 

mensurada a distância total percorrida pelo veículo. Variáveis como a sensibilidade da 

plataforma, a velocidade do automóvel, o tempo de partida e o lado de maior incidência de 

veículos que surgem no sentido oposto, são as principais que podem ser alteradas pelo 

avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – City Ride: em relação aos aspectos do 

ambiente, o jogo não possui validade ecológica e possui a reprodução de um avatar em terceira 

pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, 

há a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 

tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade e sem o requerimento de 

aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, trata-se de 

um sistema que envolve habilidades motoras grossas e que não possui presença de coordenação 

multimembros, coordenação bimanual  e nem de assimetria bimanual; há requerimento total do 

equilíbrio estático, requerimento parcial da resistência de força e da resistência cardiovascular, 

e não há requerimento de flexibilidade, velocidade de frequência, agilidade e equilíbrio 

dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação e ritmo, e presença de timing. 
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Figura 1 - Imagem do jogo City Ride. 

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

Hit the Mole: o sujeito é posicionado a frente da plataforma de força, podendo 

permanecer à distância e do modo que julgar confortáveis. O objetivo é bater com um martelo 

nas toupeiras que surgem de uma das quatro tocas; para isso o indivíduo deve pisar na 

plataforma de força nos espaços simbólicos dos buracos representados no ambiente virtual, 

havendo, portanto, dois quadrantes mais próximos representando as tocas da frente e, dois 

quadrantes mais distantes, representando as tocas de trás, envolvendo assim o equilíbrio 

dinâmico dos indivíduos.  O exercício sempre será realizado bilateralmente, mesmo se o sujeito 

tiver muita dificuldade em alcançar a toca mais distante disposta do lado hemiparético. Ao 

término do jogo é mensurada a quantidade de acertos em relação ao número total de toupeiras 

que surgiram. Variáveis como o tempo de permanência das toupeiras fora da toca e o tempo de 

partida, são as principais que podem ser alteradas pelo avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – Hit the Mole: em relação aos aspectos 

do ambiente, o jogo não possui validade ecológica e possui a reprodução de um avatar em 

terceira pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados à 

tarefa, há a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se 

de uma tarefa de circuito aberto, com requerimento total de aspectos locomotores, parcial de 

estabilidade e sem o requerimento de aspectos manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos 

biológicos, trata-se de um sistema que envolve habilidades motoras grossas e que não possui 

presença de coordenação multimembros, coordenação bimanual  e nem de assimetria bimanual; 

há requerimento total da resistência cardiovascular, da agilidade e do equilíbrio dinâmico, 
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requerimento parcial da flexibilidade e da resistência de força, e não há requerimento de 

velocidade de frequência e equilíbrio estático; há ausência dos aspectos de tempo de reação, e 

presença de timing e ritmo. 

 

Figura 2 - Imagem do jogo Hit the Mole. 

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

Road Encounters: o sujeito permanece de pé à frente das câmeras de infravermelho e 

com um marcador reflexivo posicionado entre os metacarpos dos dedos médio e indicador de 

cada mão (caso haja espasticidade e hemiparesia acentuada em um hemicorpo, apenas uma mão 

pode ser utilizada). As suas mãos são representadas no ambiente virtual por duas esferas e o 

objetivo é, enquanto o avatar percorre automaticamente uma estrada esburacada e sinuosa em 

meio a uma floresta, acertar o maior número de aves que surgem na tela utilizando a tarefa de 

alcance com membros superiores e envolvendo o equilíbrio estático. Ao término da partida será 

mensurada a quantidade de acertos. Variáveis como a sensibilidade das câmeras, a dimensão 

das esferas e o lado de maior incidência de aves que surgem no sentido oposto, são as principais 

que podem ser alteradas pelo avaliador.  

Classificação de demandas percepto-motoras – Road Encounters: em relação aos 

aspectos do ambiente, o jogo possui validade ecológica, possui reprodução de um avatar em 

primeira pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados 

à tarefa, há a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-

se de uma tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade e sem o 

requerimento de aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos 
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biológicos, trata-se de um sistema que envolve habilidades motoras grossas, que possui 

presença de assimetria bimanual, e que não possui presença de coordenação multimembros e 

coordenação bimanual; há requerimento total da agilidade e do equilíbrio estático, parcial da 

flexibilidade, da resistência de força e da resistência cardiovascular, e não há requerimento da 

velocidade de frequência e do equilíbrio dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação 

e ritmo, e presença de timing.  

 

Road Stepping: o sujeito permanece de pé sobre a plataforma de força, à frente das 

câmeras de infravermelho e com um marcador reflexivo posicionado entre os metacarpos dos 

dedos médio e indicador de cada mão (caso haja espasticidade e hemiparesia acentuada em um 

hemicorpo, apenas uma mão pode ser utilizada). As suas mãos são representadas no ambiente 

virtual por duas esferas e o objetivo é locomover o avatar utilizando-se da frequência de 

movimentos de uma marcha estacionário (quanto mais velozes os movimentos, mais rápido o 

avatar se desloca), ao mesmo tempo que se tenta acertar o maior número de aves que surgem 

na tela utilizando a tarefa de alcance com membros superiores; envolvendo o equilíbrio estático 

e dinâmico. Ao término da partida será mensurada a quantidade de acertos. Variáveis como a 

dimensão das esferas e o lado de maior incidência de aves que surgem no sentido oposto, são 

as principais que podem ser alteradas pelo avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – Road Stepping: em relação aos aspectos 

do ambiente, o jogo não possui validade ecológica, possui reprodução de um avatar em primeira 

pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, 

há a presença de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 

tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade e de aspectos locomotores, 

e sem o requerimento de aspectos manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, 

trata-se de um sistema que envolve habilidades motoras grossas, que possui presença de 

coordenação multimembros e assimetria bimanual, e que não possui presença de coordenação 

bimanual; há requerimento total da resistência cardiovascular, de velocidade de frequência, da 

agilidade e do equilíbrio dinâmico, parcial da flexibilidade e da resistência de força, e não há 

requerimento do equilíbrio estático; há ausência dos aspectos de tempo de reação e ritmo, e 

presença de timing.  
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Figura 3 - Imagem dos jogos Road Encounters e Road Stepping. 

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

Paper Flight: o sujeito permanece de pé sobre a plataforma de força, com os pés 

paralelos e afastados em largura confortável. O objetivo é conduzir um avião de papel através 

de túneis compostos por argolas coloridas, buscando passar o maior número possível de vezes 

por dentro da argola branca, que sempre é a última e mais estreita dos túneis. No decorrer da 

tarefa, o túnel se estreita, fazendo com que fique cada vez mais difícil não colidir contra as 

paredes e, ao término, mostra-se o número de argolas brancas nas quais se passou. O centro de 

pressão do indivíduo é capturado, de modo que as ações do avião são por ele controladas; 

movimentos ascendentes e descendentes são controladas pelo deslocamento anteroposterior do 

centro de pressão e as movimentações para direita e esquerda, pelo deslocamento médio-lateral, 

exigindo assim equilíbrio estático. Em momento algum os pés podem sair do chão e ao final da 

tarefa é mensurada a distância total percorrida pelo avião. Variáveis como a sensibilidade da 

plataforma, a velocidade do avião, o tempo de partida e o tamanho do avião, são as principais 

que podem ser alteradas pelo avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – Paper Flight: em relação aos aspectos 

do ambiente, o jogo não possui validade ecológica, possui reprodução de um avatar em terceira 

pessoa previamente determinado e ambiente estável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, há 

a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 

tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade, e sem o requerimento de 

aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, trata-se de 

um sistema que envolve habilidades motoras grossas, que não possui presença de coordenação 
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multimembros, coordenação bimanual e assimetria bimanual; há requerimento total do 

equilíbrio estático, parcial da resistência de força e da resistência cardiovascular, e não há 

requerimento da flexibilidade, da velocidade de frequência, da agilidade e do equilíbrio 

dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação, timing e ritmo.  

 

Figura 4 - Imagem do jogo Paper Flight.  

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

Hit Knees: o sujeito permanece de pé sobre a plataforma de força, à frente das câmeras 

de infravermelho e com um marcador reflexivo posicionado sobre a patela de cada um dos 

joelhos. A imagem dos dois marcadores é mesclada pelo sistema computacional e os joelhos 

são representados na tela por uma só esfera cinza. O objetivo é alcançar com esta esfera, outras 

esferas que surgem na tela, realizando para isso movimentos de flexão e extensão de pernas, 

que conduzem a esfera para o alto e para baixo, respectivamente; e de rotação medial e lateral 

de quadril, que a conduzem para os lados. Em momento algum os pés podem sair do chão e ao 

final da tarefa é mensurado o tempo médio gasto para se alcançar as esferas. A variável que 

pode ser alterada pelo avaliador é o tempo que cada esfera a ser alcançada permanece na tela.  

Classificação de demandas percepto-motoras – Hit Knees: em relação aos aspectos do 

ambiente, o jogo não possui validade ecológica, possui reprodução de um avatar em terceira 

pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, 

há a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 

tarefa de circuito aberto, com requerimento parcial de estabilidade, e sem o requerimento de 

aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, trata-se de 
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um sistema que envolve habilidades motoras grossas, que não possui presença de coordenação 

multimembros, coordenação bimanual e assimetria bimanual; há requerimento total do 

equilíbrio estático, parcial da flexibilidade, da resistência de força, da resistência 

cardiovascular, e não há requerimento da velocidade de frequência, da agilidade e do equilíbrio 

dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação e ritmo, e presença de timing.  

 

Figura 5 - Imagem do jogo Hit Knees.  

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

2D Maze: o sujeito permanece de pé sobre a plataforma de força, com os pés paralelos 

e afastados em largura confortável. O objetivo é conduzir uma bola vermelha através de um 

labirinto, visando concluir o percurso e colidindo com o menor número de vezes nas paredes e 

no menor tempo possível. O centro de pressão do indivíduo é capturado, de modo que as ações 

da bola são por ele controladas; movimentos para frente e para trás são controladas pelo 

deslocamento anteroposterior do centro de pressão e as movimentações para direita e esquerda, 

pelo deslocamento médio-lateral, exigindo assim equilíbrio estático. Em momento algum os 

pés podem sair do chão e ao final da tarefa é mensurada a quantidade de colisões e o tempo 

gasto para percorrer o labirinto. Variáveis como a sensibilidade da plataforma e a velocidade 

da bola, são as principais que podem ser alteradas pelo avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – 2D Maze: em relação aos aspectos do 

ambiente, o jogo não possui validade ecológica, possui reprodução de um avatar em terceira 

pessoa previamente determinado e ambiente estável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, há 

a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 
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tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade e sem o requerimento de 

aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, trata-se de 

um sistema que envolve habilidades motoras grossas e que não possui presença de coordenação 

multimembros, coordenação bimanual  e nem de assimetria bimanual; há requerimento total do 

equilíbrio estático, parcial da resistência de força e da resistência cardiovascular, e não há 

requerimento da flexibilidade, da velocidade de frequência, da agilidade e do equilíbrio 

dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação, timing e ritmo. 

Figura 6 - Imagem do jogo 2D Maze. 

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

Ballon Pop: o sujeito permanece de pé à frente das câmeras de infravermelho e com um 

marcador reflexivo posicionado entre os metacarpos dos dedos médio e indicador de cada mão 

(caso haja espasticidade e hemiparesia acentuada em um hemicorpo, apenas uma mão pode ser 

utilizada). As suas mãos são representadas no ambiente virtual e o objetivo é estourar balões 

coloridos que surgem na tela, utilizando-se de alfinetes coloridos, os quais devem ser pegos de 

uma caixa também virtual e escolhidos conforme a correspondência com a cor dos balões. 

Utiliza-se, portanto, a tarefa de alcance com os membros superiores e componentes de 

equilíbrio estático. Ao término da partida, mostra-se na tela o número de balões estourados. 

Variáveis como a sensibilidade das câmeras, a velocidade com a qual os balões percorrem e 

somem da tela, o número de cores, são as principais que podem ser alteradas pelo avaliador. 

Classificação de demandas percepto-motoras – Ballon Pop: em relação aos aspectos do 

ambiente, o jogo possui validade ecológica presente, reprodução de um avatar em primeira 
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pessoa previamente determinado e ambiente instável; sobre os aspectos relacionados à tarefa, 

há a ausência de dupla tarefa, presença de feedback de resultado concomitante e trata-se de uma 

tarefa de circuito fechado, com requerimento parcial de estabilidade e sem o requerimento de 

aspectos locomotores e manipulativos; por fim, a respeito dos aspectos biológicos, trata-se de 

um sistema que envolve habilidades motoras grossas e que não possui presença de coordenação 

multimembros, coordenação bimanual  e nem de assimetria bimanual; há requerimento total da 

flexibilidade  e do equilíbrio estático, requerimento parcial da resistência de força e da 

resistência cardiovascular e não há requerimento de velocidade de frequência, agilidade e do 

equilíbrio dinâmico; há ausência dos aspectos de tempo de reação e ritmo, e presença de timing. 

 

Figura 7 - Imagem do jogo Ballon Pop. 

Foto: Murilo Groschitz Ruas Almeida e Natalia Araujo Mazzini / Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

5.4 PROCEDIMENTOS DAS SESSÕES 

 

Para manter a segurança das intervenções, todos os sujeitos, independentemente do 

grupo amostral ao qual pertenciam, tiveram sua pressão arterial (PA) aferida antes do início das 

sessões, evitando que a prática de exercícios físicos fosse iniciada com PA superior a 160X105 

mmHg (WHALEY et al., 2006). Para o controle da PA, foram utilizados estetoscópios da linha 

Efficace, da marca Bic, e esfigmomanômetros aneroides, da marca Solidor.  

Com a finalidade de controlar a intensidade do exercício durante as intervenções, a 

frequência cardíaca (FC) dos sujeitos foi monitorada constantemente, a fim de mantê-la 
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alinhada à faixa prescrita individualmente pela fórmula de Karvonen ((FC máxima – FC basal) 

X % FC a ser utilizado + FC basal) (KARVONEN; KENTALA; MUSTALA, 1957)  e 

utilizando-se 40% e 70% da FC de reserva como limiares inferiores e superiores, conforme 

determinado por Billinger et al. (2014). A FC máxima, em sujeitos que não utilizavam 

medicamentos betabloqueadores, foi calculada através da fórmula 220 – idade (FOX; 

NAUGHTON; HASKELL, 1971), e em sujeitos que usavam medicamentos desta espécie, 

utilizou-se a fórmula 164 – 0,7 x idade (BRAWNER et al., 2004). Para controle das faixas de 

FC, foram utilizados frequencímetros H7 sincronizados com o aplicativo Polar Team, ambos 

da marca Polar.  

Figura 8 - Fluxograma de procedimentos das sessões. 

 

 

5.5 MATERIAIS 

 

Tanto o GMR quanto o GMC, utilizaram durante as intervenções diversos materiais, 

tais como pesos livres, caneleiras, bastões, faixas elásticas, bolas medicinais, bolas de borracha 

de diversos diâmetros, steps, bicicletas ergométricas, colchonetes, bexigas, cones, bambolês, 

colchões, raquetes, bolinhas de tênis, cordas, cadeiras de plástico, bancos e chapéus chineses. 

Já o GMV, assim como também o GMC, utilizaram o sistema de RV denominado 

STABLE, já mencionado anteriormente. 
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5.6 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Todos os voluntários, dos três grupos, foram avaliados por um examinador cego não 

envolvido no projeto, que aplicou, antes do início das intervenções, três escalas de avaliação 

para caracterização da amostra.  

Uma das escalas que foram utilizadas é o Mini Exame de Estado Mental (MEEM), que 

tem como objetivo avaliar o domínio cognitivo dos indivíduos, através de diversas questões 

agrupadas em 7 categorias (anexo V). Com a finalidade de avaliar o comprometimento motor, 

utilizou-se a Fugl-Meyer, que avalia cinco dimensões do comprometimento, incluindo três 

aspectos do controle motor como a amplitude de movimento articular, dor, sensibilidade, 

comprometimento motor da extremidade superior e inferior e equilíbrio (anexo VI). Por fim, 

também se utilizou a Escala de Prognóstico de Orpington, com o intuito de avaliar a gravidade 

do AVC, através da análise dos déficits motores no membro superior, propriocepção, equilíbrio 

e cognição (anexo VII).  

Além das três escalas, os seguintes aspectos clínicos e pessoais foram levantados:  sexo, 

idade, tipo de AVC, tempo desde o acometimento, hemisfério cerebral afetado e escolaridade 

dos sujeitos. 

 

5.7 VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

Todos os sujeitos foram, também, avaliados por um examinador cego não envolvido no 

projeto, antes ao início do período de intervenção, imediatamente após o término e depois de 

um mês do encerramento (seguimento), utilizando-se de quatro escalas com o intuito de avaliar 

a marcha e o equilíbrio.  

 

5.7.1 MEDIDA DE DESFECHO PRIMÁRIO 

 

Teste de Levantar e Caminhar: selecionado como medida de desfecho primário, por se 

tratar de uma medida clínica para mensuração da mobilidade (PODSIADLO; RICHARDSON, 

1991), envolvendo em uma só medida a avaliação do equilíbrio dinâmico e da marcha 

(HERMAN; GILADI; HAUSDORFF, 2011), e por possuir elevada sensibilidade para detectar 

pequenas mudanças na população pós-AVC (FARIA et al., 2012). Mede-se um trajeto de 3m 

entre uma cadeira padrão (assento com aproximadamente 46cm de altura e com braços) e um 

cone; solicita-se que o avaliado levante, caminhe até o cone, contorne-o, retorne à cadeira e 
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sente-se novamente, na maior velocidade que for capaz (PODSIADLO; RICHARDSON, 

1991). Não é permitida a utilização de meios auxiliares, como bengalas e andadores e, ao fim 

do teste, obtém-se o tempo dispendido (segundos) para realização da tarefa. O teste possui 

excelente confiabilidade teste-reteste (ICC = 0,96) e validade de critério quando correlacionado 

com testes de desempenho de marcha (r = 0,86 a 0,92) (FLANSBJER et al., 2005).  

 

5.7.2 MEDIDAS DE DESFECHO SECUNDÁRIO 

 

Escala de Equilíbrio de Berg: a fim de avaliar o equilíbrio, esta escala é utilizada 

principalmente para determinar os fatores de risco para perda da independência em idosos. A 

Berg permite a descrição quantitativa da habilidade de equilíbrio funcional em 14 itens comuns 

à vida diária (Anexo VIII), que vão desde partir da posição sentada para em pé e permanecer 

em pé com os olhos fechados, até apanhar objetos no chão (BERG et al., 1989; BERG, 1992). 

Cada um dos itens recebe uma pontuação de 0 a 4, de acordo com a capacidade do indivíduo 

de completar a habilidade proposta; sendo a pontuação mínima total da escala igual a 0 e, a 

máxima, igual a 56. Não é permitida a utilização de meios auxiliares, como bengalas e 

andadores. A escala possui excelente confiabilidade teste-reteste (ICC = 0,98), validade de 

critério quando correlacionada com o Índice de Barthel (LISTON; BROUWER, 1996) e 

consistência interna (Cronbach’s Alfas = 0,92 a 0,98) (MAO; HSUEH; TANG, 2002). 

 Teste da Caminhada de 6 Minutos: trata-se de um teste de esforço submáximo, simples, 

de fácil aplicabilidade e de baixo custo. Apesar de gerar alterações na frequência cardíaca e na 

pressão arterial (POHL et al., 2002), não possui correlação significativa com o VO² máximo 

em indivíduos pós-AVC; não sendo, portanto, adequado considerá-lo uma medida de nível de 

condicionamento cardiorrespiratório nesta população (ENG; DAWSON; CHU, 2004). Deste 

modo, torna-se mais adequado utilizá-lo para mensurar a capacidade funcional de marcha, uma 

vez que avalia a capacidade de um indivíduo em manter uma atividade física moderada durante 

um período de tempo determinado (ENG et al., 2002), apresentando moderada correlação com 

os aspectos motores e de locomoção da Medida de Independência Funcional (FULK; 

ECHTERNACH; SULLIVAN, 2008) e levando-se em consideração comprometimentos 

comuns no pós-AVC (redução do equilíbrio e da força muscular, espasticidade, entre outros) 

que também interferem na distância total percorrida durante o teste (ENG; DAWSON; CHU, 

2004). Mede-se um trajeto de 30m e delimita-se suas extremidades com cones; solicita-se, em 

seguida, que o avaliado percorra a maior distância possível em 6 minutos, indo e voltando no 

trajeto delimitado (contornando os cones nas extremidades). Não é permitida a utilização de 
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meios auxiliares, como bengalas e andadores e, mesmo que não se interrompa o tempo do teste, 

é permitido que o avaliado pare para descansar caso se sinta muito cansado. Ao fim do teste, 

mede-se a distância percorrida (metros) nos 6 minutos e monitora-se os sinais vitais, como 

pressão arterial e frequência cardíaca. (RIKLI; JONES, 1998). O teste possui excelente 

confiabilidade teste-reteste (ICC = 0,99) (ENG; DAWSON; CHU, 2004) e validade de critério 

quando correlacionado com o Teste de Degrau (r = 0,88) (FLANSBJER et al., 2005). 

Teste da Caminhada de 10 Metros: usado para avaliar a velocidade de marcha, mede-se 

um trajeto de 20m e delimita-se suas extremidades com cones, assim como os pontos que 

indicam o quinto e o décimo quinto metro. Solicita-se, em seguida, que o avaliado percorra o 

trajeto em velocidade auto selecionada, buscando manter uma velocidade confortável e que 

usualmente utiliza em seu dia-a-dia; não é permitida a utilização de meios auxiliares, como 

bengalas e andadores. Cronometra-se o tempo dispendido para percorrer os 10m centrais do 

trajeto, de modo a excluir os 5m iniciais, reservados para aceleração, e os 5 metros finais, 

reservados para desaceleração, calculando-se, por fim, a velocidade média (m/s) imprimida 

durante este intervalo de distância (WADE et al., 1987). O teste possui excelente confiabilidade 

teste-reteste (ICC = 0,94) (FLANSBJER et al., 2005) e validade de critério quando 

correlacionado com a dependência nas atividades instrumentais da vida diária (r = 0,76) 

(TYSON, 2009). 

 

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Realizou-se o cálculo amostral, utilizando o programa G*Power 3 (FAUL et al., 2007), 

que leva em consideração o número de grupos amostrais, o número de medidas de avaliação, 

assim como o poder de análise e o erro da amostra, que foram definidos em 95% e 0,05, 

respectivamente. Deste modo, obteve-se o resultado de que cada grupo deveria conter 12 

participantes e constatou-se que, considerando uma taxa de abandono de 20%, seria necessário 

o recrutamento de, ao menos, 43 sujeitos.  

Para o tratamento matemático e análise estatística dos dados, foram utilizados os 

programas Microsoft Office Excel, para tabulação dos dados, e IBM SPSS Statistics versão 20, 

para as análises estatísticas. Adotou-se um nível de significância de 5%. 

 Inicialmente, para caracterização da amostra, efetuou-se a análise descritiva e uma 

Anova de um fator entre os grupos GMR, GMV e GMC. 

 Posteriormente, para análise de normalidade e homogeneidade das medidas de 

caracterização aplicou-se os testes Shapiro Wilk e Kolmogorov-Smirnov, respectivamente.
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 Observados os pressupostos para normalidade e homogeneidade, efetuou-se a análise 

paramétrica a partir de Anova Two-Way (3 grupos X 3 momentos) e Teste Post-Hoc Tukey. 

Posteriormente, para as medidas e momentos nos quais este último identificou valor de p 

significativo, realizou-se um teste T para apontar qual ou quais grupos realmente apresentaram 

diferença significativa, assim como realizou-se o cálculo do tamanho do efeito (∆). 

 Para as eventuais medidas faltantes, aplicou-se o valor obtido através da intenção por 

tratar.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

Foram triados e avaliados 66 indivíduos, dos quais 48 atenderam aos critérios de 

elegibilidade e receberam liberação médica, sendo, em seguida, randomicamente agrupados nos 

três grupos amostrais. O fluxograma abaixo, permite visualização mais detalhada das etapas da 

pesquisa, assim como da dinâmica no número de sujeitos ao longo do protocolo.  
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Figura 9 - Fluxograma de processos metodológicos baseado no CONSORT. 

 

A caracterização da amostra encontra-se descrita abaixo, na tabela 1. Todas as suas 

variáveis, com exceção do tempo desde a lesão, atenderam os pressupostos paramétricos de 

normalidade e homogeneidade, analisados com os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-

Smirnov, respectivamente. Também não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos anteriormente às intervenções, o que pôde ser constatado através 

de uma Anova One-Way.  
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Tabela 1 - Caracterização da amostra do estudo. 

Legenda: M: masculino; F: feminino; I: isquêmico; H: hemorrágico; D: direito; E: esquerdo; L: leve; M: 

moderado; AVC: Acidente Vascular Cerebral; MEEM: Mini Exame de Estado Mental; GMR: Grupo Multimodal 

Real; GMV: Grupo Multimodal Virtual; GMC: Grupo Multimodal Combinado. 

 

 Quanto aos medicamentos utilizados pelos participantes ao longo das intervenções, 

notou-se a utilização de mais de cinquenta fármacos distintos. Dentre os quais destacaram-se 

aqueles para o controle do colesterol (Atorvastatina e Sinvastatina), controle da pressão arterial 

e arritmias (Losartana, Captopril, Lisinopril, Enalapril, Atenolol, Carvedilol, entre outros), 

antidiabéticos (Glifage, Metformina, Diamicron, entre outros), antidepressivos (Sertralina, 

Fluoxetina, Amitriptilina, entre outros), anticonvulsivos (Hidantal, Carbamazipina, Lamitor, 

Topiramato, entre outros) e relaxantes musculares (Bacofleno, Tizanidina, entre outros). 

Em relação às medidas de avaliação, não houve diferença estatisticamente significante 

intergrupo, em nenhuma das medidas de avaliação. No entanto, algumas variações 

significativas puderam ser observadas na análise intragrupo. 

 Inicialmente, tratando-se dos efeitos das intervenções sobre o Teste de Levantar e 

Caminhar, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre nenhum dos 

três momentos e/ou grupos amostrais, o que indica que nenhuma das intervenções foi capaz de 

gerar alterações nesta variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMR 

N = 12 

GMV 

N = 11 

GMC 

N = 12 
p 

Sexo (masculino/feminino) 10/2 6/5 3/9  

Idade em anos, média (DP) 58,92 (12,93) 62,09 (18,36) 51,75 (14,60) 0,266 

Escolaridade em anos média (DP) 9,75 (5,43) 10,18 (5,60) 11,17 (4,26) 0,787 

Tempo desde a lesão em meses, média (DP) 93,20 (90,31) 54,20 (48,69) 68,75 (74,62) 0,436 

Tipo de AVC (isquêmico/hemorrágico) 6/6 9/2 8/4  

Lado da lesão (esquerdo/direito) 5/7 6/5 5/7  

MEEM, média (DP) 26,00 (4,07) 25,80 (3,91) 26,45 (1,72) 0,882 

Fugl-Meyer, média (DP)  165,73 (29,72) 165,63 (33,33) 165,33 (47,07) 0,996 

Orpington, média (DP) 2,66 (0,48) 3,35 (1,08) 3,15 (0,95) 0,112 
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 Gráfico 1 – Resultados pré intervenção, pós intervenção e no seguimento do Teste de 

Levantar e Caminhar. 

 

Sobre a Escala de Equilíbrio de Berg, observou-se diferença estatisticamente 

significativa na análise entre pré-teste e pós-teste do GMR (p = 0.003, F = 10,05 e ∆ = 0,41), o 

que demonstra efetividade da intervenção deste grupo sobre o equilíbrio e posterior manutenção 

da melhora após um mês sem a prática de exercícios.  

Também sobre a análise desta variável, não foi possível encontrar nenhuma variação 

entre as médias dos momentos superior à mínima mudança detectável (MMD) da medida, 

equivalente a 4,66 pontos (HIENGKAEW; JITAREE; CHAIYAWAT, 2012). 

 

Gráfico 2 – Resultados pré intervenção, pós intervenção e no seguimento da Escala de 

Equilíbrio de Berg. 

Legenda: * = diferença estatística significativa (p<0,05). 
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Por fim, sobre a capacidade os testes da Caminhada de 6 Minutos e Caminhada de 10 

Metros, verificou-se, respectivamente, diferença estatisticamente significante entre o pré-teste 

e o pós-teste do GMC (p = 0,001, F = 13,33 e ∆ = 0,32; p = 0,002, F = 11,42 e ∆ = 0,13; 

respectivamente), o que demonstra efetividade da intervenção deste grupo sobre estas variáveis, 

seguida de manutenção destas melhoras após um mês sem a prática de exercícios.  

Ainda a respeito dos resultados nas medidas de marcha, pôde-se comparar as variações 

entre as médias dos momentos com a mudança clinicamente importante (MCI) das medidas, 

iguais a 34,4m (TANG; ENG; RAND, 2012) e a 0,06m/s (PERERA et al., 2006), 

respectivamente; e com a mínima mudança detectável (MMD) do Teste de Caminhada de 6 

Minutos, igual a 36,6m (FLANSBJER et al., 2005). Estas comparações demonstraram que 

ambos os valores de MCI e o valor de MMD foram ultrapassados positivamente nas análises 

entre pré-teste e pós-teste, assim como entre pré-teste e seguimento do GMC, ratificando a 

efetividade das intervenções e a manutenção dos seus efeitos no seguimento. 

 

Gráfico 3 – Resultados pré intervenção, pós intervenção e no seguimento do Teste de 

Caminhada de 6 Minutos.  

Legenda: * = diferença estatística significativa (p<0,05); # = variação superior a mudança clinicamente 

importante e/ou a mínima mudança detectável. 
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 Gráfico 4 – Resultados pré intervenção, pós intervenção e no seguimento do Teste de 

Caminhada de 10 Metros. 

Legenda: * = diferença estatística significativa (p<0,05); # = variação superior a mudança clinicamente 

importante e/ou a mínima mudança detectável. 

 

 

 

6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

A fim de simplificar a compreensão dos resultados, segue abaixo quadros com os 

principais achados de cada variável dependente.  

 

Quadro 6 - Síntese dos resultados da variável dependente Teste de Levantar e Caminhar. 

TESTE DE LEVANTAR E CAMINHAR 

DIFERENÇA SIGNIFICANTE MOMENTO 

Análise intergrupo Não encontrada 

Análise intragrupo Não encontrada 

 

Quadro 7 - Síntese dos resultados da variável dependente Escala de Equilíbrio de Berg. 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

DIFERENÇA SIGNIFICANTE MOMENTO 

Análise intergrupo Não encontrada 

Análise intragrupo Pré X Pós (GMR) 
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Quadro 8 - Síntese dos resultados da variável dependente Teste de Caminhada de 6 Minutos. 

TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 

DIFERENÇA SIGNIFICANTE MOMENTO 

Análise intergrupo Não encontrada 

Análise intragrupo Pré X Pós (GMC) 

 

Quadro 9 - Síntese dos resultados da variável dependente Teste de Caminhada de 10 Metros. 

TESTE DE CAMINHADA DE 10 METROS 

DIFERENÇA SIGNIFICANTE MOMENTO 

Análise intergrupo Não encontrada 

Análise intragrupo Pré X Pós (GMC) 

 

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

A hipótese do presente estudo era que a combinação dos modelos de exercícios físicos 

em ambiente real e virtual pudesse apresentar benefícios superiores, quando comparado a estes 

modelos isolados, no entanto, os achados demonstraram que não há diferença entre a realização 

de exercícios físicos multimodais em ambiente real, virtual ou de modo combinado. A 

intervenção em ambiente real repercutiu em melhoras no equilíbrio e, a intervenção combinada, 

em melhoras na velocidade de marcha auto selecionada e na capacidade funcional de marcha.  

Levando-se em consideração a equivalência das intervenções no que diz respeito ao 

volume das intervenções, frequência semanal das sessões e à exigência do equilíbrio estático e 

dinâmico, da cognição, da capacidade cardiorrespiratória e de força, os achados mostram que, 

para o modelo multimodal de exercícios físicos e para as variáveis analisadas neste estudo, as 

vantagens dos ambientes real e virtual, isolados ou combinados, não geram por si só, diferenças 

significativas entre os grupos amostrais. Esse achado encontra respaldo no estudo de Saposnik 

et al. (2016) que mostram que intervenções de baixo custo e de fácil acesso são tão úteis quanto 

as menos acessíveis e de maior custo.  

Em relação à medida de desfecho primário, a mobilidade, percebe-se que não houve 

diferença entre os grupos e que nenhuma das intervenções foi capaz de promover alterações 

positivas, mesmo o Teste de Levantar e Caminhar sendo suficientemente sensível para detectar 
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pequenas mudanças em sujeitos pós-AVC. Salienta-se que tal medida possui porcentagem do 

erro padrão da medida inferior a 15% (10,9%), o que segundo Faria et al. (2012) representa a 

sensibilidade de uma medida para detectar pequenas alterações. Os achados do presente estudo 

não corroboram aos de Rajaratnam et al. (2013), que encontraram efeitos positivos do 

treinamento multimodal em ambiente real e combinado sobre a mobilidade (também mensurada 

pelo Teste de Levantar e Caminhar). No entanto, assemelham-se aos resultados da metanálise 

de Ferreira et al. (2018) que, por sua vez, também não encontraram evidências clínicas de que 

a RV (pautada em vídeo games comerciais), possa repercutir em melhoras significativas sobre 

a variável em questão.  

Nota-se também que, com exceção do pós-teste do GMR, todas as médias dos resultados 

do Teste de Levantar e Caminhar, de todos os momentos e grupos amostrais, são superiores a 

13,5 segundos, o que indica que os indivíduos possuem uma chance 3,7 vezes maior, quando 

comparados a indivíduos com resultados inferiores a 13,5 segundos, de sofrer alguma queda 

nos próximos 6 meses (WHITNEY et al., 2004), inserindo-os em uma categoria de risco 

aumentado de quedas (BARRY et al., 2014).  

A não constatação de diferença significativa entre os grupos e de efeito significativo de 

alguma das intervenções sobre o Teste de Levantar e Caminhar pode ser explicado pelo fato de 

nenhuma das intervenções ter sido capaz de promover simultaneamente efeitos significativos 

tanto no equilíbrio quanto nos parâmetros de marcha das intervenções. Esta inferência sustenta-

se com base nos achados de Podsiadlo; Richardson (1991) que correlacionam o Teste de 

Levantar e Caminhar com o equilíbrio medido pela Escala de Equilíbrio de Berg (r = -0,81) e 

com a velocidade de marcha auto selecionada (r = -0,61).  Desse modo, uma intervenção cujos 

efeitos fossem significativos sobre estas duas variáveis possuiria também um maior efeito sobre 

a mobilidade.  

É preciso levar também em consideração que, segundo Herman; Giladi; Hausdorff 

(2011), o Teste de Levantar e Caminhar está moderadamente relacionado às habilidades 

cognitivas, mais especificamente às funções executivas, e aos componentes de transferência 

(sentado para em pé e em pé para sentado) e de virada (tanto na hora de contornar a marcação 

dos 3 metros quanto na hora de sentar novamente na cadeira). Quanto às habilidades cognitivas, 

têm-se uma considerável relevância clínica quando se trata de populações com 

comprometimentos na cognição, como no caso do pós-AVC. No entanto, neste estudo, o 

comprometimento cognitivo dos sujeitos foi baixo, uma vez que os valores médios nos três 

grupos amostrais foram superiores a 24 pontos (26,00 no GMR; 25,80 no GMV; 26,45 no 
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GMC). Já em relação aos componentes de transferência, constata-se que estes não foram 

praticados em nenhuma das intervenções propostas e que, por sua vez, aumentam ainda mais a 

demanda da função executiva para realização do teste e podendo ser uma das explicações do 

porquê não se observou diferenças significantes no Teste de Levantar e Caminhar. 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças entre os grupos, somente a intervenção 

baseada exclusivamente em exercícios físicos multimodais em ambiente real foi capaz de 

promover efeitos positivos sobre o equilíbrio dos sujeitos. O GMR foi também o único grupo 

que apresentou média de tempo para realizar o Teste de Levantar e Caminhar inferior a 13,5 

segundos, indicando, segundo Whitney et al. (2004), um reduzido risco de quedas. É também 

possível inferir que os indivíduos engajados no GMR, provavelmente, reduziram o medo de 

cair, visto que este está moderadamente relacionado com a pontuação da Escala de Equilíbrio 

de Berg (CHO; YU; RHEE, 2015). 

Acerca da não diferenciação dos grupos em relação ao equilíbrio, nota-se que todos os 

oito jogos selecionados para as intervenções em ambiente virtual possuíam demanda de 

estímulo do equilíbrio estático ou dinâmico, assim como as intervenções em ambiente real 

possuíam sempre quinze minutos iniciais dedicados ao treinamento do equilíbrio e, mesmo que 

parcialmente, requeriam esta capacidade durante as etapas subsequentes de treinamento 

aeróbio, de força e relaxamento. Desse modo, o equilíbrio era constantemente exigido em 

ambos os ambientes e, consequentemente, nos três grupos amostrais, não os diferenciando neste 

quesito.  

Por sua vez, nota-se que os sujeitos do GMV realizaram grande parte das intervenções 

com o uso do colete de segurança e tiveram acompanhamento individualizado de um 

profissional da área da saúde durante todas as sessões, o que pode ter gerado maior confiança, 

permitindo com que atingissem maiores limites de instabilidade quando comparados aos 

indivíduos engajados em sessões em ambiente real. Em contra partida, a intervenção do GMR, 

era realizada sem colete, em sessões em grupo e sem o acompanhamento individualizado de 

um profissional, fato esse que poderia ter causado maior insegurança dos sujeitos e impedido 

com que atingissem os extremos de seus limites de estabilidade.  

No entanto, notou-se que esta insegurança, advinda do maior risco de quedas no 

ambiente real, provavelmente ativou mais os mecanismos de controle postural, na medida em 

que os indivíduos foram expostos aos inputs somatossensoriais e motores relacionados às 

demandas do ambiente, incrementando as respostas posturais, aumentando a ativação 
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antecipatória dos músculos posturais e gerando maior organização sinérgica do membro 

parético. Assim, os benefícios desta intervenção sobre o equilíbrio foram significativos e foram 

mantidos após um mês sem intervenções, indicando uma baixa sensibilidade destes parâmetros 

ao destreinamento ou indicando a repercussão dos efeitos no dia a dia dos indivíduos. Pode-se 

também dizer, segundo os achados de Di Monaco et al. (2010) que tais efeitos no equilíbrio 

provavelmente repercutiram em mudanças nos níveis de independência funcional destes 

sujeitos, já que encontraram correlação entre este dois parâmetros. Por outro lado, na 

intervenção do GMV, notou-se que, apesar das instruções verbais, muitos sujeitos 

descarregavam o peso excessivamente no colete, aumentando ainda mais a sensação de 

segurança no desempenho das tarefas e bloqueando e/ou reduzindo a ativação de mecanismos 

de controle postural, impedindo com que esta intervenção gerasse benefícios sobre o equilíbrio.   

Já na intervenção combinada, proposta para o GMC, realizar apenas 50% dos exercícios 

em ambiente real não foi suficiente para gerar efeitos significativos sobre o equilíbrio, 

mostrando a necessidade de volumes mais altos de intervenção neste ambiente.  

Tais achados não corroboram com os resultados da metanálise de Ferreira et al. (2018), 

que tiveram como um dos objetivos verificar os efeitos dos vídeo games comerciais interativos 

sobre o equilíbrio funcional de sujeitos pós-AVC. Os resultados apontaram que houve melhora 

do equilíbrio nos grupos cujas intervenções possuíam RV quando comparado aos grupos 

controles. No entanto, dos seis estudos enquadrados na metanálise, dois adicionaram horas a 

mais de intervenção aos grupos experimentais (CHO; LEE; SONG, 2012; KIM; PARK; LEE, 

2015) e um possuiu um grupo controle sem intervenção (FRITZ et al., 2013). Tais fatores 

tomados em conjunto podem justificar a diferença de resultados quando comparado ao presente 

estudo.  

Por fim, apesar de vastamente utilizada como medida de equilíbrio em pesquisas com 

sujeitos pós-AVC, a Escala de Equilíbrio de Berg, pode, segundo Mao; Hsueh; Tang (2015),  

apresentar algumas limitações ao ser utilizada como ferramenta para discriminar a capacidade 

de equilíbrio de indivíduos com mais de noventa dias após o AVC. Estes autores realizaram um 

estudo cujo objetivo foi acompanhar 128 sujeitos em quatro momentos específicos após o AVC 

(14, 30, 90 e 180 dias após, respectivamente), realizando três medidas de equilíbrio em cada 

uma destas fases de recuperação. Dentre as medidas destacam-se a responsividade da Escala de 

Equilíbrio de Berg entre os 14 e os 30 dias, os 30 e 90 dias e entre os 90 e os 180 dias após o 

AVC. Constatou-se que o tamanho do efeito da Escala de Equilíbrio de Berg iniciou-se em 0,80 

na análise entre as duas primeiras fases e, entre as fases mais tardias, alcançou o valor de 0,40 

dias, indicando redução da responsividade da medida e o alcance de um possível efeito teto a 
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partir dos 90 dias após o AVC. Desse modo, a escolha desta medida para a mensuração do 

equilíbrio da amostra selecionada pode ser considerada uma limitação do presente estudo.  

Em relação à capacidade funcional de marcha e à velocidade auto selecionada de 

marcha, também não foram encontradas diferenças entre os grupos. No entanto, somente a 

intervenção baseada na combinação de exercícios físicos multimodais em ambiente real e em 

ambiente virtual foi capaz de promover efeitos positivos sobre estas variáveis.  

Acerca da não diferenciação dos grupos, todos os indivíduos engajados no estudo, 

independentemente do grupo amostral, utilizaram frequencímetros e tiveram suas frequências 

cardíacas mantidas entre as faixas pré-determinadas, o que assegurou com que o esforço 

cardiorrespiratório das intervenções fosse o mesmo. Este fato, provavelmente explica o motivo 

pelo qual os grupos não terem se diferenciado após a intervenção, uma vez que o componente 

cardiorrespiratório é essencial para o desempenho da marcha e foi exigido de forma similar nos 

grupos.  

Por sua vez, nota-se que as sessões de exercícios multimodais em ambiente real exigiram 

com que os sujeitos caminhassem durante quase todo o tempo. No entanto, o desvio padrão da 

amostra foi elevado (coeficiente de variação entre 0,35 e 0,42), o que pode ter impedido efeitos 

significativos da intervenção devido à heterogeneidade dos dados deste grupo, muito embora 

seja uma intervenção com elevada validade ecológica para os parâmetros de marcha. Quanto às 

variações positivas superiores às mudanças clinicamente importantes das medidas de 

velocidade auto selecionada de marcha e capacidade funcional de marcha e superior à mínima 

mudança detectável da medida capacidade funcional de marcha, não se pode realizar análises 

as considerando por si só. A priori, tal informação possibilita dizer que as variações encontradas 

refletiram em mudanças verdadeiras e realmente benéficas para os indivíduos. No entanto, não 

podem ser utilizadas isoladamente, uma vez que não consideram o desvio padrão da amostra, 

devendo assim, ser utilizadas em complemento às análises em situações em que diferenças 

estatísticas foram localizadas. Deste modo, nas diferenças estatisticamente significativas 

encontradas no GMC no que diz respeito aos parâmetros de marcha analisados, pode-se dizer 

que estas mudanças ratificam e reforçam os efeitos positivos encontrados.  

Já nas sessões em ambiente virtual, apesar da maior sensação de segurança, oriunda do 

uso do colete e do acompanhamento individualizado de um profissional, apenas o jogo Road 

Stepping, exigia a marcha, mesmo que de forma estacionária. assim, pode-se dizer que a 

validade ecológica da intervenção para os parâmetros da marcha foi baixa e, consequentemente, 

pode explicar os achados sobre estes parâmetros no GMV. Esse resultado corrobora com o 

estudo de Yang et al. (2008), que verificaram a importância da validade ecológica de uma 
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intervenção baseada em RV para a repercussão positiva significativa sobre a marcha de sujeitos 

em fase crônica do AVC.  

Segundo a classificação de (FULK et al., 2017), os sujeitos mantiveram-se na 

classificação de deambuladores comunitários limitados (velocidade auto selecionada de marcha 

entre 0,4m/s e 0,8m/s) nos três momentos.   

No entanto, resultados positivos significativos foram encontrados no GMC entre o pré-

teste e o pós-teste, mostrando efetividade da combinação de exercícios físicos multimodais em 

ambiente real e virtual sobre os parâmetros de marcha. Esses achados apontam que, uma 

intervenção que mescle os benefícios da prática de exercícios físicos em ambiente real e virtual 

pode gerar efeitos significativos sobre a velocidade de marcha. Tais efeitos podem ser 

observados com base na classificação de Fulk et al. (2017), uma vez que os indivíduos passaram 

de deambuladores comunitários limitados (velocidade auto selecionada de marcha entre 0,4m/s 

e 0,8m/s) para deambuladores comunitários (velocidade auto selecionada de marcha superior a 

0,8m/s).  

Além disso, os benefícios foram mantidos após um mês sem intervenções, mostrando 

uma baixa sensibilidade destes parâmetros ao destreinamento ou indicando a repercussão dos 

efeitos no dia a dia dos indivíduos. Segundo Pohl et al. (2002), apesar da influência dos 

comprometimentos motores e do déficit no equilíbrio sobre a distância percorrida no Teste de 

Caminhada de 6 Minutos, alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial sistólica são 

notadas durante a sua execução, fornecendo informações clínicas relevantes sobre o nível de 

condicionamento cardiorrespiratório de sujeitos pós-AVC. Deste modo, os efeitos 

significativos positivos encontrados neste estudo, podem sugerir influência sobre o sistema 

cardiorrespiratório.  Além do mais, por se tratar de um teste de marcha funcional, a melhora 

encontrada pode indicar uma redução no nível de limitação funcional dos indivíduos e 

consequente melhora na execução de atividades da vida diária. Segundo Fulk; Echternach; 

Sullivan (2008) existe uma forte correlação entre o Teste de Caminhada de 6 Minutos e a 

velocidade de marcha, o que pode explicar o motivo pelo qual a intervenção não só do GMC, 

mas dos outros dois grupos amostrais, repercutiu em resultados semelhantes nas duas medidas 

de avaliação.  

De modo geral, notou-se que não há diferenças entre a realização de exercícios físicos 

multimodais em ambiente real, virtual ou combinado. Portanto, em uma situação prática, outros 

fatores, que não a efetividade, devem ser levados em conta a fim de se selecionar o modelo a 

ser aplicado. Fatores estes como as preferências individuais dos sujeitos pós-AVC, a motivação 

e adesão ao protocolo, número de profissionais da saúde disponíveis para as sessões, recursos 
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materiais e físicos disponíveis e relação custo/indivíduo. Sendo este último fator demasiado 

importante, uma vez que se relaciona diretamente com a abrangência da intervenção, ou seja, 

com o número de indivíduos que podem nela se engajar e consequentemente serem por ela 

beneficiados. Alguns equipamentos de RV mais sofisticados, por exemplo, possuem preços 

elevados, necessitam ser importados e, para serem utilizados, a equipe de profissionais necessita 

de treinamento específico, questionando-se, portanto, sua real necessidade.  

Este estudo mostra-se inovador e relevante pelo fato de possuir três grupos amostrais; 

de analisar a efetividade de exercícios físicos multimodais, ou seja, de analisar intervenções 

mais globais e que são usualmente utilizadas por diversos profissionais da área da saúde no 

contexto da reabilitação; de equiparar o volume das intervenções, não adicionando horas extras 

ao grupo que realiza a combinação de exercícios em ambiente virtual e real, o que corrobora 

com a sugestão de Kim et al. (2009) para futuros estudos; de realizar intervenções longas, 

superiores a grande maioria das encontradas em outros estudos e seguindo as indicações de 

Laver et al. (2017); e, por fim, pelo fato de realizar seguimento, com a finalidade de verificar a 

manutenção dos efeitos após um período de destreinamento.  

Como limitações deste estudo, tem-se a realização de algumas intervenções em grupos 

e outras, individualmente; neste sentido, as intervenções realizadas podem ter se distinguido 

em relação às interações dos sujeitos com seus pares e com os profissionais e em relação à 

sensação de segurança advinda da relação direta de um indivíduo com um só profissional, 

podendo interferir também no nível de motivação e envolvimento dos participantes . Além do 

mais, não limitar os sujeitos a uma categoria de deambulação também pode ter sido uma 

limitação, podendo ter reduzido a validade externa dos resultados obtidos e possibilitado, em 

alguns casos, a influência do efeito teto nos parâmetros de marcha analisados; inserir nos 

critérios de inclusão a necessidade de enquadramento na faixa de deambuladores comunitários 

limitados, por exemplo, seria uma solução. Por fim, a amostra pode apresentar enviesamento 

no que diz respeito à predisposição dos sujeitos para a prática e engajamento em programas de 

exercícios físicos, uma vez que os sujeitos recrutados foram selecionados de uma lista prévia 

de interessados pelo Curso Comunitário de Extensão “Educação Física Adaptada para pessoas 

com comprometimento neurológico: reabilitação” da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. Desse modo, essa amostra pode não representar uma grande parcela 

de indivíduos pós-AVC, os quais não possuem motivação para a prática de exercícios regulares 

e que, por sua vez, talvez não apresentassem o mesmo envolvimento com as atividades 

propostas.  
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Para futuros estudos, além das ações com a finalidade de se reverter as limitações deste 

estudo, sugere-se a inserção de medidas que representem a efetividade das intervenções no dia-

a-dia dos indivíduos, assim como realizado por Mirelman; Bonato; Deutsch, (2009). Medidas 

estas como, por exemplo, a aplicação da Escala Internacional de Auto Eficácia de Quedas (Falls 

Efficacy Scale) e do Questionário de Habilidade de Marcha (walking ability questionnaire), e 

as medidas relativas ao nível de atividade obtidos através da utilização de acelerômetros. 

Sugere-se, também, a inserção de medidas de motivação, com a finalidade de correlacionar este 

dado com a adesão a longo prazo dos indivíduos às intervenções em questão. Além disso, 

sugere-se a aplicação de diários para controle da prática de exercícios externamente às 

intervenções, o que pode influenciar nos resultados encontrados. Seria também de grande 

relevância experimentar intervenções combinadas com porcentagens distintas de sessões em 

ambiente real e virtual, a fim de se obter a real contribuição de cada uma destas nos resultados 

obtidos. E, por fim, devido à heterogeneidade do quadro clínico do pós-AVC, sugerem-se 

análises mais individuais dos efeitos das intervenções propostas sobre os sujeitos, levando em 

conta outras análises. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Não houve superioridade em realizar exercícios físicos multimodais em ambiente real, 

em ambiente virtual e/ou em ambiente combinado no que diz respeito ao equilíbrio, à marcha 

e à mobilidade de sujeitos pós-AVC.  

No entanto, os exercícios físicos multimodais em ambiente real mostraram-se efetivos 

para a melhora do equilíbrio, assim como os exercícios físicos multimodais em ambiente 

combinado mostraram-se efetivos para os parâmetros de marcha. Em ambos os casos, os efeitos 

foram mantidos após 1 mês sem intervenções.   
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Anexo IV 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

Comitê de Ética em Pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo  

Sexo  Masculino 

  Feminino 

RG  

Data de 

nascimento 

 

Endereço 

completo 

 

CEP  

Fone  

e-mail  

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, 

curador, etc.) 

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

RG  

Data de 

nascimento 
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Endereço 

completo 

 

CEP  

Fone  

e-mail  

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Título do Projeto de Pesquisa 

Combinação de exercícios físicos multimodais em ambiente real e virtual: efeitos na 

qualidade de vida relacionada à saúde de indivíduos pós-Acidente Vascular Cerebral  

2. Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Camila Torriani-Pasin 

3. Cargo/Função 

Professora Doutora 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

X RISCO 

MÍNIMO 

 RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO 

MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou 

tardia do estudo) 

5. Duração da Pesquisa 

2 anos 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E 

SIMPLES, CONSIGNANDO: 

 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa; 

 

Este é um estudo que pretende comparar os efeitos de três tipos diferentes de 

programas exercícios físicos para pessoas que tiveram um Derrame. Deseja-se observar 

os efeitos dos exercícios na qualidade de vida. Um dos programas é formado por aulas de 

educação física realizada em quadra, utilizando jogos com bolas, treino de força para os 

braços e para as pernas, exercícios na bicicleta ergométrica e exercícios de alongamento. 
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O outro programa será formado por exercícios físicos com o uso de vídeo games. E o 

terceiro programa será constituído tanto pelas mesmas aulas de educação física realizadas 

em quadra quanto por exercícios feitos com o uso de vídeo games.  

 

Os exercícios físicos para pessoas com derrame já são considerados muito importante 

e eficazes para a melhora de diversos sintomas de pessoas que sofreram Derrame. 

Atualmente, tem também sido colocada como opção de reabilitação para pessoas com 

derrame o uso dos vídeo-games (Realidade Virtual). Por ser algo ainda recente, esse estudo 

é importante para verificar se há melhora do equilíbrio, movimentos e qualidade de vida 

nas pessoas que fazem esse programa de exercícios junto com os exercícios no ambiente 

de vídeo-game.  

Por fim, os resultados de nossa pesquisa poderão favorecer a forma como se faz a 

reabilitação física de pessoas com Derrame. 

 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais; 

 

Será realizado um sorteio para decidir se você participará do grupo que fará os 

exercícios físicos na quadra ou se fará os exercícios físicos na quadra e com os vídeo-

games. Depois desse sorteio, para participar deste estudo você deve comparecer, evitando 

faltas, às aulas de educação física no Curso Comunitário para Pessoas com 

Comprometimento Neurológico da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade 

de São Paulo (EEFE-USP) e das sessões de Realidade Virtual (se for sorteado para esse 

grupo), que ocorrerão no Laboratório de Comportamento Motor (LACOM), também 

localizado na EEFE- USP.  

Para participar da pesquisa, você passará em consulta com o médico da Escola de 

Educação Física e Esporte que, após avaliação, o liberará para realização dos exercícios 

físicos, solicitando exames complementares, se necessário. 

Inicialmente, você realizará alguns testes que avaliarão alguns aspectos motores, 

cognitivos e sociais, e que servirão para termos uma visão geral do seu estado inicial. Estes 

testes são perguntas sobre a sua saúde, seu estilo de vida, sua memória, seus movimentos 

e seu equilíbrio, durando, aproximadamente 1 hora e meia essa avaliação. Após os testes, 

e conforme o grupo que você for sorteado, você fará 2 aulas semanais de 60 minutos, 

durante 15 semanas no curso comunitário de educação física, ou 2 aulas semanais de 60 

minutos, durante 15 semanas de exercícios físicos com o uso de vídeo fames, ou fará uma 

aula semanal do curso e outra sessão semanal de exercícios com o vídeo-game (Realidade 

Virtual) de 60 minutos, ao longo das 15 semanas. Após as aulas e jogos no vídeo game, 

você repetirá os testes realizados no início para que possamos comparar seus resultados 

iniciais com seus resultados finais e dessa forma verificar qual dos dois programas de 

Educação Física apresentou melhores resultados. 

 

3. Desconfortos e riscos esperados; 

Esta pesquisa apresenta riscos mínimos durante sua realização. Por envolver atividades 

em quadra que exijemequilíbrio e coordenação motora, você será supervisionado 

pelosprofessores (2) e pelos monitores do curso comunitário (9), que estarão sempre 

posicionados próximosa você, auxiliando na realização dos exercícios de forma segura. 

Durante os exercícios com o vídeo-game, você usará uma cinta de segurança que ficará presa 

no teto, evitando que você se desequilibre a caia.  
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4. Benefícios que poderão ser obtidos;  

Não há oferecimento de benefícios diretos para a participação da pesquisa. Ressalta-se 

que é possível que você melhore seu equilíbrio, suas atividades do dia-a-dia e sua qualidade 

de vida fazendo o programa de exercícios. 

5.Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 

 Não há procedimentos alternativos neste estudo.   

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1.O(A) senhor(a) terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados a esta pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 

2.O(A) senhor(a) tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência; 

3.A pesquisa é confidencial e sigilosa, garantindo a privacidade dos participantes. Assim, 

o(a) senhor(a) não terá sua imagem ou seu nome publicado em qualquer via de 

comunicação como revistas, artigos, textos na internet, etc. Seus dados serão tratados 

sempre de maneira anônima.; e 

4.Se houver qualquer eventual dano à saúde decorrente desta pesquisa, o(a) senhor(a) será 

encaminhado para atendimento  no Hospital Universitário ou no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina, ambos da Universidade de São Paulo. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física 

e Esportes da Universidade de São Paulo, coordenado pela Profª. Drª. Maria Augusta 

PedutiDal’Molin Kiss, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone 11- 

3091.3097 ou e-mail: cep39@usp.br 

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento 

sobre o estudo, assim como tirar dúvidas, bastando contato por meio das informações descritas 

a baixo. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Professora Dra. Camila Torriani-Pasin / camipasin@usp.br 

Tel.: (11) 3091-8786 

 

Murilo Groschitz Ruas Almeida / murilo_gra@hotmail.com 

Tel.: (11) 97409-9335 

 

Natalia Araujo Mazzini / natmazzini@hotmail.com  

mailto:cep39@usp.br
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Tel.: (11) 97571-9407 

 

 

 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

Avenida Professor Mello Moraes, 65 – Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-

030 

 

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa  Assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Anexo V

PRONT:

NOME: SEXO: TEMPO DE LESÃO:

IDADE: DATA DA AVALIAÇÃO:

DIAGNÓSTICO: AVALIADOR:

1. Em qual dia estamos? Dia Mês Ano Dia da semana Hora

2. Onde nós estamos? Estado Cidade Bairro Local Lugar

3. Repita as palavras: (1 ponto por cada palavra

corretamente repetida na 1ª vez) Carro (    ) Vaso (    ) Tijolo (    )

4.(1 ponto por cada resposta correta. Se der uma Se de 100 forem tirados 7, quanto resta? E se tirarmos mais 7, quanto resta?

resposta errada, mas depois continuar a subtrair bem

e/ou auto-corrigir-se, consideram-se as respostas (93)  (   ) (86)  (   ) (79)  (   ) (72)  (   )

subsequentes como corretas. (65)  (   )

5. Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há 

pouco para decorar (1 ponto por cada resposta) Carro (    ) Vaso (    ) Tijolo (    )

Relógio   (    ) Caneta   (    )

7. Repita o seguinte: “ NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”

1 ponto somente se a repetição for perfeita (   )

8. Siga uma ordem de três estágios: “Tome um papel com sua mão direita (    ) “Dobre-o ao meio” (    ) “Ponha-o no chão” (   )

9. Por favor, faça o que está escrito neste cartão “FECHE OS OLHOS” (    )

10. Escreva uma frase inteira. Deve ter sujeito e verbo

e fazer sentido, com começo, meio e fim. (1 ponto) (    )

11. Copie este desenho (    )

TOTAL:

(Máximo 30 pontos)

ESCRITA

HABILIDADE

 CONSTRUTIVA

6. Como se chama isto? Mostrar os objetos

1 ponto para cada resposta correta

REPETIÇÃO

MEMÓRIA IMEDIATA

CÁLCULO

EVOCAÇÃO

LINGUAGEM 

NOMEAÇÃO

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL" (Mini Mental State Exam)

“Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua memória. Sabemos que, com o tempo, as pessoas vão tendo mais dificuldade para se lembrar das 

coisas. Não se preocupe com os resultados das questões”

ORIENTAÇÃO

1 ponto por cada 

resposta correta

COMANDO 

LEITURA
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Anexo VI 

FUGL-MEYER 

A - OMBRO/ COTOVELO/ ANTEBRAÇO 

I - Atividade Reflexa  

a) Bíceps / flexor dedos ( ) // (v)(h) / (v)(h)  

b) Tríceps ( ) // (v)(h)  

0– nenhuma atividade reflexa presente  

2– atividade reflexa presente  

Pontuação máxima: 4 

II - a) Sinergia Flexora (6 movimentos)  

Retração ( )  

Elevação ( )  

Abdução 90º ( )  

Rotação externa de ombro ( )  

Flexão de cotovelo ( )  

Supinação de antebraço ( )  

0– atividade não pode ser realizada  

1– atividade pode ser realizada parcialmente  

2– atividade é realizada sem erro  

b) Sinergia Extensora (4 movimentos)  

Adução de ombro / Rotação interna de ombro ( )  

Extensão de cotovelo ( )  

Pronação de antebraço ( )  

0– atividade não pode ser realizada  

1– atividade pode ser realizada parcialmente  

2– atividade é realizada sem erro  

Pontuação máxima: 18  

III - a) Mão na lombar ( )  

0– tarefa não pode ser realizada completamente  

1– tarefa pode ser realizada parcialmente  
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2– tarefa é realizada completamente  

b) Flexão de ombro 0-90º c/ o cotovelo em extensão completa e antebraço entre prono e 

supino (  )  

0 – no início do movimento, o braço abduz ou o cotovelo flexiona 

1 – na fase final do movimento, o ombro abduz e/ou flexiona o cotovelo 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente  

c) Pronação - supinação do antebraço c/ o cotovelo à 90º e ombro à 0 ( )  

0 – não ocorre posicionamento correto do cotovelo e ombro e/ou pronação e supinação não 

pode ser realizada completamente  

1 – prono-supino pode ser realizada com ADM limitada e ao mesmo tempo o ombro e o 

cotovelo estão corretamente posicionados  

2 – a tarefa é realizada completamente  

Pontuação máxima:6  

IV - a) Abdução de ombro 0-90º c/ o cotovelo em extensão total e antebraço pronado ( )  

0 – ocorre flexão inicial do cotovelo e algum desvio do antebraço pronado 

1 – durante o movimento, o cotovelo flexiona ou o antebraço não pode ser mantido na 

posição prono 

2 – a tarefa pode ser realizada sem desvio  

b) Flexão de ombro 90º - 180º ( )  

0 – no início do movimento, o braço abduz ou o cotovelo flexiona 

1 – na fase final do movimento, o ombro abduz e/ou flexiona o cotovelo 

2 – a tarefa é realizada completamente  

c) Pronação c/ cotovelo à 0º ( )  

0 – não ocorre posicionamento correto do cotovelo e ombro e/ou pronação e supinação não 

pode ser realizada completamente  

1 – prono-supino pode ser realizada com ADM limitada e ao mesmo tempo o ombro e o 

cotovelo estão corretamente posicionados  

2 – a tarefa é realizada completamente  

Pontuação máxima: 6 

V - Atividade Reflexa Normal  

Bíceps / Flexor dedos / Tríceps ( )  

0– pelo menos 2 dos 3 reflexos estão marcadamente hiperativos  

1– 1 reflexo hiperativo ou pelo menos 2 reflexos vivos  
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2– não mais do que 1 reflexo vivo e nenhum reflexo hiperativo  

Somente se o indivíduo tem uma pontuação de 6pts no estágio IV  

Pontuação máxima:2  

Pontuação máxima para a parte superior do braço: 36 

B - PUNHO 

a) Ombro à 0º, cotovelo à 90º, antebraço em prono, punho em extensão de 15º (aplicar 

resistência) (  )  

0 – o pcte não pode estender o punho para a posição desejada  

1 – a extensão pode ser realizada, mas sem resistência alguma 

2 – a posição pode ser mantida contra alguma resistência 

b) Flexão/Ext. de punho c/ombro à 0º e cotovelo à 90º ( )  

0 – não ocorre movimento voluntário  

1 – o pcte não move ativamente o punho em toda ADM  

2 – a tarefa pode ser realizada  

c) Ombro fletido e/ou abduzido, cotovelo à 0º e antebraço pronado (aplicar resistência) ( )  

0 – não ocorre movimento voluntário  

1 – o pcte não move ativamente o punho em toda ADM  

2 – a tarefa pode ser realizada  

d) Flexão/Extensão de punho c/ombro flex e/ou abdecotovelo à 0º ( )  

0 – não ocorre movimento voluntário  

1 – o pcte não move ativamente o punho em toda ADM  

2 – a tarefa pode ser realizada  

e) Circundução( )  

0 – não ocorre movimento voluntário  

1 – o pcte não move ativamente o punho em toda ADM  

2 – a tarefa pode ser realizada  

Pontuação máxima: 10  

C - MÂO 

a) Flexão em massa dos dedos ( )  

0– nenhuma flexão ocorre  

1– alguma, mas sem flexão total dos dedos 
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2– flexão ativa total (comparado c/o membro não afetado)  

b) Extensão em massa dos dedos ( )  

0 - nenhuma atividade ocorre  

1 – ocorre relaxamento (liberação) da flexão em massa 

2 – extensão completa (comparado c/o membro não afetado)  

c) Preensão 1 - Extensão das art. MTF dos dígitos II-V e flexão das art. IFP e IFD contra 

resistência ( )  

0 – posição requerida não pode ser realizada  

1 – a preensão é fraca  

2 – a preensão pode ser mantida contra uma resistência relativamente grande  

d) Preensão 2 - Papel interposto entre o polegar e o dedo indicador ( )  

0 - a função não pode ser realizada  

1 – o papel pode ser mantido no lugar, mas não contra uma leve puxada 

2 – um pedaço de papel é segurado firmemente contra uma puxada  

e) Preensão 3 - Opor a polpa digital do polegar contra a do dedo indicador com um lápis 

interposto (  )  

0 – a função não pode ser realizada  

1 – o lápis pode ser mantido no lugar, mas não contrauma leve puxada 

2 – o lápis é segurado firmemente contra uma puxada  

f) Preensão 4 - Segurar com firmeza um objeto cilíndrico com a superfície volar do primeiro 

e segundodedos contra os  

demais ( )  

0 – a função não pode ser realizada  

1 – o objeto interposto pode ser mantido no lugar, mas não contra uma leve puxada 

2 – o objeto é segurado firmemente contra uma puxada  

g) Preensão 5 - Segurar com firmeza uma bola de tênis ( )  

0 – a função não pode ser realizada  

1 – o objeto pode ser mantido no lugar, mas não contra uma leve puxada 

2 – o objeto é segurado firmemente contra uma puxada  

Pontuação máxima:14  

Pontuação total de ombro/cotovelo/antebraço, mão e punho: 60 

D – COORDENAÇÃO/VELOCIDADE 
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Índex-nariz 5 vezes o mais rápido que conseguir  

a) Tremor ( )  

0– tremor marcante  

1– tremor leve  

2– sem tremor  

b) Dismetria( )  

0 – dismetria pronunciada  

1 – dismetria leve  

2– sem dismetria 

c) Tempo ( )  

0– pelo menos < 6 seg. mais devagar no lado afetadodo que no lado não afetado  

1 - 2a 5 seg. mais devagar no lado afetado  

2- menos do que 2 seg. de diferença  

Pontuação máxima: 6 

Pontuação total de extremidade superior: 66 

E - QUADRIL/JOELHO/TORNOZELO 

I - Atividade Reflexa  

a) Adutor/Aquiles ( ) // (v)(h) / (v)(h)  

b) Patelar ( ) // (v)(h)  

0– nenhuma atividade reflexa  

2– atividade reflexa pode ser observada em flexorese/ou extensores  

Pontuação máxima: 4 

II - a) Sinergia Flexora  

Em decúbito dorsal, flexionar:  

Quadril ( ) Joelho ( ) Tornozelo (  )  

0– atividade não pode ser realizada  

1– atividade pode ser realizada parcialmente  

2– atividade é realizada no decorrer das ADM de cada uma das 3 articulações  

b) Sinergia Extensora  

Em decúbito dorsal, a partir da sinergia flexora e aplicando uma resistência, pedir a:  

Adução do Quadril ( )  
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Extensão do Quadril ( )  

Extensão do Joelho ( )  

Flexão Plantar ( )  

0– atividade não pode ser realizada  

1– pouca força  

2– força normal ou perto do normal (comparado c/o membro não afetado)  

Pontuação máxima: 14  

III – a) Com o Indivíduo sentado e a fossa poplítealivre, pedir a flexão do joelho além de 90º 

( )  

0– sem movimento ativo  

1– partindo da extensão, o joelho pode ser flexionado ativamente não mais do que 90º 

2– joelho pode ser flexionado além de 90º  

b) Com o indivíduo sentado, pedir a dorsiflexão do tornozelo ( )  

0– não pode  

1– flexão ativa incompleta  

2– dorsiflexão normal (comparado com o membro não afetado)  

Pontuação máxima: 4 

IV – a) Com o indivíduo em pé, pedir a flexão do joelho além de 90º ( )  

0– joelho não pode ser fletido sem que quadril sejafletido simultaneamente  

1– joelho não pode ser fletido totalmente à 90º e/ou quadril é fletido durante a realização do 

movimento  

2– joelho pode ser fletido além de 90º  

b) Com o indivíduo em pé, pedir a dorsiflexão do tornozelo ( )  

Para conseguir 1 ou 2 pts, o movimento ativo da articulação é comparado com o lado não 

afetado  

Pontuação máxima: 4 

V – Atividade reflexa Normal  

Adutor/ Aquiles / Patelar ( )  

0– pelo menos 2 dos 3 reflexos estão marcadamente hiperativos  

1– 1 reflexo hiperativo ou pelo menos 2 reflexos vivos  

2– não mais do que 1 reflexo vivo e nenhum reflexo hiperativo  

Somente se o indivíduo tem uma pontuação de 4pts no estágio IV  
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Pontuação máxima: 2 

F – COORDENAÇÃO / VELOCIDADE 

Indivíduo em decúbito dorsal, realizar deslizamentodo calcanhar no joelho-tíbia 5 vezes em 

uma sucessão rápida  

a) Tremor ( )  

0– tremor  

1– tremor leve  

2– sem tremor  

b) Dismetria( )  

0– dismetria pronunciada  

1 – dismetria leve  

2– sem dismetria 

c) Tempo ( )  

0– pelo menos < 6 seg. mais devagar no lado no ladoafetado do que no lado não afetado  

1– 2 a 5 seg. mais devagar no lado afetado  

2– menos do que 2 seg. de diferença  

Pontuação máxima: 6 

Pontuação total de extremidade inferior: 34  

De A até F: 100 

G – EQUILÍBRIO 

a) Sentado sem apoio ( )  

0– pcte não consegue manter a posição sem suporte  

1– senta somente por um curto período  

2– senta por pelo menos 5 min. Sem nenhum suporte, regulando a postura do corpo em 

relação à gravidade 

b) Reação de proteção no lado não afetado ( )  

Indivíduo sentado e vendado é empurrado contra o lado não afetado  

0– não realiza abdução do ombro, a extensão do cotovelo para prevenir a queda 

1– reação de proteção incompleta  

2– reação de proteção normal  

c) Reação de proteção no lado afetado ( )  
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Mesmo ato realizado porém, contra o lado afetado  

0– não realiza abdução do ombro, a extensão do cotovelo para prevenir a queda 

1– reação de proteção incompleta  

2– reação de proteção normal  

d) Ficar de pé com apoio ( )  

0– não consegue ficar de pé  

1– ficar de pé demanda grande ajuda de outras pessoas  

2– pode ficar de pé ereto por pelo menos 1 min. Comleve ajuda (ou simbólica) de outra 

pessoa 

e) Ficar de pé sem apoio ( )  

0– não pode ficar de pé sem ajuda  

1– pode ficar de pé por pelo menos 1 min. Ou fica de pé por mais tempo, mas movendo-se de 

um lado p/o outro 

2– bom equilíbrio em pé, pode manter o equilíbrio por mais de 1 min. sem insegurança 

f) Ficar de pé sobe o lado não afetado ( )  

0– a posição não pode ser mantida por mais do que alguns segundos  

1– pode ficar de pé em uma posição equilibrada entre 4-9 seg 

2– pode manter a posição equilibrada por mais de 10seg.  

g) Ficar de pé sobre o lado afetado ( )  

0– a posição não pode ser mantida por mais do que alguns segundos  

1– pode ficar de pé em uma posição equilibrada entre 4-9 seg 

2– pode manter a posição equilibrada por mais de 10seg.  

Pontuação máxima: 14  

H – SENSIBILIDADE 

a) Exteroceptiva (Indivíduo em decúbito dorsal vendado)  

Braço ( )  

Superfície palmar ( )  

Coxa ( )  

Superfície plantar ( )  

0– anestesia  

1– hipoestesia/disestesia 
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2– normoestesia 

Pontuação máxima: 8 

b) Propriocepção (Indivíduo em decúbito dorsal vendado)  

Ombro ( ) Cotovelo ( ) Punho ( )  Polegar ( ) Quadril ( ) Joelho ( )  Tornozelo ( ) Hálux ( )  

0– falta da sensação (nenhuma resposta correta)  

1– diferença considerável na sensação comparado coma art. 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 c/o afetado 

Pontuação máxima: 16  

De G até H: 38  

J – ADM / DOR  

Movimentação passiva da art. comparada com a extremidade não afetada  

Ombro 

Flexão ( ) / ( )  

Abdução 90º ( ) / ( )  

Rotação Externa ( ) / ( )  

Rotação Interna ( ) / ( )  

Cotovelo 

Flexão ( ) / ( )  

Extensão ( ) / ( )  

Antebraço 

Pronação( ) / ( )  

Supinação( ) / ( )  

Punho  

Flexão ( ) / ( )  

Extensão ( ) / ( )  

Dedos  

Flexão ( ) / ( )  

Extensão ( ) / ( )  

Quadril 
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Flexão ( ) / ( )  

Abdução ( ) / ( )  

Rotação lateral ( ) / ( )  

Rotação Medial ( ) / ( )  

Joelho 

Flexão ( ) / ( )  

Extensão ( ) / ( )  

Tornozelo  

Dorsiflexão( ) / ( )  

Flexão plantar ( ) / ( )  

Pés 

Eversão( ) / ( )  

Inversão ( ) / ( )  

0– alguns graus de ADM  

1– ADM passiva diminuída  

2 – ADM passiva normal  

Pontuação máxima para ADM: 44  

0– alguma dor  

2– nenhuma dor  

Pontuação máxima para dor: 44  

Total Final: 226 pontos  

TOTAL:                _______________ 

 

96 – 99 pontos = comprometimento motor leve  

85 – 95 pontos = comprometimento motor moderado  

50 – 84 pontos = comprometimento motor marcante  

< 50 pontos = comprometimento motor severo 
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Anexo VII 

Escala de Prognóstico Orpington 

A. Déficit motor em MS 

DD, paciente flexão ombro 90° e é oferecida resistência. 

0.05 – MRC grau 5 (força normal) 

 

0.45 – MRC grau 4 (diminuição força) 

 

0.85 – MRC grau 3 (movimento contra gravidade) 

 

1.25 – MRC grau 1–2 (movimento com gravidade eliminada) 

 

1.65 – MRC grau 0 (sem movimento) 

 

 

B. Propriocepção (olhos fechados) 

Sentido de localização polegar afetado: 

0.05 – Acurado 

 

0.45 – Levemente dificultado 

 

0.85 – Encontra a posição do polegar pelo braço 

 

1.25 – Incapaz de determinar posição polegar 

 

 

C. Equilíbrio 

0.05 – Anda 10 metros sem auxílio 

 

0.45 – Mantém-se na posição sentada (sem suporte por 1 min) 
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0.85 – Mantém-se na posição sentada 

 

1.25 – Não se mantém sentado 

 

 

D. Cognição 

Teste Mental de Hodkinson: Marque 1 ponto para cada resposta correta. 

 

1. Idade do paciente: 
 

2. Horário (aproximadamente 1 hora de acerto): 
 

Eu vou te passar um endereço, por favor, lembre-se dele e eu vou lhe perguntar depois:  

Rua das Laranjeiras, 128 

3. Nome da Instituição: 
 

4. Ano: 
 

5. Data do aniversário: 
6. Mês: 

 

7. Ano da segunda Guerra Mundial: 
 

8. Nome do Presidente: 
 

9. Conte de trás para frente (20-1):  
 

10. Qual era o endereço que eu lhe pedi para decorar? 
 

0.05 - Pontuação do teste mental - 10 

0.45 - Pontuação do teste mental - 8–9 

0.85 - Pontuação do teste mental - 5–7 

1.25 - Pontuação do teste mental - 0–4 

TOTAL SCORE: 1.6 + Motor + Propriocepção + Equilíbrio + Cognição 
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Anexo VIII 

 

NOME: IDADE: SEXO DIAGNÓSTICO: SEQUELAS:  

 Escala de Equilíbrio de Berg   

 DESCRIÇÃO DOS ITENS      Pontuação (0-4)   

 1. Sentado para em pé       ________   

 2. Em pé sem apoio      ________   

 3. Sentado sem apoio       ________   

 4. Em pé para sentado       ________   

 5. Transferências       ________   

 6. Em pé com os olhos fechados     ________   

 7. Em pé com os pés juntos      ________   

 8. Reclinar à frente com os braços estendidos    ________   

 9. Apanhar objeto do chão      ________   

 10. Virando-se para olhar para trás     ________   

 11. Girando 360 graus       ________   

 12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco   ________   

 13. Em pé com um pé em frente ao outro    ________   

 14. Em pé apoiado em um dos pés     ________   

  

 TOTAL  ________  
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 INSTRUÇÕES GERAIS   

  Demonstre cada tarefa e/ou instrua o sujeito da maneira em que está escrito abaixo. 

Quando reportar a pontuação, registre a categoria da resposta de menor pontuação 

relacionada a cada item.   

  Na maioria dos itens pede-se ao sujeito manter uma dada posição por um tempo 

determinado. Progressivamente mais pontos são subtraídos caso o tempo ou a 

distância não sejam atingidos, caso o sujeito necessite de supervisão para a execução 

da tarefa, ou se o sujeito apóia-se num suporte externo ou recebe ajuda do examinador.   

  É importante que se torne claro aos sujeitos que estes devem manter seus 

equilíbrios enquanto tentam executar a tarefa. A escolha de qual perna permanecerá 

como apoio e o alcance dos movimentos fica a cargo dos sujeitos. Julgamentos 

inadequados irão influenciar negativamente na performance e na pontuação.   

  Os equipamentos necessários são um cronômetro (ou relógio comum com ponteiro 

dos segundos) e uma régua ou outro medidor de distância com fundos de escala de 5, 

12,5 e 25cm. As cadeiras utilizadas durante os testes devem ser de altura razoável. Um 

degrau ou um banco (da altura de um degrau) pode ser utilizado para o item #12.   

  

1. SENTADO PARA EM PÉ   

  INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte.   

 (   ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira 

independente   

 (   ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos   

 (   ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas   

 (   ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar   

 (   ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé   
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 2. EM PÉ SEM APOIO   

  INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada.   

 (   ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos   

 (   ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão   

 (   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte   

 (   ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte   

 (   ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência   

  Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque 

pontuação máxima na situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item #4.   

  

 3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS APOIADOS 

SOBRE O CHÃO OU SOBRE UM BANCO   

  INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.   

 (   ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos   

 (   ) 3 capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão   

 (   ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos   

 (   ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos   

 (   ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos   
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  4. EM PÉ PARA SENTADO   

  INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.   

 (   ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mão   

 (   ) 3 controla descida utilizando as mãos   

 (   ) 2 apóia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida   

 (   ) 1 senta independentemente mas apresenta descida descontrolada   

 (   ) 0 necessita de ajuda para sentar   

   

5. TRANSFERÊNCIAS   

  INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de 

braços para outra sem descanso de braços (ou uma cama)   

 (   ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos   

 (   ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente   

 (   ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão   

 (   ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa   

 (   ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança   

  

 6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS   

  INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos   

 (   ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos   

 (   ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão   



121 
 

 (   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos   

 (   ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé   

 (   ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda   

   

7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS   

  INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se 

segurar   

 (   ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com 

segurança por 1 minuto   

 (   ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com 

segurança por 1 minuto, com supervisão   

 (   ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter 

por 30 segundos   

 (   ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 

segundos com os pés juntos   

 (   ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 

segundos   

  

  8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO 

EM PÉ   

  INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e 

tente alcançar a maior distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos 

dedos quando os braços estão a 90 graus. Os dedos não devem tocar a régua enquanto 

executam a tarefa. A medida registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar 
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enquanto o sujeito está na máxima inclinação para frente possível. Se possível, pedir 

ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar rotação do tronco.)   

 (   ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)   

 (   ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)   

 (   ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)   

 (   ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão   

 (   ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo   

  

9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ   

  INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés   

 (   ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança   

 (   ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão   

 (   ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e 

manter o equilíbrio de maneira independente   

 (   ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta   

 (   ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda   

  

 10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E 

ESQUERDO   

  INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o 

direito. O examinador pode pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito 

para encorajá-lo a realizar o giro.   
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 (   ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada   

 (   ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor 

mudança de peso   

 (   ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio   

 (   ) 1 necessita de supervisão ao virar   

 (  ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda   

   

11. VIRAR EM 360 GRAUS   

  INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer 

o mesmo na outra direção   

 (   ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos   

 (   ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou 

menos   

 (   ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente   

 (   ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal   

 (   ) 0 necessita de assistência enquanto vira   

   

12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEDGRAU OU BANCO 

PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO   

  INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar 

até cada pé ter tocado o degrau/banco quatro vezes.   
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(   ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos 

em 20 segundos   

 (   ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 

segundos   

 (   ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão   

 (   ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência   

 (   ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar   

  

 13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE   

  INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO - Colocar um pé diretamente 

em frente do outro. Se você perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, 

tente dar um passo largo o suficiente para que o calcanhar de seu pé permaneça a 

frente do dedo de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o comprimento do passo poderá 

exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode se aproximar 

da posição normal de passo do sujeito).   

 (   ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos   

 (   ) 3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 

30 segundos   

 (   ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos   

 (   ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos   

 (   ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé   
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14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA    INSTRUÇÕES: 

Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar   

 (   ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos   

 (   ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos   

 (   ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais   

 (   ) 1 tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé 

independentemente   

 (   ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda   

  

 (     ) PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56)    

  

  

Ass. 

Terapeuta 

Ocupacional:_________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

 


