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Andrade, S. M. M. dos S. (2012). Influência da assimetria hemisférica na evolução 

funcional e perceptivo-visual após acidente vascular encefálico. 98p. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil. 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar a evolução funcional e perceptivo-visual de pacientes 

com lesões no hemisfério direito e esquerdo, durante os estágios agudo, subagudo e 

crônico do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foi realizado um estudo com 40 

participantes, envolvendo pacientes com lesões no hemisfério direito com e sem 

heminegligência (HD+ e HD-, respectivamente), pacientes com lesão no hemisfério 

esquerdo, sem heminegligência (HE-) e indivíduos saudáveis (GC). As avaliações sócio-

demográfica e clínica foram realizadas no período de internação hospitalar e, 

posteriomente, foram realizadas avaliações relacionadas à evolução funcional e 

perceptivo-visual. A evolução funcional compreendeu análise da atenção espacial, controle 

postural, marcha e independência funcional. Quanto à evolução perceptivovisual, foi 

analisada a curva de sensibilidade ao contraste dos participantes, através do método 

psicofísico da escolha forçada, tendo sido empregados estímulos do tipo grade senoidal, com 

freqüências espaciais de 0,6; 2,5 e 10,0 ciclos por grau de ângulo visual (cpg). Estas avaliações foram 

realizadas decorridos 1 mês da lesão vascular e repetidas no 3º e 6º meses após o episódio 

de AVC. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com relação às 

variáveis sócio-demográficas (χ
2
=6,42; p<0,08) e não foram verificadas correlações diretas 

entre o desempenho neuropsicológico e o lado afetado pelo AVC (p>0,05). Com relação à 

taxa de recuperação, foi observada melhora do comprometimento de todas as variáveis 

analisadas ao longo dos três estágios do AVC. Os pacientes, com lesão à direita e à 

esquerda, alcançaram menor desempenho na avaliação funcional e perceptivo-visual 

quando comparados aos participantes saudáveis. O grupo com lesão à esquerda apresentou 

pior desempenho nos testes de marcha e independência funcional, enquanto que o grupo 

com lesão à direita (HD- e HD+, respectivamente) obteve maior comprometimento na 

atenção espacial e no controle postural. Mesmo que não tenha sido determinante para a 

assimetria das respostas, visto que tanto HD+ como HD- apresentaram o mesmo padrão 

de acometido, quando comparados os pacientes do grupo com lesão à direita, aqueles 

com heminegligência apresentaram desempenho pior do que aqueles sem 

heminegligência, em relação à evolução funcional. No que se refere à percepção visual, os 

resultados mostraram que os pacientes HE- foram seletivamente mais prejudicados na 

detecção de altas freqüências, enquanto pacientes com lesão à direita (independentemente 

se HD- ou HD+) tiveram um pior desempenho na detecção de baixas freqüências. Em 

relação às freqüências médias, os pacientes tiveram um padrão de desempenho semelhante, 

não diferindo entre os grupos e apresentando limiares menores apenas em relação ao GC. 

As descobertas encontradas sugerem a existência de processamentos distintos relacionados 

a aspectos funcionais e visuais, com os dois hemisférios participando destes processos de 

formas diferentes. 

 

Palavras-chave: acidente cerebrovascular; lateralidade funcional; percepção visual. 
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Andrade, S. M. M. dos S. (2012). Hemispheric assymmetric for functional evolution and 

visual perception after stroke. 98p. Master’s Thesis, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, Brazil. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the evolution of functional and visual perception of patients 

with lesions in right and left hemisphere during the acute stage, subacute and chronic 

stroke. The study included 40 participants, involving patients with right-hemisphere 

lesions with and without hemineglect (RH+ and RH-, respectively), patients with lesions in 

the left hemisphere without hemineglect (LH-) and healthy subjects (CG). The socio-

demographic and the clinic assessments were performed in hospital stay, and thereafter 

assessments were performed to functional evolution and visual perception. The analysis of 

the functional evolution involved spatial attention, postural control, gait and functional 

independence. As for the evolution of visual perception, we analyzed the contrast 

sensitivity curve of the participants through the psychophysical forced-choice, having been 

employed stimuli like sinusoidal grid with spatial frequencies of 0.6, 2.5 and 10.0 cycles 

per degree of visual angle (cpd). These assessments were performed after 1 month of 

vascular injury and repeated in 3 and 6 months after the episode of stroke. There were no 

significant differences between groups with respect to socio-demographic variables 

(χ
2
=6.42, p<0.08) and were not found direct correlations between neuropsychological 

performance and the side affected by stroke (p>0.05). Concerning the rate of recovery, 

there was improvement of all variables over the three stages of stroke. The patients (RH-, 

RH+ and LH-) lower performance achieved in the functional and visual perception when 

compared to healthy subjects. The group with damage to the left had a worse performance 

on tests of gait and functional independence, whereas the group with lesions to the right 

(RH- and RH+, respectively) showed greater impairment in spatial attention and postural 

control. Although both RH- and RH+ showed the same pattern of involvement, when 

compared the group of patients with lesions to the right, those with hemineglect had worse 

performance than those without hemineglect, in relation to the functional evolution. With 

regard to visual perception, the results showed that patients LH- were selectively more 

impaired in the detection of high frequencies, while patients with lesions to the right (RH- 

or RH+) had a worse performance in the detection of low frequencies. In relation to 

medium frequency, patients had a similar pattern of performance and presenting lower 

thresholds only for the CG. The findings obtained suggest that distinct processes related to 

visual and functional aspects, with both hemispheres participating in these processes in 

different ways. 

Keywords: stroke; functional laterality; visual perception.
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Introdução 

Desde as descobertas do século IXX, o conceito de dominância ou lateralização 

cerebral surgiu como a principal visão das assimetrias funcionais apresentadas pelos dois 

hemisférios. As regiões acometidas e o tipo ou extensão da lesão influenciam, portanto, a 

evolução dos pacientes. 

Nas últimas décadas, devido à mudança de perfil da morbi/mortalidade mundial, o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem sido tema de inúmeros estudos, que buscam 

elucidar tanto fatores preditivos, como aspectos relacionados ao quadro clínico 

apresentado. Neste contexto, a existência de especialização hemisférica para determinadas 

funções traria implicações relevantes na recuperação de pacientes com lesões cerebrais à 

esquerda e à direita. 

Como consequência ao acidente vascular, distúrbios no desempenho perceptivo 

podem variar desde prejuízos na função motora, até dificuldade de visualização de objetos, 

transtornos de atenção, e redução na capacidade de discriminação. Alterações visuais na 

percepção deste objeto ou na coordenação visuo-motora acarretarão distúrbios de atenção, 

estabilidade e adaptação ao meio, implicando de modo negativo nas capacidades 

cognitivas e funcionais necessárias durante a rotina diária. 

Pacientes com lesão no hemisfério direito geralmente apresentam déficits 

visuoperceptivos e disfunções espaciais-globais, enquanto que aqueles com lesão no 

hemisfério esquerdo apresentam apraxias e déficits de linguagem e de ordenação temporal. 

Embora não haja parâmetros de prognósticos determinados, a recuperação varia entre os 

casos, com taxas de desempenho diferentes ao longo dos estágios do AVC. 

Uma sistematização controlada das características funcionais e visuais apresentadas 

pelos pacientes acometidos traria valiosas contribuições do ponto de vista clínico, uma vez 

que poderia nortear, de maneira mais eficaz, a escolha do procedimento terapêutico mais 

adequado a cada caso. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a evolução funcional e 

perceptivo-visual de pacientes com lesões no hemisfério direito e esquerdo, durante os 

estágios agudo, subagudo e crônico do AVC.  

A presente dissertação segue dividia em Nove seções. A Primeira Seção apresenta 

tópicos relacionados ao AVC, abordando desde epidemiologia e características 

fisiopatológicas da lesão, quadro clínico apresentado até medidas de tratamento. A 
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Segunda Seção trata sobre os aspectos gerais da percepção visual, principalmente 

relacionada à percepção visual da forma, apresentando abordagens teóricas e o papel da 

Função de Sensibilidade ao Contraste neste contexto.  

Na Terceira Seção é apresentado o Método do estudo. A Quarta Seção contém os 

principais resultados obtidos. Na Quinta Seção, estes resultados são discutidos. A Sexta 

Seção traz as considerações finais sobre o trabalho. Na Sétima Seção são apontadas as 

referências utilizadas. A Oitava e Nona Seções apresentam, respectivamente, os 

Apêndices e os Anexos. 
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I. Acidente Vascular Encefálico 

I. 1. Definição e Epidemiologia 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser definido como um déficit focal 

neurológico, de causa presumida vascular, com início súbito, que dure pelo menos 24 

horas ou que conduz o paciente até a morte, sem outra causa aparente que não a vascular 

(Vernooij et al., 2007). 

É o aspecto repentino do déficit neurológico – segundos, minutos, horas, ou poucos 

dias – que caracteriza o distúrbio como sendo de ordem vascular, uma vez que o episódio 

resulta em distúrbio neurológico súbito e específico (Umphred, 2009). 

Em um estudo de base populacional, realizado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), atualmente, o AVC é responsável pela segunda causa de morte no mundo (10,8%), 

o que corresponde a 6,15 milhões de mortes, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Dados sobre as 10 principais causas de morte no mundo 

Mundo Morte em milhões % de mortes 

Doenças isquêmicas do 

coração 

7,25 12,8 

Acidente Vascular 

Cerebral e outras doenças 

cerebrovasculares 

6,15 10,8 

Infecções do trato 

respiratório inferior 

3,46 6,1 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

3,28 5,8 

Doenças diarréicas 2,46 4,3 

Síndrome da 

Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) 

1,78 3,1 

Câncer 1,79 2,4 

Tuberculose 1,34 2,4 

Diabetes Mellitus 1,26 2,2 

Acidentes de Trânsito 1,21 2,1 
Nota.  Adaptado de “The top 10 causes of death”, de World Health Organization”, 2011.  Acessado em 23 de 

julho, 2011, em http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html. 

 

 

Em 2006, o Brasil figurava dentre os países que não possuíam dados disponíveis 

sobre o AVC, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1. Retrato da disponibilidade de dados sobre AVC no mundo (população 

quantificada por milhões de habitantes acometidos)
1
. 

 

Contudo, a partir do Pacto pela Saúde, conjunto de reformas institucionais do 

Sistema Único de Saúde (SUS), foi disponibilizada uma série de indicadores, construídos 

com o objetivo de monitorar o desempenho do serviço e da situação de saúde da população 

brasileira (Leite, 2009). 

A pactuação de prioridades, objetivos, metas e indicadores do Pacto pela Saúde, 

nas dimensões pela vida e de gestão, para o biênio 2010-2011, teve como prioridade o 

fortalecimento da atenção básica, com o objetivo de reduzir a internação hospitalar por 

AVC no âmbito do SUS. A meta traçada foi de reduzir a taxa de internações por AVC para 

de 5,2 para 4,7 por 10.000 habitantes (Ministério da Saúde, 2010). 

A Tabela 2 mostra que, apesar dos esforços, a alta incidência deste evento persiste, 

sendo a Região Nordeste um dos setores com maior número de internações por AVC no 

país. 

 

 

 

_______________________ 
1
Adaptado de “Neurological Disorders: Public Health Challenges”, de World Health Organization (WHO), 

2006, Switzerland: WHO. 
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Tabela 2 

Número de Internações de idosos para tratamento de AVC distribuído por região 

Região Número de internações de 

idosos para tratamento de 

AVC para o ano de 2009 

Número de internações de 

idosos para tratamento de 

AVC para o ano de 2010 

Norte 6.830 6.615 

Nordeste 31.363 33.777 

Sudeste 41.081 50.618 

Sul 25.311 25.750 

Centro-Oeste 7.085 7.213 
Nota.  Adaptado de “Internações de idosos para tratamento de acidente vascular cerebral (AVC)”, de Sistema 

de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP), 2010.  Acessado em 12 de 

agosto, 2011, em http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=result. 

 

No contexto nacional, segundo dados do Ministério da Saúde de 2010, as doenças 

cardiovasculares ainda são responsáveis por 32% dos óbitos, estando o AVC responsável 

por 2,3% de todas as internações hospitalares (Pires et al., 2011). 

I. 2. Fatores de Risco 

Os fatores de risco para o AVC podem ser classificados em modificáveis, 

ambientais e não modificáveis, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 

Fatores de risco para ocorrência de AVC 

Categorias Fatores de Risco 

Modificáveis Hipertensão 

 Tabagismo 

 Inatividade física 

 Baixo consumo de frutas e verduras 

 Alcoolismo 

 Obesidade 

 Diabetes 

Ambientais Fumante passivo 

 Acesso a medicamentos 

Não Modificáveis Idade 

 Sexo 

 História familiar  

 Fatores genéticos 
Nota. Adaptado de “Neurological Disorders: Public Health Challenges”, de World Health Organization 

(WHO), 2006, Switzerland: WHO. 

 

No Brasil, a Hipertensão Arterial é o fator de risco mais preocupante, 

principalmente por não contar com medidas de controle de prevenção adotadas 

http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=ficha_sub&cod=I16N009
http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php?pag=result
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sistematicamente. A presença desta afecção aumenta de três a quatro vezes o risco de AVC 

num indivíduo, seja ele isquêmico ou hemorrágico (Cruz, 2004). 

A recidiva do AVC pode ser influenciada pelo tipo de lesão, pelos fatores de risco e 

pelas características clínicas do indivíduo. Entre 15 e 38% dos pacientes apresentam um 

novo episódio, sendo 50% deles fatais (Barros, 2003). 

I. 3. Mecanismos Envolvidos na Coagulação 

A exposição da rede vascular a agentes nocivos determinam respostas da parede do 

vaso, responsáveis pela geração de lesões. O endotélio tem função primordial neste 

processo, protegendo o vaso através da prevenção do início e desenvolvimento da 

trombogênese (Yang et al., 1994). 

A coagulação sanguínea consiste na conversão de uma proteína solúvel do plasma, o 

fibrinogênio, em um polímero insolúvel, a fibrina, por ação de uma enzima denominada 

trombina. A fibrina forma uma rede de fibras elásticas que consolida o tampão plaquetário e o 

transforma em tampão hemostático. Trata-se de uma série de reações químicas entre varias 

proteínas que convertem pró-enzimas (zimógenos) em enzimas (proteases), os chamados 

fatores de coagulação. Neste modelo, a ativação de cada fator da coagulação leva a ativação de 

outro fator até a eventual formação da trombina. Esses fatores são numerados de I ao XIII, 

considerando a ordem de sua descoberta e não do ponto de interação com a cascata de 

coagulação. A ativação destes fatores é provavelmente iniciada pelo endotélio ativado e 

finalizado na superfície das plaquetas ativadas e tem como produto essencial a formação de 

trombina que promoverá modificações na molécula de fibrinogênio liberando monômeros de 

fibrina na circulação. Estes últimos vão unindo suas terminações e formando um polímero 

solúvel (fibrina S) que, sob a ação do fator XIIIa (fator XIII ativado pela trombina) e íons 

cálcio, produz o alicerce de fibras que mantêm estável o agregado de plaquetas previamente 

formado (Cagnolati et al., 1997). 

A hemostase normal é desencadeada quando ocorre descontinuidade endotelial, o 

que leva à exposição do colágeno da matriz subendotelial, fazendo-o ligar-se ao fator de 

von Willebrand, mediado pela Glicoproteína Ia/IIa (GpIa/GpIIa), que atuará como cofator 

da ligação plaquetária. Concomitantemente, associa-se à perda no local da lesão de 

Prostaglandina I2 (PGI2), Óxido Nítrico (NO) e de Adenosina Difosfatase, bem como à 

elaboração de moléculas de adesão plaquetária, fator tecidular e Inibidor da Ativação do 

Plasminogênio (PAI). Ficam assim criadas as condições para a iniciação do processo 

trombótico com adesão plaquetária, demonstrado na Figura 2 (Sousa, 2007). 
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Figura 2. Ativação da Coagulação
2
. 

 

A adesão de plaquetas ao fator de Von Willebrand é realizada pela Glicoproteína Ib 

(GpIb) e, em seguida, ocorre sua ativação ocasionando desgranulação, liberando 

fibrinogênio, fibronectina, fatores V e VIII, fator plaquetário, Fator de Crescimento 

Derivado das Plaquetas (Platelet-Derived Growth Factor – PDGF), Fator de Crescimento 

Transformante (Transformig Growth Factor – TGF) e ainda o conteúdo dos grânulos 

densos, tais como: Adenosina Difosfato (ADP), Adenosina Trifosfato (ATP), cálcio 

ionizado, histamina, serotonina, adrenalina e Tromboxano A2 (TXA2) . Especificamente, a 

estimulação pela molécula de ADP, pela epinefrina e pelo colágeno leva à ativação da 

Fosfolipase A2 da Membrana Plaquetária (PLA2) (Sousa, 2007). 

Em parte, a disfunção trombogênica do endotélio é devida a uma resposta anômala 

da trombina e, deixando de se verificar a liberação da prostaciclina e de NO induzida pela 

trombina, passa a ocorrer exclusivamente a liberação de Tromboxano A2 (TXA2) e, 

conseqüente, vasoconstricção (Yang et al., 1994). 

Em consequência ao processo, irá ser promovida a ativação de mais plaquetas. Elas 

agregam-se umas às outras através de uma molécula que estabelece pontes, o fibrinogênio, 

o qual possui múltiplos sítios de ligação funcional para as Glicoproteínas IIb-IIIa (GpIIb-

IIIa). Esta interação fibrinogênio-GpIIb-IIIa é crítica para a agregação plaquetária pois ela 

provoca, em última análise, a formação de um coágulo reversível, ou tampão hemostático 

_______________________ 
2
Adaptado de “Hemodynamic disorders, thrombosis and shock”, de V. Kumar, R. Cotram & S. Robbins, 

2003, Philadephia: Saunders. 
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primário (Golan et al., 2009). 

A ativação da cascata da coagulação leva à geração de fibrina, inicialmente na 

periferia do tampão hemostático primário. Os pseudópodes das plaquetas fixam-se aos 

filamentos de fibrina na periferia do tampão e sofrem contração. A trombina ativa o fator 

XIII, que se liga aos polímeros de fibrina de forma cruzada, produzindo uma rede ou 

coágulo altamente estável, sólido e irreversível, também denominado de tampão 

hemostático secundário (Golan et al., 2009). 

Uma vez formado, o coágulo de fibrina é rapidamente digerido pela plasmina, 

proteína ativa do sistema fibrinolítico endógeno. A ação da plasmina sobre o fibrinogênio 

e a fibrina origina os Produtos de Degradação da Fibrina (PDF) e os dímeros D. A fase 

plasmática ocorre simultaneamente e de forma independente à fase celular da coagulação, 

como pode ser observado na Figura 3 (Rezende, 2010).  

Ao contrário do processo da coagulação, conhecido há bastante tempo, os 

mecanismos de controle da coagulação são de entendimento mais recente. A regulação da 

coagulação ocorre em diferentes etapas e envolvem basicamente quatro vias: a) a via do 

Inibidor do Fator Tissular (Tissue Factor Pathway Inhibitor - TFPI), que inibe o Fator Xa e 

VIIa nos estágios iniciais do processo da coagulação; b) a via da Antitrombina (AT), que é 

o inibidor primário da trombina, assim como de outras proteases ativadas (Fatores Xa, IXa, 

XIa, XIIa e calicreína). A AT é um fraco inibidor da maioria das proteases, mas sua ação é 

acelerada em mais de 1.000 vezes pela heparina e substâncias similares, presentes na 

superfície das células endoteliais; c) a via da Proteína C (PC), que regula a inativação dos 

cofatores Va e VIIIa. A PC é um zimogênio dependente da vitamina K, que tem como 

receptor uma proteína transmembrana, a Trombomodulina (TM), que também interage 

com a trombina. O complexo Trombina-TM ativa a PC, transformando-a em PC Ativada 

(PCA) que, ao ser liberada do complexo, inativa os cofatores Va e VIIIa, regulando a 

coagulação. A Proteína S (PS), dependente da vitamina K, age como cofator dessa reação, 

acelerando a inativação dos demais cofatores; d) a via dependente da Proteína Z (PZ), cuja 

função foi recentemente descoberta, atua como um cofator para o Inibidor de Protease 

Dependente da PZ (IPZ), sendo um inibidor específico do Fator Xa. A inibição deste fator 

pela IPZ é incrementada em cerca de 1.000 vezes pela PZ (Rezende, 2010). 
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Figura 3. Ilustração esquemática das vias envolvidas na coagulação
3
. As grandes setas 

azuis correspondem à principal via da coagulação, incluindo os complexos tenase e 

protrombinase (círculos em vermelho). Linhas contínuas e descontínuas representam vias 

de ativação e inativação, respectivamente. As setas vermelhas correspondem às diversas 

funções da trombina, as verdes às do TFPI, as azuis às da antitrombina, alaranjado às da 

proteína Z e roxo às da proteína C. PC: Proteína C; APC: Proteína C Ativada; PS: Proteína 

S; FL: Fosfolipídios; tPA: Plasminogênio Tissular; Ca+2: Cálcio; FT: Fator Tissular; 

TFPI: Inibidor do Fator Tissular;  i: inativo; EPCR: Receptor Endotelial da Proteína C; 

IPZ: Inibidor de Protease Dependente da Proteína Z; TAFI: Inibidor da Fibrinólise Ativada 

pela Trombina. 
 

 

Da interação destes elementos resulta a ocorrência da lesão vascular e o seu 

desenvolvimento, quer no sentido da resolução com repermeabilização, quer no sentido da 

estenose, oclusão ou hemorragia. Estes aspectos conjugadamente com o tempo de 

desenvolvimento vão influenciar os aspectos clínicos (Sousa, 2007). 

 

 

 

_______________________ 
3 

Adaptado de “Distúrbios da hemostasia: doenças hemorrágicas”, de S. M. Rezende, 2010, Rev Med Minas 

Gerais, 20(4): 534-553. 
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I. 4. Fisiopatologia da Lesão Vascular 

O fluxo sanguíneo cerebral é um dos mais elevados do corpo humano, visando 

nutrir e manter estruturas nobres que constituem o Sistema Nervoso Central (SNC). 

Estima-se que em um minuto circula pelo encéfalo uma quantidade de sangue 

aproximadamente igual ao peso do indivíduo. Nos adultos, corresponde, em média, a 50 

ml/100 mg de tecido cerebral/minuto (Ranzan, 2008). 

Há evidências que o fluxo sanguíneo cerebral é maior nas áreas mais ricas em 

sinapses, ou seja, na substância cinzenta é maior que na branca. Também há diferença de 

fluxo nas diversas áreas do córtex cerebral, estando relacionadas com o grau de 

funcionalidade do local e de estímulos externos (Machado, 2002). 

Uma diminuição moderada da pressão parcial de oxigênio leva a um ligeiro 

aumento do fluxo cerebral, no entanto cifras inferiores a 40 mmHg originam confusão 

mental, e abaixo de 20 mmHg, coma. A hipoglicemia produz alterações funcionais e 

estruturais, sendo que concentrações de glicose abaixo de 20 mg/dL originam confusão 

mental com coma abaixo de 10 mg/dL. As alterações de fluxo sangüíneo resultam de um 

desequilíbrio entre o gradiente de Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) e o da resistência 

vascular (RV). O estado individual da circulação colateral, assim como da reatividade do 

tecido cerebral circundante são responsáveis pela melhor ou pior resposta ao desequilíbrio 

do fluxo. Em situações fisiológicas, a regulação do fluxo cerebral é dependente de 

variações amplas da pressão de perfusão graças a um mecanismo de auto-regulação da 

circulação que envolve fatores miogênicos, bioquímicos, neurogênicos e peptidérgicos. 

Em situações de isquemia cerebral, o mecanismo desaparece e a PPC se faz dependente da 

Pressão Arterial (PA) (Zétola, 2003). 

A regulação funcional do fluxo cerebral também se altera durante a lesão vascular e 

produz uma abolição da reatividade ao Gás Carbônico (CO2) no território afetado; em 

certas situações pode diminuir ainda mais o fluxo ao aumentar a concentração de CO2 por 

um fenômeno de roubo intracerebral que é originado pela vasodilatação das artérias 

normais como resposta a hipercapnia, que rouba sangue do tecido isquêmico onde os vasos 

já estão dilatados ao máximo. A hiperventilação origina vasoconstrição do tecido cerebral 

sadio, com diminuição da pressão intracraniana. Ambos os fatores conduzem a um 

aumento do fluxo sangüíneo no território isquêmico conhecido como síndrome de Robin 

Hood ou fenômeno de roubo invertido. A área de abolição desse mecanismo de auto-

regulação é maior que a zona de reatividade do CO2 e isto acaba por originar um 

desequilíbrio na periferia do infarto entre o controle hemodinâmico e metabólico 
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responsável pela circulação de luxo, ou perfusão de miséria, que leva a uma diminuição da 

fração de extração de oxigênio e à aparição de uma rede de sangue venoso (Zétola, 2003). 

Como resultado da isquemia, a membrana celular é despolarizada, levando a um 

influxo de cálcio e a uma variedade de efeitos metabólicos, incluindo a falência da 

fosforilação oxidativa mitocondrial, cessando a produção de ATP. Ao mesmo tempo, a 

liberação do glutamato altera a permeabilidade da membrana celular ao sódio, potássio e 

cálcio. Segue-se um influxo de água, levando ao edema cerebral. Outras desordens 

metabólicas incluem uma queda no Potencial de Hidrogênio (pH), intra e extracelular, 

causada inicialmente pela produção de ácido lático, com vasodilatação focal associada 

(Contin, 2011). 

A mediação química das funções cerebrais é feita por neurotransmissores 

inibitórios ou excitatórios. Os principais neurotrasmissores são o glutamato e o aspartato, 

atuando em receptores específicos como o NMDA (N-methyl-D-Aspartate) e AMPA 

(Alpha-Amino-3-Hydroxy-5-Methy-4-Isoxazole-Propionic). Durante o AVC, há 

interrupção do metabolismo oxidativo celular, ocorrendo a diminuição dos fosfatos de alta 

energia e a glicólise anaeróbica, liberação de neurotransmissores (principalmente o 

glutamato), diminuição da recaptação e diminuição em nível crítico de pH intracelular. 

Com a ativação excessiva dos receptores pelo glutamato ocorrem danos na estrutura 

molecular neuronal, levando a um influxo de sódio e cálcio para o meio intracelular em 

função da falência da Na-K ATPase e da Ca
+2

 ATPase neuronal, fatos estes que geram os 

seguintes fenômenos em nível metabólico neuronal (Braga, Alvarenga & Neto, 2003) : 

 Redução da função mitocondrial e rendimento energético neuronal insuficiente; 

 Formação do ácido aracdônico, prostaglandina e leucotrienos, pela ativação da via 

da cicloxigenase com conseqüente transformação de prostaciclinas e TXA2, 

levando a vasoconstrição e agregação plaquetária, com piora da microcirculação; 

 Ativação da lipoxigenase, resultando na formação de leucotrienos, na qual a ação é 

vasoativa; 

 Formação de radicais livres. 

A principal causa de complicação e de óbito destes pacientes é o edema cerebral, o 

qual sempre está presente no AVC. Este fato ocorre tanto na isquemia quando na 

hemorragia cerebral. O fenômeno é extremamente rápido, progressivo e bifásico, podendo 

ser observado após um minuto do ictus, atingindo um pico do terceiro ao quinto dia. 

Decresce progressivamente até o décimo dia e persiste por um mês (Bragaet al., 2003). 
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Outro fator fundamental no controle do fluxo sangüíneo cerebral é a RV, que 

depende do comprimento do vaso, da viscosidade do sangue e do diâmetro arterial. Em 

50%, a RV depende dos vasos extracerebrais e dos grandes vasos da base do cérebro, e no 

restante, das pequenas artérias que nutrem o parênquima. Na microcirculação existe uma 

influência mais complexa de fatores reológicos, sendo esta dependente da deformidade das 

membranas das hemáceas, assim como do acúmulo e da adesão leucocitária (Contin, 

2011). 

O cérebro consome um terço de sua energia para manter a transmissão sináptica, 

outro terço para o transporte de íons e a terceira parte para preservação da integridade 

estrutural. Quando há queda da PPC ocorre alteração progressiva dessas funções até ser 

provocada a morte celular (Zétola, 2003). 

I. 5. Tipos de AVC 

I. 5. 1. AVC Isquêmico. 

O AVC Isquêmico (AVCI) é induzido por oclusão de um vaso ou redução da PPC, 

seja esta provocada por redução do débito cardíaco ou por hipotensão arterial grave. Se 

esta privação é de curta duração (menos de 24 horas), a disfunção é considerada reversível. 

Nestes casos, fala-se em Acidente Isquêmico Transitório (AIT). Quando a isquemia 

persiste para além desse período de 24 horas poderão instalar-se lesões definitivas e 

irreversíveis no cérebro, ocasionando morte de neurônios e caracterizando o AVCI 

(Cancela, 2008). 

Tal insuficiência pode ser decorrente de processo trombótico ou aterotrombótico, 

por aterosclerose ou dissecção arterial (espontânea ou traumática); embólico (embolias de 

origem cardíaca ou arterial) ou hemodinâmico, por choque ou parada cardiorrespiratória 

(Bonini, 2010). 

Os trombos podem resultar da aderência e agregação plaquetária, coagulação de 

fibrina e fibrinólise. Existem dois tipos de trombose, a venosa e a arterial. Esta última é a 

mais freqüente e resulta da presença de material ateromatoso que oclui o vaso. As 

tromboses venosas representam um evento raro no conjunto dos casos envolvendo 

patologia vascular cerebral (O’Sullivan & Schmitz, 2003). 

Os quadros de embolia cerebral caracterizam-se pela formação de um êmbolo 

circulante na corrente sanguínea até atingirem as artérias cerebrais. Eles poderão ser 

decorrentes de desordens provocadas por cirurgias, traumatismos, fraturas e tumores (Abe, 

2010). 
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Os modelos de estudos experimentais identificaram os limiares críticos para as 

funções celulares, especialmente para o tecido em risco de infarto, para a perda da 

atividade elétrica neuronal e para a despolarização da membrana celular, conforme 

verificado na Figura 4. 

 

Figura 4. Segmentação das áreas de isquemia no AVC utilizando Tomografia 

Computadorizada de Perfusão
4
. A ilustração mostra os limiares de perfusão nos quais 

ocorrem as alterações da função e metabolismo celular, durante a isquemia; DWI = 

diffusion-weighted imaging (imagem ponderada em difusão); (*) Indica que o limiar varia 

com o passar do tempo. 

I. 5. 2. AVC Hemorrágico. 

O AVC Hemorrágico (AVCH) é caracterizado por uma hemorragia que pode 

resultar: da ruptura espontânea de uma artéria devido à hipertensão prévia; ruptura de uma 

saculação congêmita (aneurisma); ruptura de uma malformação arteriovenosa; trauma 

cefálico ou distúrbio hemorrágico (Afifi & Bergman, 2007).  

Existem dois tipos de AVC hemorrágico: hemorragia intracerebral e hemorragia 

subaracnóide. A primeira, como o próprio nome diz, ocorre quando o sangramento se 

 

_______________________ 
4
Adaptado de “Segmentação das áreas isquêmicas no acidente vascular cerebral utilizando tomografia 

computadorizada de perfusão”, de L. Contim, 2011, Tese de Doutorado, Faculdade de Medicina, São Paulo: 

Universidade de São Paulo. 

localiza dentro do cérebro. Já a hemorragia subaracnóide ocorre quando o sangramento 

ocorre entre o cérebro e a meninge. O AVC hemorrágico, principalmente o 
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intraparenquimatoso (intracerebral), costuma ter prognóstico ruim. A mortalidade chega a 

ser superior a 50% e apenas cerca de 10% ficam sem sequelas. Quando há hemorragias 

grandes e perda de consciência, a taxa de mortalidade chega a 90% (O’Sullivan & 

Schmitz, 2003). 

A hemorragia intracerebral pode ser primária ou secundária. Na maioria dos casos 

é do tipo primária e origina-se na ruptura espontânea de pequenos vasos previamente 

lesados pela hipertensão ou padecendo de angiopatia amilóide (Qureshi, Tuhrim, 

Broderick, Batjer, Hondo, & Hanley, 2001). Os casos secundários são minoritários e 

relacionam-se com anomalias vasculares (malformações arteriovenosas ou aneurismas), 

tumores, perturbações da coagulação, infecções do SNC, vasculite e drogas. Já a 

hemorragia subaracnóidea deve-se, na maioria dos casos, à ruptura de aneurismas 

saculares. Pode também ser causada por traumatismos, malformações arteriovenosas, 

vasculite, dissecções das artérias intracranianas e angiopatia amilóide. Todas estas causas 

provocam a hemorragia no espaço entre a pia-máter e a aracnóide (Sousa, 2007). 

I.6. Manifestações Clínicas 

A anatomia vascular está intimamente relacionada à compreensão do quadro 

clínico apresentado pelo paciente (Araújo, 2011). Os sistemas arteriais que suprem o 

cérebro correspondem à circulação anterior, formada pelas artérias carótidas, e à posterior, 

que consiste nas artérias vertebrais, cuja união dá origem à artéria basilar. Esses dois 

sistemas são ligados pelas Artérias Comunicantes Anterior (ACA) e Posterior (ACP), as 

quais formam, na base do crânio, o Polígono de Willis, como observa-se na Figura 5 

(Zoriki, 2010). 

A Artéria Carótida Interna (ACI), que é ramo da bifurcação da carótida comum, 

penetra no crânio pelo canal carotídeo no osso temporal, atravessa o seio cavernoso, onde 

apresenta formato da letra S, chamado de sifão carotídeo. Próximo à substância perfurada 

anterior, a carótida divide-se em dois ramos terminais, a Artéria Cerebral Média (ACM) e 

a Artéria Cerebral Anterior (CA). Outros ramos importantes são: Artéria Oftálmica, 

Artéria Comunicante Posterior (ACP) e Artéria Coróidea Anterior (Ranzan, 2008). 

O Sistema Vertebrobasilar é responsável pela vascularização do tronco encefálico, 

cerebelo e a porção posterior do cérebro. Este sistema é formado pelas artérias vertebrais, 

que se originam das artérias subclávias e ascendem na região do pescoço dentro dos 

forames transversos das vértebras cervicais, penetram no crânio pelo forame magno e 

percorrem a região ventral de bulbo e ponte, onde se unem para formar a artéria basilar. 

Esta por sua vez, se bifurca para dar origem às artérias cerebral posteriores, que 
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juntamente com as artérias cerebral anterior e média integram o sistema carotídeo e 

vertebrobasilar (Araújo, 2011). 

As artérias cerebrais médias e anteriores são responsáveis pela vascularização dos 

lobos frontal, parietal e parte anterior do lobo temporal. Já as artérias cerebrais posteriores 

são responsáveis pela irrigação do lobo occipital, enquanto que o tronco encefálico e 

cerebelo são vascularizados pelas artérias vertebrais e basilar (Machado, 2000). O 

comprometimento conseqüente do AVC e as manifestações clínicas diferem 

substancialmente em relação à localização e extensão do evento vascular (Araújo, 2011). 

 

Figura 5. Polígono de Willis
5
. Artéria Cerebral Anterior (CA); Artéria Comunicante 

Anterior (ACA); Artéria Cerebral Média (ACM); Artéria Carótida Interna (ACI); Artéria 

Comunicante Posterior (ACP); Artéria Cerebral Posterior (CP); Artéria Basilar (AB). 

_______________________
 

5 
Adaptado de “Associação entre doença cardiovascular e demência: um estudo clinicopatológico”, de S. K. 

Zoriki, 2010, Tese de Doutorado, Faculdade de Medicina, São Paulo: Universidade de São Paulo. 

O estágio agudo da doença caracteriza-se por um estado de flacidez, arreflexia, 

hemiplegia, hemianestesia e alterações cognitivas, surgindo em consequência da hipóxia 
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cerebral e de acordo com a localização da lesão. A duração desse estágio em geral é breve, 

podendo terminar em torno de 15 a 30 dias; a evolução clínica vai se modificando e o 

indivíduo passa então para um estágio subagudo, que dura de 1 a 3 meses, geralmente. 

Com o progresso da recuperação, o paciente entra no estágio crônico, que começa 

aproximadamente a partir dos 6 meses, onde ocorre o retorno progressivo da função 

motora, da amplitude de movimento articular e da coordenação motora. Porém, nem todos 

os pacientes atingem esse último estágio, porque o processo de recuperação pode 

estabilizar-se em qualquer etapa (O’Sullivan & Schmitz 2004; Silva Júnior, 2009). 

Dentre os sintomas característicos deste acometimento, a hemiplegia é o sinal mais 

evidente, porém não mais importante que outros igualmente incapacitantes, como déficit 

sensorial, comprometimento cognitivo, perceptivo e da linguagem (Johnston et al., 2000).  

Em pacientes com AVC os déficits cognitivos são frequentes e variam desde a 

perda de consciência até a deficiência da memória, julgamentos imprecisos, curtos 

períodos de atenção, distratibilidade ou dificuldade de processamento e no aprendizado de 

informações. Esses são elementos intrinsecamente relacionados com o sucesso de um 

programa de reabilitação, pois as alterações cognitivas conduzem o paciente a uma 

incapacidade de processar adequadamente os estímulos ambientais e de responder 

apropriadamente ou recordar eventos impedindo a continuidade do tratamento (Ozdemir et 

al., 2001). 

O déficit neurológico focal que resulta de um AVC é um reflexo do tamanho, 

localização da lesão e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral. Os déficits neurológicos 

unilaterais resultam da interrupção do sistema vascular carotídeo, e os déficits bilaterais, 

da interrupção do suprimento vascular para o sistema basilar. Síndromes clínicas 

resultantes da oclusão ou hemorragia na circulação cerebral variam desde parciais até 

completas. Os sinais de hemorragia podem ser mais variáveis como resultado do efeito da 

extensão para o tecido cerebral vizinho e o possível aumento da pressão intracraniana 

(Umphred, 2009). O Quadro 2 resume os principais sintomas clínicos e as estruturas 

anatômicas envolvidas, de acordo com o comprometimento arterial específico. 

 

 

 

 

Quadro 2 

Sintomas clínicos de lesões vasculares 
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Localização Sintomas Estruturas envolvidas 

Artéria Cerebral Média Paralisia contralateral e 

déficit sensorial, afasia, 

negligência unilateral, 

apraxia, hemianopsia 

homônima 

Área motora somática, área 

de Broca, lobo parietal, 

córtex parietooccipital 

Artéria Cerebral Anterior Apraxia, paralisia (membro 

inferior), paresia no braço 

oposto, incontinência 

urinária, perda sensorial 

Córtex prémotor ou 

parietal, área motora, 

aspecto póstero-medial do 

giro frontal superior, área 

somestésica 

Artéria Cerebral Posterior 

(Área periférica) 

hemianopsia homônima, 

cegueira cortical e apraxia 

ocular, defeitos de 

memória, desorientação 

topográfica 

Córtex calcarino ou 

radiação óptica, lobo 

occipital bilateral, porções 

ínfero-mediais do lobo 

temporal, giros calcarino e 

lingual 

Artéria Cerebral Posterior 

(Área Central) 

Hemiplegia contralateral, 

paresia ocular e resposta 

pupilar à luz com 

interrupções, síndrome 

talâmica 

Pedúnculo cerebral, fibras 

supranucleares para o 

nervo craniano III, núcleo 

póstero-ventral oftálmico 

Artéria Carótida Interna Sinais variáveis de acordo 

com o grau e local da 

oclusão 

Incerto 

Artéria Cerebelar Superior Ataxia, tontura, náusea, 

nistagmo horizontal, 

diminuição da dor, tato, 

vibração e senso de 

posição 

Pedúnculo cerebelar médio 

e superior, núcleo 

vestibular, trato 

espinotalâmico e lemnisco 

medial 

Artéria Cerebelar Inferior 

Anterior 

Nistagmo, vômito, náusea, 

paralisia facial 

homolateral, zumbido 

Nervo vestibular, nervo 

craniano VII, nervo 

auditivo e núcleo coclear 

inferior 

Artéria Vertebral Perda sensorial tátil e 

propriocepção, 

hemiparesia, ataxia, 

paralisia da língua 

Lemnisco medial, trato 

piramidal, trato 

espinocerebelar, nervo 

craniano XII 
Nota. Adaptado de “Reabilitação Neurológica”, de D. Umphred, 2009, Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Como consequência ao acidente vascular, distúrbios no desempenho perceptivo 

podem variar desde prejuízos na função motora, como desvios de coordenação óculo-

manual, prejuízo nas relações espaciais, sentido de posição no espaço, até dificuldade de 

visualização de objetos, transtornos de atenção, e redução na capacidade de discriminação. 

Também podem ser encontrados distúrbios na função visual, tais como amaurose, 
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nistagmo, ptose palpebral, deficiência de orientação de profundidade e topográfica 

(Epelbomi, 2002).  

I.7. Diagnóstico e Tratamento 

Os indícios iniciais quanto ao local e gravidade de um AVC, bem como o exame 

físico, são essenciais para a identificação do local da lesão. A partir das informações 

adquiridas, os exames laboratoriais e de neuroimagem prosseguem de maneira eficiente 

(Goldmam et al., 2005). 

Os exames de imagem fazem parte do diagnóstico inicial, sendo os tipos mais 

comuns: Tomografia Computadorizada (TC) simples de crânio sem contraste, angiografia 

por TC da cabeça e pescoço, ultrassonografia (Doopler colorido), TC de perfusão e, após 

alguns dias, Ressonância Magnética (RM) (Contim, 2011). 

O exame físico envolve avaliação cardiológica, mensuração da pressão arterial, 

como também verificação de sopros cardíacos e distúrbios neurológicos (avaliação 

neurológica funcional). Também são empregadas análises através de exames laboratoriais 

e punção lombar para realização de diagnóstico diferencial (Brunner & Suddarth, 2004). 

Em relação ao tratamento, os agentes trombolíticos, antiplaquetários e 

anticoagulantes são empregados na prevenção da formação de trombos ou no aumento de 

seu tamanho em áreas nas quais a circulação possui fluxo lento. Processos cirúrgicos 

também podem ser utilizados para prevenir ou reparar os danos aos vasos sanguíneos, 

como também para corrigir malformações dentro e ao redor do cérebro. Neste contexto, as 

opções terapêuticas incluem ressecção cirúrgica da Malformação Arteriovenosa (MAV), 

embolização das artérias de alimentação e trombose induzida por radiação. Em alguns 

casos, são usadas combinações desses tratamentos (Goldmam et al., 2005). 

O AVC pode trazer graves prejuízos físicos e psicológicos, sendo necessária 

intervenção multidisciplinar para minimizar as seqüelas. Aplicação de terapias 

neurocognitivas, tratamento psicológico, fonoaudiológico e medicamentoso são 

determinantes para o restabelecimento da auto-estima, reinserção social, equilíbrio 

funcional e melhora do prognóstico. Em relação à Fisioterapia, os objetivos dos 

procedimentos de tratamentos seletivos baseiam-se em princípios neurofisiológicos, 

elaborados para melhora da função e prevenção de maior incapacidade por complicações 

secundárias (Umphred, 2009). 

Reconhece-se, atualmente, a existência de um gradiente isquêmico composto pela 

região central do AVC e uma região periférica denominada zona de penumbra (que 

circunda a região central da lesão), onde os neurônios conservam uma atividade 
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metabólica mínima que preserva a integridade estrutural durante algum tempo. Nesta área, 

o mecanismo de auto-regulação está alterado, a reatividade ao CO2 se mantém 

parcialmente, a transmissão sináptica e a quantia de ATP são normais e há diminuição da 

glicose. Essas alterações podem traduzir sintomas neurológicos, no entanto, são danos 

reversíveis. A importância do reconhecimento dessa zona de penumbra trouxe o conceito 

de emergência médica no tratamento da fase aguda, que atualmente se baseia na 

intervenção precoce (período denominado de janela terapêutica), para que se restaurem as 

condições hemodinâmicas e se permita um aporte de glicose e oxigênio para o retorno da 

função neuronal normal (Braga et al., 2003). 

Esses recentes avanços no entendimento fisiopatológico do AVC têm trazido 

possibilidades de tratamento racional, ou seja, uso de fármacos que consigam bloquear a 

cascata de eventos no sentido de minimizar a lesão, aliado à aplicação de intervenções 

terapêuticas voltadas para restabelecimento da independência funcional minorada. É válido 

mencionar que a via final causadora de morte ou de grande parte das seqüelas neurológicas 

é o edema cerebral, cuja atenção na evolução e no manejo adequado é fundamental para o 

prognóstico do paciente (Zétola, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Aspectos Gerais da Percepção Visual 
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II. 1. Percepção Visual da Forma 

O processamento cognitivo se dá basicamente através de dois artifícios: sensação e 

percepção. O primeiro, a sensação, consiste na transdução dos eventos físicos do ambiente 

por meio de sistemas especializados para as diferentes modalidades sensoriais. Esses 

sistemas são habilitados para filtrar atributos relevantes dos estímulos, conduzindo 

informações para o SNC. Já a percepção é uma construção ativa, realizada através da 

transformação de estímulos sensoriais em representações experimentadas, e, deste modo, 

não está ligada ao estabelecimento de uma representação fiel do mundo, mas serve de guia 

para as ações demandadas na elaboração de comportamentos adaptativos (Kandel, 2000; 

Silva, 2011). 

Sengudo Neisser (1967), tudo o que o indivíduo sabe sobre a realidade é mediado 

não somente pelos órgãos do sentido, mas também por complexos sistemas que 

interpretam e reinterpretam a informação sensória. O termo cognição se refere a todos os 

processos pelos quais uma aferência sensória é transformada, reduzida, elaborada, 

armazenada, recuperada e utilizada. 

No que se refere às informações visuais, a orientação automática (exógena) da 

percepção parece envolver uma via filogeneticamente antiga (via retino-tectal) que se 

projeta da retina para os colículos superiores, enquanto a orientação voluntária (endógena) 

parece envolver controle cortical. O sistema visual dos humanos é formado principalmente 

por duas vias que se originam no córtex visual primário. A via ventral (occipito-temporal) 

se projeta para o lobo temporal inferior e relaciona-se à identificação de objetos e análise 

de suas qualidades (representação perceptual). A via dorsal (occipito-parietal) inclui o lobo 

parietal posterior e está envolvida na apreciação das relações espaciais entre objetos, bem 

como em desempenhos motores que dependem da percepção visual (Gonçalves & Melo, 

2009). 

Os estágios iniciais da percepção consistem no processamento analítico atribuído 

aos sistemas sensoriais que têm a função de extrair de cada objeto suas características, as 

quais correspondem a submodalidades sensoriais. Neste contexto, a percepção visual da 

forma pode ser definida como a capacidade para perceber, diferenciar, reconhecer e 

detectar estímulos, objetos, pessoas e cenários de acordo com os contornos provenientes de 

contrastes de luz das áreas adjacentes (Lent, 2010). 

Algumas abordagens têm estudado a percepção e o processo visual da forma, tais 

como o Estruturalismo, a Abordagem Construtivista, a Abordagem Computacional, a 
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Teoria da Gestalt e a Abordagem Neurofisiológica. A seguir, serão destacadas 

considerações acerca de duas destas, a Teoria da Gestalt e a Abordagem Neurofisiológica.  

II. 1. 1. Teoria da Gestalt. 

O substantivo alemão Gestalt apresenta dois significados: (1) a forma; (2) uma 

entidade concreta que possui entre seus vários atributos a forma. É o segundo significado 

que os gestaltistas do grupo, que posteriormente vai se chamar de Escola de Berlim, 

utilizam na explicação do percepto de movimento aparente e na explicação de todos os 

outros experimentos de Psicologia. Os primeiros representantes desta Escola, Wertheimer, 

Koffka e Köhler, não acreditavam apenas na teoria da Gestalt quanto aos acontecimentos 

conscientes, mas sim nesta Teoria funcionando em sua base fisiológica. Os processos 

fisiológicos centrais não poderiam ser vistos como soma de elementos, mas como 

processos de um todo (Engelmann, 2002). 

Os primeiros estudos da escola da Gestalt foram realizados na organização da parte 

perceptiva consciente. Em 1914, Wertheimer discutindo no Congresso da Sociedade de 

Psicologia Experimental com Benussi, um membro de outra linha gestáltica, achou que, 

diante dos principais fatores perceptivos, havia uma lei que os subordina e que denominou 

de pregnância. Por lei da pregnância entende-se uma organização psicológica que pode 

sempre ser tão boa quanto as condições o permitirem. O termo bom abarca propriedades 

como proximidade, semelhança, fechamento, simplicidade, continuidade e figura-fundo. 

Os três primeiros fatores são demonstrados nas figuras a seguir: o fator de proximidade 

(ver Figura 6), o fator de semelhança (ver Figura 7) e o fator de fechamento (ver Figura 8). 

Na Figura 6, em (a), a lei da pregnância organiza os quadrados em quatro colunas baseadas 

na proximidade maior entre eles; em (b), a proximidade maior é entre os quadrados que 

vão constituir três barras horizontais. Na Figura 7, o fator de semelhança organiza os 

quadrados em duas colunas: duas brancas e duas pretas. Na Figura 8, os pontos se 

organizam em duas áreas fechadas (Engelmann, 2002).  

 

 

Figura 6. Dois Fatores de Proximidade
6
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Figura 7. Fator de Semelhança
7
 

 

 

 

Figura 8. Fator de Fechamento
8
 

 

A Teoria da Gestalt baseia-se no princípio de que não se pode ter conhecimento do 

todo através das partes, e sim das partes através do todo; que os conjuntos possuem leis 

próprias e estas regem os seus elementos, e não o contrário; e que só através da percepção 

da totalidade é que o cérebro pode de fato perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou 

um conceito. Segundo esta abordagem, a mente humana configura as informações através 

dos canais sensoriais, percepção e/ou da memória (pensamento, cognição e resolução de 

problemas). Na experiência do indivíduo no meio ambiente, esta configuração tem um 

caráter primário sobre os elementos que a conformam, e assim a soma destes últimos por si 

só não poderia levá-lo à compreensão do todo (Dulclerci & Tavares, 2007). 

Desse modo, o processamento visual de forma para a Gestalt ocorre de cima para 

baixo ou top-down, o que é característico da perspectiva cognitiva que estuda a percepção 

visual da forma com ênfases em esquemas e representações mentais (Santos & Simas, 

2005).  

II. 1. 2. Abordagem Neuropsicológica. 

A abordagem neuropsicológica, diferentemente de outros modelos e teorias 

clássicas como a Gestalt, defende que o processamento visual da forma, que é sintetizado 

no córtex visual, ocorre graças às informações que chegam e são analisadas na retina, isto 

é, o processamento visual ocorreria de baixo para cima, seria um processamento do tipo 

bottom-up (Santos & Simas, 2001). 

 

_______________________
 

6,7,8 
Adaptado de “A Psicologia da Gestalt e a Ciência Empírica Contemporânea”, de A.  Engelmann, 2002, 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 18(1): 1-16. 
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Neste sentido, a Perspectiva Sensorial ou Psicofísica defende que os fenômenos 

visuais perceptivos podem ser explicados por meio de processos neurais e fisiológicos. O 

sistema sensorial analisa os estímulos sensoriais para fornecer informações acerca do 

ambiente. As respostas de detecção e reconhecimento de um padrão alto se dão, por sua 

vez, a partir da imagem projetada na retina, codificada e processada através das conexões 

entre as estruturas nervosas que compõem o sistema visual (Schiffman, 2005). 

No que se refere à área de percepção visual da forma, várias pesquisas foram 

desenvolvidas objetivando determinar os mecanismos envolvendo o processamento e a 

decomposição de padrões complexos. Neste contexto, surgiram modelos teóricos que 

investigam como o sistema visual humano processa informações espaciais ou objetos 

(Santos et al., 2005).  

O modelo de detectores de características defende linhas, bordas e quinas como 

estímulos primitivos e naturais que compõem os objetos, ao passo que o modelo de canal 

simples e o de canais múltiplos defendem a propriedade de linearidade como uma 

característica essencial do sistema. Logo, os modelos de canal simples e canais múltiplos 

estão entre as tradições que destacam a análise de sistema linear (Santos & Simas, 2001). 

De acordo com Braddick, Campbell e Atkinson (1978), o modelo de canal simples 

considera o sistema como um filtro espacial cujas características são definidas pela função 

de transferência de modulação, onde o sinal de saída deste sistema é a versão filtrada do 

sinal de entrada, por exemplo, uma onda espacial senoidal.  

O modelo de canais múltiplos foi proposto por Campbell e Robson (1968), a fim de 

analisar o processamento visual da forma e contraste. Conforme os pesquisadores, o 

sistema visual humano responde de modo seletivo a freqüências espaciais, ou seja, 

processa concomitantemente faixas estreitas de freqüências espaciais diferentes. A teoria 

dos canais múltiplos ou análise de sistema linear apregoa que a percepção de um objeto 

acontece porque o sistema visual executa uma decomposição desse padrão complexo em 

seus componentes mais elementares, uma espécie de análise de Fourier (Klein, 1991; 

Santos & Simas, 2001).  

II. 2. Função de Sensibilidade ao Contraste 

O modelo de canais múltiplos afirma que a Função de Sensibilidade ao Contraste 

(FSC) é o envelope da sensibilidade para a série total de canais, cada um sensível a uma 

região do espectro. Ela representa o desempenho do sistema visual em relação à detecção 

de objetos em função de suas freqüências espaciais, analisando este sistema em diferentes 

níveis de contrastes, representando um indicador confiável dos aspectos neurais e ópticos 
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da visão (Albert & Knoefel, 1994; Li, Polat et al., 2009). Contraste é a diferença entre a 

luminância máxima e mínima dividida pela soma de ambas e Freqüência Espacial 

corresponde ao número de ciclos (ou listras claras e escuras) por Grau de Ângulo Visual 

(cpg) (Goldstein, 2005).  

A maior parte dos estudos sobre processamento e percepção visual da forma utiliza 

grade senoidal como estímulo básico para analisar as características do sistema visual. 

Grade senoidal refere-se a um estímulo cuja luminância varia senoidalmente no espaço, em 

uma direção, em um sistema de coordenadas cartesianas. Posteriormente, foi proposto o 

uso de estímulos circulares, do tipo frequência radial. Este tipo de estímulo foi nomeado 

dessa forma porque se caracteriza por uma modulação do contraste ao longo do raio, 

considerando a origem do sistema de coordenadas polares como sendo o centro do círculo. 

Já o estímulo de freqüência angular, componente ortogonal à freqüência radial, foi 

proposto inicialmente por Simas (1985) e caracteriza-se pela variação senoidal da 

luminância na direção angular. Existe, hoje, uma variedade de estímulos para caracterizar a 

resposta do sistema visual (Santos et al., 2003; Dao et al., 2006).  

Estudos buscam, atualmente, encontrar aspectos teóricos que possam relacionar a 

FSC, para estímulos em coordenadas cartesianas e coordenadas polares, ao processamento 

espacial de áreas ou faixas grandes do campo visual. Sugere-se que estímulos radiais e 

angulares circularmente simétricos acoplados, ou não, podem resultar em respostas que 

outros estímulos, como por exemplo grade senoidal, função de Gabor, dentre outros, não 

rendem (Santos & Simas, 2001).  

Tradicionalmente, tem sido realizadas pesquisas para determinar a FSC para 

frequências espaciais em pacientes com lesões neurológicas, tais como mal de Parkinson 

(Regan et al., 1997; Bullens et al., 1988), esclerose múltipla (Balcer et al., 2003), 

esquizofrenia (Keri et al., 2007) e síndrome de Down (Suttle & Turner, 2004). Contudo, 

atualmente a FSC tem sido pouco estudada em pacientes após AVC, e os poucos registros 

da literatura apresentam análises simplificadas, avaliando apenas aspectos isolados, sem 

investigar o paciente como um todo, o que permitiria correlacionar os distúrbios clínicos 

com a apresentação das funções perceptivas, sensoriais e motoras, favorecendo um melhor 

prognóstico e evolução dos indivíduos afetados (Wolter & Preda, 2006; Godefroy & 

Bogousslavsky, 2007).  
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III. Método 

III. 1. Tipo de Estudo 

Foi realizado um estudo quase-experimental, ex post facto, do tipo longitudinal, 

considerando a observação da evolução funcional e perceptivo-visual de pacientes, em 

diferentes fases do AVC.  

III. 2. Local do Estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Percepção, Neurociências e 

Comportamento (LPNeC), do Núcleo de Percepção Humana: Processos Sensoriais, 

Cognitivos e Psicossociais, situado no Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). 

III. 3. Caracterização da Amostra 

III. 3. 1. Critérios de inclusão e exclusão. 

Os critérios de inclusão adotados para o Grupo de Pacientes foram: diagnóstico de 

acidente vascular cerebral unilateral, não-recorrente, do tipo isquêmico, com obstrução do 

tronco da artéria cerebral média, obtido através de TC, no período de 48-72 horas após a 

lesão; acuidade visual normal ou corrigida; ambos os sexos; pacientes destros, com AVC à 

esquerda, e canhotos, com AVC à direita, para controle da dominância cerebral; faixa 

etária entre 45 e 60 anos. Esta faixa etária foi escolhida, a fim de prevenir possíveis 

implicações relacionadas a ciclos hormonais em mulheres, com idade inferior a 45 anos,  

ou declínio da memória resultantes do processo de envelhecimento, para indivíduos com  

idade superior a 60 anos, os quais poderiam influenciar os resultados dos testes de 

desempenho  (Campos et al., 2007). Para o Grupo-Controle, os critérios de inclusão foram: 

acuidade visual normal ou corrigida; ambos os sexos; faixa etária entre 45 e 60 anos.  

Já os critérios de exclusão compreenderam: lesão encefálica extensa, recorrente, do 

tipo hemorrágica; quadro clínico grave, com escore entre 33-42 pontos na escala National 

Institute of Health Stroke Scale, NIHSS, (Anexo 1) e Grau 5 de severidade, conforme a 

Escala de Rankin (Anexo 2) para os pacientes; presença de doenças associadas, 

caracterizada por escore entre 1-4 pontos, segundo a Cumulative Illness Rating Scale  

(CIRS) para os participantes do Grupo Controle; uso de medicamentos moduladores da 

atividade do SNC; incapacidade de completar a entrevista e avaliação. 

III. 3. 2. Descrição da Amostra. 

Em uma triagem inicial, 65 pacientes com diagnóstico de AVC isquêmico, através 

de TC, foram selecionados, por acessibilidade, no Hospital Universitário da UFPB para 
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possível participação deste estudo. Os exames de TC dos pacientes foram analisados por 

médicos do Hospital, que não tinham conhecimento dos objetivos da pesquisa. 

Foram selecionados apenas casos com lesões de tamanho semelhante. Assim, 08 

pacientes foram excluídos por terem realizado o exame de TC num período de 48 a 72 

horas após a lesão, inviabilizando a avaliação adequada da área acometida; e 04 foram 

excluídos por apresentarem lesões bem menores ou maiores que a média e/ou fora do 

território estudado. Posteriormente, mais 23 pacientes foram excluídos por não 

apresentarem dominância cerebral, de acordo com os critérios de inclusão (destros para 

AVC no lado esquerdo e canhotos para lesão no lado direito do cérebro). Para composição 

pareada, foram incluídos no Grupo Controle indivíduos destros e canhotos (05 para cada 

classificação). 

Desse modo, participaram deste estudo 40 indivíduos, com idades entre 45 a 60 

anos, distribuídos em quatro grupos, cada um com 05 mulheres e 05 homens: 1) 10 

voluntários saudáveis (M = 49,5; DP = 3,83) para o Grupo-Controle (GC), acompanhantes 

dos pacientes e funcionários da UFPB; 2) 10 pacientes que sofreram acidente vascular 

cerebral no hemisfério direito (M = 51,4; DP = 3,86) afetados por negligência 

visuoespacial (HD +); 3) 10 pacientes que sofreram acidente vascular cerebral no 

hemisfério direito (M = 50,5; DP = 4,52) não-afetados por negligência visuoespacial    

(HD-); 4) 10 pacientes que sofreram acidente vascular cerebral no hemisfério esquerdo (M 

= 50,4; DP = 4,19) não-afetados por negligência visuoespacial (HE -).  

III. 3. 3. Instrumentos. 

Para avaliação sócio-demográfica foi realizada uma entrevista estruturada (Anexo 

3), baseada no protocolo da OMS (World Health Organization, 2006), contendo questões 

relacionadas às características sócio-demográficas dos participantes. 

A avaliação neurológica inicial foi realizada através da NIHSS (Anexo 1), 

constituída por 11 domínios (nível de consciência, movimentos oculares, campo visual, 

movimentos faciais, função motora do membro superior e do membro inferior, ataxia de 

membros, sensibilidade, linguagem, disartria, negligência espacial). Com a soma da 

pontuação de cada item é obtido um escore total, e quanto maior for o seu valor, maior será 

o comprometimento neurológico (Brott et al., 1989). Além da NIHSS, foi também aplicada 

a Escala de Rankin (Haan et al., 1995), para avaliar o grau de independência na realização 

de tarefas após o episódio de AVC. Os escores variam de 0 (sem sintomas) a 6 pontos 

(óbito), de acordo com o grau de dependência apresentado (Anexo 2).  
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A fim de assegurar a participação de sujeitos saudáveis neste grupo, foi aplicada a 

Cumullative Ilness Research Scale, CIRS (Anexo 4). Esta escala investiga a presença de 

14 “conjuntos” de doenças (cardíaca; vascular; hematológica; respiratória; oftalmológica; 

gastrointestinal alta e gastrointestinal baixa; hepática e pancreática; renal; geniturinária, 

musculoesquelética e tegumentar; neurológica; endócrina e metabólica; de mama; e 

psiquiátrica), considerando as situações de ausência, leve, moderada, severa ou 

extremamente severa para cada “conjunto”, com pontuações que variam de 0-4 (Fortin et 

al., 2011). 

Todos participantes foram submetidos à avaliação neuropsicológica através do 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e da Frontal Assessment Battery (FAB). O 

MEEM (Anexo 5) permite a avaliação da função cognitiva e rastreamento de quadros 

demenciais. O escore do MEEM pode variar de 0 pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo, até um total de 30 pontos, que corresponde, por sua vez, a 

melhor capacidade cognitiva (Folstein et al., 1975). A FAB (Anexo 6) é um instrumento 

desenvolvido para rastreamento de problemas nas funções executivas, associadas ao 

funcionamento do córtex frontal. A bateria compreende seis subtestes, que avaliam a 

formação de conceitos (abstração), fluência verbal (flexibilidade mental), programação 

motora, suscetibilidade à interferência (tendência à distração), controle inibitório e 

autonomia. Cada um dos subtestes equivale a, no máximo, três pontos. Somados, o seis 

subtestes totalizarão 18 pontos, que se referem à pontuação máxima possível (Dubois et 

al., 2000). 

A dominância cerebral foi avaliada através do Inventário de Edinburgh (Anexo 7) e 

a heminegligência por meio do Teste de Cancelamento de Letras (Anexo 8). O Inventário 

de Edimburgh permite avaliar a dominância lateral, através da avaliação de preferência 

manual para execução de dez tarefas motoras. Os escores variam de +100 a -100. Foram 

considerados altamente canhotos os que apresentaram escores de -100 a -40, ambidestros 

de -40 a +40, e altamente destros acima de +40 (Oldfield, 1971).  

O teste de cancelamento permite analisar a presença de heminegligência (Mesulam, 

2000). Foi aplicada a versão de Cancelamento de Letras, onde é apresentada uma folha ao 

participante e solicita-se que ele marque, dentre as fileiras, apenas a letra “A”. Foram 

considerados para avaliação o tempo de execução, desde o início da prova até o 

participante indicar que finalizou o teste. Este instrumento também foi utilizado ao longo 

do estudo (Avaliação 1, 2 e 3) para análise da evolução funcional relacionada à atenção 

espacial dos participantes. 
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A avaliação da independência funcional foi realizada por meio do Índice de Barthel 

(Anexo 9), que tem o objetivo de avaliar o nível de independência de pacientes para a 

realização de dez atividades básicas de vida: alimentação, banho, cuidado pessoal, 

capacidade de vestir-se, ritmo intestinal, ritmo urinário, uso do banheiro, transferência 

cadeira-cama e vice-versa, mobilidade e subir escadas (Mahoney & Barthel, 1965). 

Para avaliação do controle postural foi empregada a Escala de Berg (Berg et al., 

1989), que contém uma mensuração ordinal, utilizando 14 itens pontuados de zero (pior 

função) a quatro (melhor função), tendo um total de 56 pontos (Anexo 10). 

A marcha foi avaliada através da Short Physical Performance Battery (SPPB), com 

escores variando entre 0 a 4 pontos (Guralnik et al., 1994). A pontuação é medida 

marcando-se o tempo de ida e o tempo de retorno, através de um cronômetro. A seguir, 

escolhe-se o melhor tempo, ou seja, aquele que se refere à menor velocidade de marcha. 

Quando o participante pontua 0, isso significa que ele foi incapaz de realizar o movimento; 

1 ponto, atribui-se ao que atinge um tempo de marcha com velocidade superior a 8,70 

segundos; 2 pontos, quando o tempo de marcha fica entre 6,21 e 8,70 segundos; a 

pontuação 3 significa que o tempo de marcha está entre 4,83 e 6,20 segundos; finalmente, 

a pontuação 4 corresponde à realização do teste em um tempo inferior a 4,82 segundos 

(Anexo 11). 

A avaliação da percepção visual foi realizada através da Função de Sensibilidade 

ao Contraste, considerada um dos instrumentos mais importantes na análise clínica e 

teórica da visão (Santos & Simas, 2001). Esta medida indica a capacidade do sistema 

visual de discriminar padrões do tipo grade senoidal de frequências espaciais em diferentes 

luminâncias (contraste). Os padrões empregados no presente trabalho foram estacionários, 

acromáticos, do tipo grade senoidal vertical, com freqüências espaciais de 0,6; 2,5 e 10,0 

cpg. A Figura 9 mostra exemplos dos pares de estímulos apresentados. 
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Figura 9. Exemplo de estímulos utilizados no estudo. À esquerda, a freqüência espacial de 

0,6 cpd, e à direita, o estímulo neutro. Os estímulos foram originalmente calibrados para 

serem vistos à distância de 150 cm. 

Estes estímulos foram utilizados para mensurar a FSC, definida como: L(x) = Lm 

[1+csin (2πfx+φ)]; onde L(x) é o valor da luminância em um ponto sobre a onda senoidal, 

Lm é a luminância média, c é o contraste (fórmula de Michelson), f é a freqüência em 

termos de ciclos por grau, e φ é a fase espacial. 

 Todos os estímulos tinham um diâmetro de aproximadamente 7,2 graus de ângulo 

visual e foram concebidos para ser apresentados no centro da tela a uma distância de 150 

cm de distância do monitor. 

III. 3. 4. Equipamentos. 

Os estímulos foram gerados e exibidos no centro de um monitor de vídeo 

monocromático CRT Clinical Medical digital (New York, NY, USA) de 21 polegadas, 

com alta resolução (1024 x 768), 70 Hz de taxa de frame, e entrada controlada por um 

microcomputador através de uma placa de vídeo VGA e com conectores DVI. A 

luminância do monitor foi ampliada de 8 para 14 bits através do auxílio do BITS++ 

(Cambridge Research Systems, Rochester, Kent, Inglaterra, 2002), permitindo o uso de 

estímulos visuais com graduações menores de contraste. O software LightScan, equipado 

com um Fotômetro Optical (Cambridge Research Systems, Rochester, Kent, Inglaterra, 

2002), mensurou a luminosidade da tela e realizou a correção gamma do monitor, 
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utilizando como amostra 48 valores no intervalo de 0 a 255 (µ = 1,8). Os menores e 

maiores valores de luminância da tela foram de 0,20 c cd/m² e 80,0 luminância cd/m² 

(média de 40,1 cd/m²) e a luminância em torno do estímulo era a menor luminância (0,20 

cd/m²). O tamanho da sala foi de 2,5 x 2,0 m, iluminada por uma lâmpada fluorescente de 

20W, sendo as paredes do ambiente de tonalidade cinza para melhor controle das 

condições de iluminação durante o experimento. Um programa de computador elaborado 

em linguagem C++, desenvolvido pelo LPNeC, foi utilizado para executar o experimento 

(gerar e controlar a apresentação dos estímulos, bem como registrar os limiares de 

contraste).  

III. 3. 5. Procedimentos. 

Os participantes foram informados sobre o protocolo de estudo e esclarecidos sobre 

o objeto do trabalho. Todos os indivíduos envolvidos assinaram Termo de Consentimento 

para sua participação na pesquisa (Apêndice A). Foi respeitada a autonomia do 

participante, garantia do seu anonimato, assegurando sua privacidade quanto a dados 

confidenciais, como rege a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Para sua 

realização, o estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

UFPB, obtendo protocolo de aprovação n° 249/09 (Anexo 11).  

O pesquisador responsável pelas avaliações foi devidamente treinado e capacitado 

para realização das avaliações. Foi realizado um teste piloto, com uma amostra pequena de 

pacientes com seqüelas de acidente vascular (N=3) e de indivíduos saudáveis (N=3), não-

participantes deste estudo, para minimizar possíveis erros aleatórios e otimizar a realização 

das avaliações.  

Após este treinamento, foi realizada a seleção da amostra, com identificação dos 

pacientes admitidos e seleção dos voluntários saudáveis. As avaliações sócio-demográfica 

e clínica foram realizadas no período de internação hospitalar, para verificação dos dados 

sócio-demográficos e do nível de comprometimento neuropsicológico dos participantes. 

Posteriomente, os sujeitos inseridos no estudo foram submetidos a avaliações relacionadas 

à evolução funcional e perceptivo-visual. Estas avaliações foram realizadas decorridos 1 

mês da lesão vascular e repetidas no 3º e 6º meses após o episódio de AVC, resultando em 

acompanhamento, respectivamente, nos estágios agudo, subagudo e crônico. 

Paralelamente, os participantes do GC foram avaliados no mesmo período que os pacientes 

inseridos na pesquisa. 
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As avaliações relacionadas à evolução funcional foram realizadas no domicílio dos 

participantes, em ambiente bem iluminado, calmo e livre de ruídos e/ou distratores. A 

duração média dos procedimentos era entre 15 e 20 minutos. 

Em relação à evolução perceptivovisual, as estimativas foram realizadas de acordo 

com o método psicofísico da escolha forçada (Santos & Simas, 2001). Este método se 

baseia no cálculo da probabilidade de acertos consecutivos por parte do participante, de 

modo que, a cada 100 apresentações de escolhas entre os dois tipos de estímulos (estímulo 

de teste e estímulo neutro), onde o estímulo de teste (grade senoidal) é percebido em 79% 

das vezes pelo participante.  

O critério adotado para variar o contraste do estímulo de teste foi o de três acertos 

consecutivos para decrescer uma unidade e um erro para acrescer da mesma unidade 

(0,08%). Somente o contraste supra-limiar da frequência de teste foi variado, diminuindo e 

aumentando conforme o método psicofísico da escolha forçada. O estímulo neutro foi 

sempre um padrão homogêneo com luminância média de 42 cd/m
2
. O procedimento para 

medir o limiar de contraste para cada padrão consistiu na apresentação sucessiva simples 

do par de estímulos e o participante tinha que escolher qual entre eles continha a grade 

senoidal.  

Durante cada sessão experimental foi apresentada uma seqüência de estímulos, 

iniciada com um sinal sonoro, acompanhado imediatamente pela apresentação do primeiro 

estímulo por 2s, seguido de um intervalo entre estímulos de 1s e pela apresentação do 

segundo estímulo por 2s e da resposta do participante. A ordem de apresentação dos 

estímulos foi aleatória. Se a resposta fosse correta, seria seguida por outro sinal sonoro e 

um intervalo de 3s para a seqüência se repetir. O sinal sonoro que indicava o início da 

apresentação do par de estímulos e aquele que identificava a escolha correta eram 

diferentes.  

A duração da sessão experimental variou em dependência do número de acertos e 

erros do voluntário, até proporcionar um total de seis reversões. A FSC foi estimada pelo 

menos duas vezes (duas sessões experimentais), em dias diferentes, por cada um dos 

participantes. Todas as estimativas foram medidas a 150 cm de distância da tela, com visão 

binocular.  

Os participantes foram instruídos a pressionar o botão do lado esquerdo do mouse 

(sinalizado com o número 1) quando a freqüência espacial era apresentada primeiro, e o 

botão do lado direito (sinalizado com o número 2) quando era apresentada em segundo 

lugar, isto é, após o estímulo neutro. As sessões só foram iniciadas, quando o 
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experimentador certificava-se de que os participantes entenderam e responderam conforme 

as instruções.  

III. 3. 6. Análise dos Dados. 

A análise dos dados foi realizada através do pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science), versão 17, tendo sido adotado nível de significância menor 

que 5% para todos os testes estatísticos. 

Foi utilizado o Teste Qui-Quadrado (χ
2
) para comparação entre os pacientes quanto 

à variáveis sócio-demográficas. O Teste de Correlação de Pearson (r) foi empregado para 

verificar a relação entre o desempenho neuropsicológico e o lado acometido pelo acidente 

vascular. 

Foi empregado o teste de Kolmogorov-Smirnov para analisar a distribuição das 

variáveis do estudo e, tendo sido confirmada a distribuição normal, os dados referentes à 

evolução funcional e perceptivo-visual foram submetidos a Análises de Variância Mista 

(Split-Plot Anova).  

Em cada caso, foi feita uma análise considerando o Grupo (HE-, HD-, HD+, GC), 

como fator entre participantes, bem como a Avaliação (1, 2 e 3) e a Freqüência Espacial 

(Média, Baixa e Alta), como fatores dentre participantes. As diferenças encontradas nos 

efeitos de interação foram analisadas através de Anovas two-way separadas. Quando 

apropriado, as análises foram complementadas com análises post hoc, utilizando-se o teste 

de Duncan. 
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IV. Resultados 

IV. 1. Avaliação Sócio-Demográfica 

A Tabela 3 mostra os dados pessoais e o sítio da lesão dos pacientes envolvidos. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com relação às variáveis 

sócio-demográficas (χ
2
=6,42; p<0,08). 

 

Tabela 3 

Dados dos Pacientes e Sítio da Lesão 

Sujeito Grupo Sexo Idade Educação 

(anos) 

Sítio da 

Lesão 

Lesão no Hemisfério Esquerdo 

1 HE- F 49 5 F 

2 HE- M 47 6 NB 

3 HE- M 53 5 TP 

4 HE- F 49 5 cr 

5 HE- F 57 7 TP 

6 HE- F 46 5 P 

7 HE- M 50 5 nb 

8 HE- M 51 10 F 

9 HE- F 45 5 ci 

10 HE- M 57 15 F 

Lesão no Hemisfério Direito 

11 HD- F 45 6 nb 

12 HD- F 49 6 P 

13 HD- F 50 5 FT 

14 HD- M 46 5 F 

15 HD- M 55 5 nb 

16 HD- F 49 8 TP 

17 HD- F 53 15 TP 

18 HD- M 45 5 cr 

19 HD- M 56 5 TP 

20 HD- M 57 5 nb 

21 HD+ M 57 5 TP 

22 HD+ F 55 5 ci 

23 HD+ F 45 5 F 

24 HD+ M 52 8 FPcr 

25 HD+ M 50 5 FTP 

26 HD+ F 47 10 TP 

27 HD+ M 49 5 Fnb 

28 HD+ F 54 7 FP 

29 HD+ F 55 5 F 

30 HD+ M 50 5 ci 
Nota. F = lobo frontal; P = lobo parietal; T = lobo temporal; nb = núcleos da base; cr = coroa radiada; ic = 

cápsula interna. 
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IV. 2. Avaliação Neuropsicológica 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, as diferenças encontradas entre os 

participantes referem-se ao comprometimento neurológico e funcional, característico após 

a ocorrência de lesão vascular, não existindo correlações diretas entre o desempenho 

neuropsicológico e o lado afetado pelo AVC. 

 

Tabela 4 

Valores das Médias (Desvio Padrão) obtidas pelos participantes na Avaliação 

Neuropsicológica  

Testes 

(Pontuação) 

HE- HD- HD+ GC r 

(valor de p) 

NIHSS 

(0-75) 

4,83 (0,81) 5,25 (1,60) 4,51 (2,32) 0,23 (0,42) 0,73 (0,02)* 

Escala de 

Rankim 

(0-6) 

4,02 (0,47) 4,27 (0,42) 4,13 (0,56) 0,11 (0,31) 0,81 (0,02)* 

FAB 

(0-18) 

16,42 (0,8) 16,93 (1,3) 16,24 (0,30) 17,10 (1,14) 0,13 (0,09) 

MEEM 

(0-30) 

22,73 (1,20) 23,24 (1,51) 20,73 (2,10) 29,53 (0,70) 0,11 (0,06) 

Inventário 

de 

Edimburgh 

Destros 

(entre 40 e 

100) 

 

Canhotos 

(entre - 40 e 

-100) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 92,0 (8,32) 

 

 

 

94,0 (9,66) 

 

 

 

- 

 

 

 

92,0 (10,32) 

 

 

 

- 

 

 

 

92,0 (10,32) 

 

 

 

- 98,0 (4,21) 

 

 

 

0,08 (0,10) 

 

 

 

0,19 (0,08) 

Nota. - = nenhum participante nesta categoria. 

* = p<0,05. 

 

IV. 3. Evolução Funcional  

IV. 3. 1. Atenção Espacial. 

O desempenho no teste de cancelamento de estrelas diferiu entre os grupos 

[F(3.36)=22,5; p<0,03], onde pacientes HD+ (p<0,01), HD- (p<0,01) e HE- (p<0,03) 

apresentaram, respectivamente, escores mais baixos do que pacientes do Grupo Controle. 

Foram encontradas diferenças entre as sessões [F(2,72) = 14,31; p<0,001]. O desempenho 

foi melhor na avaliação 2 do que na 1 (p< 0,002) e melhor na avaliação 3 do que na 2 (p = 

0,02), como pode ser verificado na Figura 10. Não houve interação entre grupo e sessão 
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[F(3.36) = 0,94; p = 0,411], indicando que os grupos apresentaram a mesma taxa de 

recuperação da atenção espacial. 

 

Figura 10. Atenção Espacial, segundo Teste de Cancelamento. 

 

IV. 3. 2. Independência Funcional. 

O índice de Barthel diferiu entre os grupos [F(3.36) = 22,34; p<0,002] e entre as 

sessões [F(2,72) = 35,82; p<0,001]. O grupo com lesão à esquerda apresentou pontuações 

mais baixas, sendo mais dependente nas atividades cotidianas. O desempenho foi melhor 

na avaliação 2 do que na 1 (p< 0,002) e melhor na 3 do que na 2 (p<0,001). Não houve 

interação entre grupo e sessão [F(3.36) = 0,85; p = 0,428], indicando que os grupos 

apresentaram a mesma taxa de recuperação da independência funcional, conforme 

demonstra a Figura 11. 
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Figura 11. Independência Funcional dos Participantes, segundo IB. 

 

IV. 3. 3. Controle Postural. 

Nos testes de alinhamento postural, foi constatada diferença entre os grupos [F(3,36) 

= 11,80; p<0,0001] e entre as sessões [F(2,72) = 19,56; p<0,003], conforme Figura 12. O 

teste post hoc de Duncan mostrou que pacientes HD+ (p<0,001), HD- (p<0,001) e HE- 

(p<0,001) apresentaram, respectivamente, escores mais baixos do que pacientes do Grupo 

Controle. O desempenho foi melhor na avaliação 2 do que na avaliação 1 (p<0,0001) e 

melhor na avaliação 3 do que na 2 (p<0,001). Não houve interação entre grupo e sessão 

[F(3,36) = 0,05; p<0,641], indicando que os grupos recuperaram o controle postural de 

modo semelhante. 
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Figura 12. Desempenho Postural dos Participantes, segundo Escala de Berg. 

 

 

IV. 3. 4. Marcha. 

Foram encontradas diferenças entre os grupos [F(3,36) = 14,24; p = 0,007], sendo o 

grupo com lesão à esquerda o que apresentou pior desempenho na marcha (p<0,003), em 

relação aos pacientes com lesão cerebral à direita, independente se HD- ou HD+, 

(p<0,001) e aqueles do GC (p<0,003), como se observa na Figura 13. Houve diferença 

entre as sessões [F(2,72) = 29,63; p<0,0001], com desempenho melhor na avaliação 2 do 

que na 1 (p<0,002) e melhor na avaliação 3 do que na 2 (p<0,003). Houve interação entre 

grupo e sessão [F(3.36) = 19,82; p<0,002], indicando que o grupo com lesão à esquerda 

apresentou recuperação mais lenta da marcha que o grupo com lesão à direita. 
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Figura 13. Desempenho na Marcha dos Participantes, segundo SPPB. 

 

IV. 4. Percepção Visual 

Uma ANOVA Split-Plot com Grupo (GC, HE-, HD-, HD+), como fator entre 

participantes, e Frequência (baixa, média e alta) e Avaliação (1, 2 e 3), como fator dentre 

participantes, mostraram um efeito de Grupo [F(3,36) = 39,85; p<0,003], de Frequência 

[F(2,72) = 24,41; p<0,02] e de Avaliação [F(2,72) = 12,45; p<0,02] 

A interação entre Grupo x Frequência x Avaliação foi estatisticamente significativa 

[F(3,36) = 28,51; p<0,02). As diferenças foram analisadas separadamente através de três 

Anovas two-way. 

IV. 4. 1. Frequências Baixas. 

A comparação da variável Grupo (C, HD+, HD-, HE-) com freqüência espacial 

baixa revelou diferenças entre grupos [F(3,36) = 21,06; p<0.001]. O teste post hoc de 

Duncan mostrou que pacientes HE- (p<0,001), HD- (p<0,001) e HD+ (p<0,001) 

necessitaram de mais contraste para detectar freqüências espaciais baixas do que pacientes 

do grupo controle. Pacientes com danos cerebrais do lado esquerdo (HE-) tiveram uma 

menor sensibilidade do que aqueles com lesão no lado direito, HD+ (p<0,001) e HD- 

(p<0,001), respectivamente. 

Na análise entre Avaliação e Freqüência Espacial Baixa, foram encontradas 

diferenças entre avaliações [F(2,72) = 18,64; p<0,03]. Comparações emparelhadas 

mostraram que os participantes alcançaram maiores médias na avaliação 2 do que na 1 

(p<0,02), e na avaliação 3 do que na 2 (p<0,02). 

IV.4. 2. Frequências Médias. 
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Nas comparações entre Freqüência Espacial Média e os Grupos envolvidos foi 

encontrada diferença significante (F(3,36) = 13,51; p<0,001), sendo verificado, através da 

análise post hoc (Teste de Duncan), que estas diferenças se encontravam entre os pacientes 

do Grupo Controle e os três grupos de participantes que sofreram AVC (p<0,001), não 

existindo diferenças significativas entre os grupos com lesão no hemisfério direito (HD-, 

HD+) e esquerdo (HE-), sendo p>0,05.  

Na análise entre a variável Avaliação e Freqüência Espacial Baixa, foram 

encontradas diferenças entre avaliações [F(2,72) = 12,26; p<0,01]. Comparações 

emparelhadas mostraram que os participantes alcançaram maiores médias na avaliação 2 

do que na 1 (p<0,01), e na avaliação 3 do que na 2 (p<0,02). 

IV. 4. 3. Frequências Altas. 

Nas comparações envolvendo Freqüências Espaciais Altas, também foram 

encontradas diferenças entre os Grupos de participantes (F(3,36) = 31,82; p< 0,0001). As 

comparações post hoc mostraram que todos os pacientes com lesão após AVE tiveram 

menor sensibilidade ao contraste para detecção de freqüências espaciais altas do que os 

participantes do Grupo Controle (p<0,01). Pacientes com lesão do lado direito, tanto HD- 

(p<0,05), como HD+ (p<0,05), tiveram uma menor sensibilidade ao contraste do que 

aqueles com lesão no lado esquerdo, HE- (p<0,01). Dentre os quatro grupos, os pacientes 

RN + apresentaram menor sensibilidade para freqüências altas (p<0,0001). 

A comparação entre Avaliação e Freqüência Espacial Alta revelou diferenças entre 

avaliações [F(2,72) = 14,89; p<0,002]. Comparações emparelhadas mostraram que os 

participantes alcançaram maiores médias na avaliação 2 do que na 1 (p<0,03), e na 

avaliação 3 do que na 2 (p<0,01). 

IV. 5. Análise Gráfica das Avaliações (Estágio Agudo, Subagudo e Crônico). 

Conforme observado nos resultados obtidos, para todas as frequências e grupos, 

foram encontradas diferenças entre as avaliações realizadas. As Figuras 14, 15 e 16 

apresentam estas diferenças em função dos valores da sensibilidade ao contraste 

alcançados pelos grupos.  

A Figura 14 mostra que os participantes do Grupo Controle tiveram uma maior 

sensibilidade para detecção de todas as frequências, quando comparados aos pacientes que 

sofreram AVC. Não houve diferença significativa entre os pacientes com lesão no 

hemisfério direito, independentemente da presença de heminegligência.  
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Figura 14. Curvas de Sensibilidade ao Contraste para todos os Participantes, segundo 

dados obtidos na Avaliação 1 (Estágio Agudo do AVC). 

 

Pode ser observado na Figura 15, indicada abaixo, que os pacientes apresentaram 

um padrão semelhante ao do estágio anterior, relacionado ao maior prejuízo na FSC do que 

os indivíduos saudáveis, contudo, também pode ser verificado um aumento na pontuação 

para todos os grupos nas frequências testadas, quando comparadas com as curvas do 

estágio agudo (p<0,05). 

 

  

Figura 15. Curvas de Sensibilidade ao Contraste para todos os Participantes, segundo 

dados obtidos na Avaliação 2 (Estágio Subagudo do AVC). 
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Na Figura 16, pode-se constatar que os pacientes apresentaram melhora na 

detecção de frequências, quando comparados aos estágios anteriores. Os dados 

demonstram que houve evolução semelhante relacionada às fases do AVC, tanto naqueles 

com lesão à direita, como esquerda. 

 

 

Figura 16. Curvas de Sensibilidade ao Contraste para todos os Participantes, segundo 

dados obtidos na Avaliação 3 (Estágio Crônico do AVC). 
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V. Discussão 

No presente trabalho foi realizado um acompanhamento longitudinal de pacientes 

que sofreram acidente vascular cerebral, a fim de comparar a evolução funcional e 

perceptivo-visual apresentada, após lesões no hemisfério direito e esquerdo, com o 

desempenho de indivíduos saudáveis. O propósito do estudo era investigar o papel da 

assimetria hemisférica na apresentação de fatores como atenção espacial, independência 

funcional, controle postural, marcha e percepção visual, ao longo dos estágios do AVC. 

Os resultados obtidos indicam um maior prejuízo do grupo de pacientes, tanto com 

lesão à esquerda como à direita, quando comparados ao Grupo Controle em relação à 

evolução funcional. Estes achados estão em consonância com outros pesquisadores ao 

relatar as conseqüências geradas pela presença de hemiparesia, dificuldade para realização 

de Atividades da Vida Diária (AVD`s), déficit de equilíbrio e problemas durante a 

deambulação (Costa et al., 2010; Silveira et al., 2010; Carver et al., 2011). 

Neste estudo, pode ser observado um padrão semelhante de evolução durante as 

avaliações realizadas, o que sugere uma apresentação funcional minorada logo após o 

AVC, e, progressivamente, uma melhora no quadro ao longo dos estágios subagudo e 

crônico. Em estudo semelhante, Silva Júnior (2009) observou melhora do controle motor e 

redução dos padrões sinérgicos anormais em indivíduos acompanhados durante 6 meses 

após o episódio vascular, havendo estabilização do quadro na fase crônica. A recuperação 

gradual possivelmente estaria relacionada com a redução do edema cerebral e alterações 

químicas da região acometida, bem como com a organização neural progressiva 

estabelecida ao longo dos meses (Kleim & Schwerin, 2010). Segundo Nunes, Pereira e 

Silva (2005), no primeiro mês, o processo de recuperação neurológica é iniciado, estendo-

se até o terceiro mês, quando se estabelece o começo da recuperação funcional, que, 

geralmente, alcança um platô até os seis meses após a lesão. Contudo, atualmente ainda 

não é possível estabelecer parâmetros de quando a recuperação cessa e, se realmente, há a 

finalização deste ciclo, o que reitera a importância de medidas de seguimento, tanto para 

análise dos fatores prognósticos, quanto relacionado aos aspectos terapêuticos (Kleim, 

2011). 

Os indivíduos com lesão à direita, inseridos nesta pesquisa, foram mais 

prejudicados tanto em relação à atenção espacial, como ao controle postural. Voo e Valle 

(2008) apontam que a postura pode ser fortemente influenciada pela atenção espacial. 

Pacientes que sofreram lesão vascular apresentam tempos de reação maiores a estímulos 

visuais, quando aplicada uma tarefa envolvendo atenção espacial, do que indivíduos 
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saudáveis. Este tempo de reação aumenta, quando estes pacientes estão em situações que 

requeiram controle do equilíbrio postural, como, por exemplo, na posição sentada para 

bipedestação em uma base de apoio estreita (Geurts et al., 2005). 

Staplenton, Ashburn e Stack (2001) testaram déficits de atenção, deficiências de 

equilíbrio e incidência de quedas após acidente vascular. A atenção seletiva visual e 

auditiva foi examinada através de três subtestes do Teste de Atenção Diária; a desatenção 

visual foi avaliada através do Teste de Cancelamento e o equilíbrio por meio da Escala de 

Equilíbrio de Berg. Foi encontrada relação significativa entre a atenção e o equilíbrio (r= 

0,40 a 0,54), bem como entre a atenção e o status de queda (r= 0,37 a 0,41), o que mostra 

associação de moderada a forte entre problemas de atenção e controle postural nestes 

pacientes. 

A presença de assimetria interlateral, encontrada neste estudo, em referência à 

orientação da atenção espacial e ao controle postural suporta a idéia de um papel 

especializado do hemisfério direito no controle dessas funções. Rode, Tiliket e Boisson 

(1997) encontraram resultados similares ao do presente trabalho, sugerindo que pacientes 

com lesão no hemisfério direito podem sofrer de um tipo de distorção persistente da 

representação postural espacial. 

Spinazolla, Cubelli e Sala (2003) investigaram o papel dos dois hemisférios no 

controle da praxia de tronco e postura. Eles realizaram uma análise qualitativa das 

respostas motoras de pacientes com seqüelas unilaterais de AVC, submetidos a reações de 

instabilidade postural com modalidades visuais e proprioceptivas. Reações de instabilidade 

postural foram mais freqüentes em pacientes com lesão à direita, enquanto que respostas 

apráxicas foram predominantes em pacientes com lesão à esquerda. Tais resultados 

também suportam a hipótese de que as posturas do tronco são codificadas em relação ao 

ambiente por um sistema representacional. Uma rede generalizada, principalmente situada 

no hemisfério direito, estaria implicada na coordenação dos elementos deste sistema.  

Conforme os dados obtidos neste trabalho, embora os pacientes com lesão à direita 

tenham apresentado mais danos no controle postural e na atenção espacial, quando 

comparados aos indivíduos do grupo controle e àqueles com lesão à esquerda, os 

indivíduos mais prejudicados, dentre todos os participantes, foram aqueles que 

apresentavam heminegligência visual. Mesmo que não tenha sido determinante para a 

assimetria das respostas, visto que tanto HD+ como HD- apresentaram o mesmo padrão de 

acometimento, a heminegligência, com conseqüente prejuízo no reconhecimento da 

metade contralateral do corpo, representaria um considerável obstáculo ao desempenho 
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dos pacientes. Marshall (2009) explica que a heminegligência é uma condição neurológica 

difícil para reabilitação, devido aos vários danos associados que o paciente apresenta. Ela 

acomete, predominantemente, pacientes com lesão à direita e se manifesta clinicamente de 

forma heterogênea, com exploração visual pobre à esquerda, hipocinesia do membro 

inferior esquerdo e anosognosia. A maioria das disfunções cognitivas produzidas nestes 

pacientes é devida a uma distribuição assimétrica de atenção, seja em relação ao espaço 

extrapessoal, ou a um objeto que está sendo visualizado. 

Segundo Mark (2003), testes padrões simples de negligência durante a exploração 

visual se correlacionam com níveis de recuperação funcional deficiente após um AVC. No 

entanto, este autor afirma que na maioria dos casos, a heminegligência resolve-se ao longo 

dos primeiros meses, ainda que alguns pacientes permaneçam cronicamente 

comprometidos. Isto indicaria que algum outro distúrbio associado pode contribuir para o 

fracasso funcional, onde as desordens atencionais são os principais acometimentos 

referidos. 

Em relação aos demais fatores implicados na evolução funcional após o AVC, a 

marcha e independência funcional, observadas nos pacientes do presente estudo, 

apresentaram tanto o comprometimento inicial, como a taxa de recuperação mais 

prejudicados nos pacientes com lesão à esquerda do que àqueles com lesão à direita, o que 

converge com resultados de outros autores (Voos, 2005; Poole et al., 2011). 

Sunderland, Bowers, Sluman, Wilcock and Ardron (1999) investigaram se existiam 

diferenças entre pacientes com lesão no hemisfério direito e esquerdo para execução de 

AVD’s. Foi observado que pacientes com lesão no hemisfério esquerdo foram mais lentos 

no desempenho das tarefas do que aqueles com lesão no hemisfério direito. Os autores 

sugerem que estes achados são consistentes com a hipótese de que as lesões no hemisfério 

esquerdo acarretam maiores dificuldades para os pacientes durante tarefas do dia-a-dia, ou 

para movimentos que requerem rápida e cronometrada precisão, reforçando a idéia de 

especialização hemisférica à esquerda para controle motor pré-programado e movimentos 

balísticos.  

Voos e Vale (2007), ao investigar a relação do hemisfério acometido e a evolução 

funcional de indivíduos destros após AVC, confirmaram a hipótese de que a lesão à 

esquerda causa maior comprometimento da movimentação voluntária, representada pela 

marcha e independência funcional, que a lesão à direita. Segundo os autores, essa 

apresentação poderia ser atribuída a uma assimetria interlateral entre os hemisférios, pois 

tal suposição estaria em consonância com a idéia de que o hemisfério esquerdo exerce 
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função dominante no planejamento motor e controle de ações envolvendo tarefas 

complexas. A marcha e a maioria das AVD’s dependem de planejamento e 

seqüenciamento motores elaborados, os quais seriam coordenados, prioritariamente, pelo 

hemisfério esquerdo. 

Embora a maioria dos estudos ratifique os achados encontrados no presente 

trabalho, há outros pesquisadores que não verificaram diferenças entre a evolução 

funcional de pacientes após AVC com lesões direita e esquerda (Marigold & Eng, 2005; 

Chestnut & Haaland, 2008; Chang et al., 2010). A ausência de diferenças poderia estar 

relacionada com a exclusão de indivíduos com alterações de linguagem, decorrentes de 

AVC no hemisfério esquerdo, bem como à inserção de pacientes com lesões menores que 

as encontradas no presente estudo, ou ainda pacientes com acometimento de diferentes 

artérias cerebrais, o que implicaria na análise de participantes com distinto 

comprometimento sensório-motor e funcional, como também com apresentações clínicas 

diversas. Aliado a isto, alguns estudos não controlam fatores como presença de 

heminegligência e apraxia (Macciocchi et al., 1998; Akbari et al., 2011), que poderiam 

dificultar o uso do membro dominante, prejudicado por um AVC contralateral, durante 

mudanças de decúbito e postura, desenvolvimento da marcha, controle do equilíbrio e 

tarefas básicas do dia-a-dia. 

Dessa forma, neste trabalho foram analisados indivíduos com mesmo padrão de 

acometimento clínico e neuropsicológico, com local e lesões cerebrais de tamanhos 

semelhantes e inseridos pacientes com disfasia, a fim de controlar possíveis variáveis 

intervenientes que pudessem alterar a apresentação dos dados durante a comparação entre 

os grupos. A falta de um controle mais cuidadoso destes parâmetros, em pesquisas 

envolvendo análise de assimetria interhemisférica, recomenda considerável cautela na 

interpretação dos dados apresentados. Estes procedimentos, consequentemente, relativizam 

consideravelmente as conclusões dos estudos em que foram adotados. 

A preferência manual também é um dos fatores que devem ser controlados, uma 

vez que há relações entre o uso do membro dominante e o lado acometido pela 

hemiparesia, conforme demonstram Rinehart, Singleton, Adair, Sadek e Haaland (2008). 

Em seu estudo, os pesquisadores analisaram a utilização da preferência manual e o 

impacto do desempenho manual em pacientes com hemiparesia à direita e à esquerda. Eles 

verificaram que o grupo com danos no hemisfério direito usou seu braço ipsilesional 

quatro vezes mais do que o contralesional, enquanto o grupo com lesão no hemisfério 

esquerdo usou o membro ipsilesional duas vezes mais que o braço oposto. Estas diferenças 

http://stroke.ahajournals.org/search?author1=Jenny+K.+Rinehart&sortspec=date&submit=Submit
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tem fortes implicações para reabilitação, a exemplo de uma das formas mais comuns de 

terapêutica, a terapia de restrição por movimento induzido, que restringe o braço afetado 

para encorajar o membro contralateral, independentemente da preferência manual; a partir 

dos dados observados, esta técnica não seria elegível em todos os casos, devendo-se, 

portanto, considerar a dominância manual e o lado cerebral que foi afetado pelo AVC. 

Em referência à percepção visual, os dados obtidos mostraram maior prejuízo na 

detecção de frequências altas para pacientes com lesão no hemisfério esquerdo (LN-) e de 

frequências baixas, para aqueles com lesão no hemisfério direito (RN- e RN+). Contudo, o 

desempenho para detecção de frequências médias foi similar para o grupo de pacientes 

entre si, independentemente do hemisfério afetado, sendo inferior apenas em relação aos 

indivíduos do grupo controle. Isto sugere uma dupla dissociação entre freqüência e 

hemisfério afetado, ou seja, uma vantagem do HE- para discriminação de grades de alta 

freqüência e uma vantagem do HD para discriminação de baixa freqüência.  

Há uma consonância entre esses achados e a hipótese relacionada à sensibilidade ao 

contraste e assimetria hemisférica proposta inicialmente por Sergent (1983) para explicar 

os efeitos de entrada (input) nas assimetrias dos hemi-campos visuais. Dessa forma, 

suporta-se a hipótese de que campo visual e freqüência espacial estão relacionados a uma 

especialização hemisférica para o processamento de altas e baixas frequências espaciais, 

onde cada hemisfério desempenharia papéis cruciais envolvendo a detecção de estímulos 

perceptivos (Kenemans et al., 2000). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Kitterle e Selig (1991) ao testarem 

a sensibilidade para detecção de 1, 2, 4, 8 e 12 ciclos cpd apresentados à esquerda e direita 

do hemicampo visual. Os dados obtidos pelos pesquisadores sugerem que há vários canais 

específicos para o processamento de cada banda de FSC. 

Padrões de dissociação diferentes ao verificado neste trabalho foram relatados por 

outros estudos de discriminação de frequências, que falharam ao encontrar interação entre 

hemisfério e freqüência espacial, tanto em populações saudáveis, como clínicas (Kitterle, 

Christman, & Hellige, 1990; Iidaka et al., 2004). Szelag, Buidohoska e Koltuska (1987) 

sugerem que falhas de controle de mudanças em termos de luminosidade, que 

acompanham a apresentação dos estímulos, podem interferir no processamento de 

frequências espaciais. Outros estudos indicam que tarefas de detecção de freqüência 

podem produzir resultados assimétricos devido a condições de estimulação com níveis 

supra-limiares de contraste, o que facilitaria a discriminação de altas freqüências (Hellige, 

1995; Proverbio, Zani & Avella, 1997). Por outro lado, há pesquisas que, essencialmente, 
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fazem paralelos com a teoria de Sergent; quando as tarefas envolvem tomadas de decisão 

relativas a estímulos complexos (por exemplo, detecção de faces), a interação entre o 

hemisfério e a freqüência espacial se torna mais evidente (Puce et al., 1996; Grabowska et 

al., 1993). 

É importante ressaltar que a tarefa adotada no presente experimento não envolveu a 

manipulação de fatores perceptivos capazes de induzir assimetrias sobrepostas. Enquanto 

variáveis como luminância, freqüência espacial, excentricidade e duração dos estímulos 

permaneceram fisicamente controladas, os participantes concentravam sua atenção na 

detecção do estímulo de teste versus estímulo neutro, com variação apenas do contraste 

aplicado. Além disso, a tarefa exigia discriminações rápidas e precisas, entre estímulos 

equiluminantes, com direcionamento do olhar para o centro da tela, compelindo os sujeitos 

a usarem esta informação e proporcionando uma administração da lateralização dos 

estímulos. 

Palermo, Bureca, Matano e Guariglia (2008), em estudo semelhante, encontraram 

diferenças hemisféricas nos processos representacionais categóricos e de coordenação em 

pacientes após lesão cerebral. Foram testados 34 pacientes com lesão cerebral esquerda ou 

direita utilizando uma tarefa de imagem mental categórica e coordenada. Os resultados 

mostraram que pacientes com lesão esquerda foram seletivamente prejudicados no 

processamento de representações categóricas, enquanto aqueles com lesão no hemisfério 

direito eram mais prejudicados no processamento de coordenação. Dessa forma, os dados 

sustentam a teoria de Kosslyn (1987) sobre imagem mental, e também suportam a hipótese 

de uma possível representação neural bilateral de imagens mentais, com os dois 

hemisférios tomando parte nesse processo de formas diferentes. 

A especialização hemisférica está relacionada não só a eventos após lesões 

cerebrais, uma vez que também é constatada em estudos envolvendo participantes 

saudáveis, conforme verificado por Proverbio, Zani e Avella (1997). Ao analisar a 

sensibilidade para discriminação de grades de 12 indivíduos saudáveis, os pesquisadores 

observaram que o tempo de reação do hemisfério esquerdo foi menor para detecção de 

freqüências baixas e que o hemisfério direito foi mais rápido para detectar altas 

freqüências, sugerindo que a acurácia na discriminação de freqüências espaciais pode ser 

interpretada em termos de assimetria hemisférica para o processamento de estímulos 

visuais. Hellige (1993) propôs que a lateralização hemisférica poderia surgir durante o 

desenvolvimento infantil, a partir da maturação do hemisfério direito, combinada com a 

crescente sensibilidade do sistema visual para altas freqüências espaciais. Atualmente, 
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pesquisadores como Howard e Reggia (2007) defendem uma teoria, baseada em modelos 

computacionais, relacionando a assimetria neural com a polarização das vias visuais 

implicadas nos efeitos de lateralização cerebral. Segundo os pesquisadores, um conjunto 

de componentes do sistema visual trabalharia em conjunto com o desenvolvimento dos 

hemisférios para permitir o processo de lateralização na detecção de freqüências espaciais, 

estando aqui implicados processos de plasticidade neural, inibição lateral e existência de 

filtros de entrada específicos nas regiões V1 e V2, no córtex visual, para detecção de 

estímulos. 

Conforme demonstrado nos dados obtidos, os pacientes do grupo HD + 

apresentaram uma menor sensibilidade, quando comparados àqueles do grupo HD -, tanto 

para baixas, como para altas frequências. Contudo, todos participantes do grupo com lesão 

no hemisfério direito, independente se HD + ou HD -, foram melhores apenas na detecção 

de frequências espaciais baixas, ao contrário do grupo HE -. É sugerido, portanto, que, 

embora o prejuízo na sensibilidade ao contraste para frequências altas não seja atribuído à 

presença de negligência visuo-espacial, esta condição altera, de modo negativo, a 

percepção de frequências espaciais. Evidências de deficiência de processamento visual 

básico em indivíduos com negligência são também confirmadas por estudos 

eletrofisiológicos. Potenciais Visuais Evocados (VEPs) para estímulos contralaterais 

apresentam um maior tempo de latência do que para estímulos ipsilaterais nestes pacientes. 

Este atraso é tipicamente associado com a presença de negligência e, curiosamente, o 

déficit é modulado por contraste e mais acentuado em estímulos com baixo contraste 

(Angelelli et al., 1996; Doricchi et al., 1996). 
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VI. Considerações Finais 

O presente trabalho abordou o tema da especialização hemisférica relacionada à 

evolução funcional e perceptivo-visual nos diferentes estágios da lesão cerebrovascular. O 

AVC tem sido considerado um problema de saúde pública e a recuperação de um paciente 

com seqüelas constitui-se em um grande desafio, tanto pela complexidade das funções 

perdidas, quanto pela incidência de desordens envolvendo a percepção, traduzidos em 

déficits visuais, psicomotores, cognitivos e funcionais. 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que lesões no território da artéria 

cerebral média provocam alterações na atenção espacial, controle postural, marcha, 

independência funcional e percepção visual. As taxas de recuperação de lesões no 

hemisfério direito e esquerdo são diferentes, o que sugere que estes aspectos estejam 

relacionados a substratos neurais específicos, estabelecendo assimetrias hemisféricas no 

processamento funcional e visual. 

Embora variáveis como heminegligência, presença de apraxias, local e tipo de 

lesão tenham sido controladas, outros elementos como localização anatômica, tempo de 

reação e exposição a estímulos complexos podem ser analisados em pesquisas futuras. 

Dessa forma, estudos eletrofisiológicos e de neuroimagens, envolvendo demandas de 

diferentes locais e tipos de tarefas, poderiam contribuir para o conhecimento sobre os 

mecanismos de processamento da informação relacionados à lateralização cerebral. 

Além disso, a possibilidade de que indivíduos com AVC à direita necessitem de 

tratamento diferente do que aqueles com lesão à esquerda deverá ser considerada. O uso 

destes protocolos possibilitará aos pacientes ativar regiões específicas, de acordo com a 

apresentação clínica, sendo a terapêutica voltada para as reais necessidades de cada 

paciente. 
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VIII. Apêndice 

 

Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

APRESENTAÇÃO: Este termo de consentimento pode apresentar palavras ou frases não conhecidas para o 

Senhor(a). Caso isso aconteça, por favor, diga - nos para que possamos esclarecer melhor suas dúvidas. Esta 

pesquisa é sobre evolução funcional e perceptivo-visual em pacientes que sofreram acidente vascular 

cerebral e está sendo desenvolvida por Suellen Marinho Andrade, graduada em Fisioterapia pela 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a orientação do Prof.Dr. Natanael Antônio dos Santos, do 

Departamento de Psicologia/UFPB.  
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TÍTULO DA PESQUISA: Análise da evolução funcional e percepção visual em pacientes após acidente 

vascular cerebral. 

OBJETIVOS: Essa pesquisa se propõe a analisar a evolução funcional e perceptivo-visual nos estágios 

agudo, subagudo e crônico do acidente vascular cerebral. 

PROCEDIMENTOS: Inicialmente, serão levantadas informações demográficas (idade, sexo, escolaridade, 

entre outras) e clínicas (tipo de sinais de comprometimento neurológico, exames e tratamentos realizados, 

entre outras).  A evolução funcional será avaliada no domicílio do participante e compreenderá questões 

envolvendo a atenção espacial, controle postural, marcha e independência funcional. Já a percepção visual 

será avaliada em laboratório, com o auxílio de um micro-computador, o qual mostrará algumas imagens que, 

de acordo com as instruções recebidas, devem ser identificadas pelo participante. Solicitamos, além de sua 

participação durante as avaliações, sua autorização para apresentar e publicar os resultados deste estudo em 

eventos e revistas científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

RISCOS E BENEFÍCIOS: A pesquisa trará um grande benefício para os pacientes que sofreram lesão 

cerebral e profissionais da área de saúde, quanto à elaboração do prognóstico e plano de tratamento, 

buscando uma recuperação mais rápida e melhor. Os riscos serão mínimos, visto que a coleta será feita por 

meio de aplicação de questionário e avaliação de imagens em um monitor de vídeo, podendo provocar 

apenas irritação por ter que responder a muitas perguntas, ou frustração de não conseguir responder alguns 

questionamentos. Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano não previsto aqui e 

resultante de sua participação terão direito à assistência integral e à indenização. 

RESSARCIMENTO: Não será feito nenhum pagamento para participar da pesquisa. A participação será de 

livre e espontânea vontade, no entanto, caso haja algum custo financeiro adicional será feito o ressarcimento. 

Qualquer um pode desistir em qualquer momento de participar da pesquisa sem nenhuma penalidade.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão divulgados sem a identificação 

e os protocolos serão arquivados por 5 anos no Departamento de Psicologia da UFPB, de acordo com as 

exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a bioética.  

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com: Natanel Antônio dos Santos: Departamento de 

Psicologia, CCHLA – UFPB, Conjunto Humanístico - Bloco IV , Campus I, Cidade Universitária, João 

Pessoa, PB, Brasil 58051-900, Fone: (083) 3216-7006; e-mail: natanael.santos@pesquisador.cnpq.br ou 

Suellen Marinho Andrade; e-mail:suellenandrade@gmail.com. 

 

Eu __________________________________________________ declaro estar ciente e informado(a) sobre 

os procedimentos de realização da pesquisa, conforme explicitados acima,  e aceito participar 

voluntariamente da mesma. 

 

______________________________________________________ 

                  Assinatura do participante                                                                  

 

______________________________________________________                               Polegar Direito 

                                 Assinatura do pesquisador 

 

IX. Anexos 

Anexo 1. National Institute of Health Stroke Scale 

Nome: _______________________________________________________Data: ____/_____/____  

               Examinador: _____________________________________________________________________ 
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Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

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

1 = não está alerta, mas desperta com estímulo 

menor, obedecendo e respondendo 

2 = torporoso, requer estimulação repetida ou 

dolorosa para responder aos comandos 

3 = responde apenas com reflexos motores ou 

autonômicos, ou totalmente irresponsivo, flácido e 

arreflexo  

 

b. Nível de consciência – Perguntas: Qual o mês 

do ano e qual a sua idade? 

0 = responde ambas questões corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida corretamente 

 

c. Nível de consciência – Solicitar para o 

paciente fechar e abrir os olhos e fechar e abrir a 

mão não-parética 

0 = executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa somente uma tarefa corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar movimentos dos olhos para a 

direita e para a esquerda 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento ocular é 

anormal em um ou ambos os olhos, mas não estão 

presentes desvio forçado do olhar ou paresia total do 

movimento ocular 

2 = desvio forçado ou paresia ocular total não 

sobrepujada pela manobra oculocefálica 

 

3. Visual – Solicitar a contagem dos dedos nos 

quadrantes superiores e inferiores (direito e 

esquerdo) avaliando cada olho 

independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3 = hemianopsia bilateral (cegueira, incluindo a 

cegueira cortical) 

 

4. Paralisia facial – Solicitar para o paciente 

mostrar os dentes ou levantar as sobrancelhas e 

fechar os olhos 

0 = movimento simétrico normal 

1 = paralisia leve (sulco nasolabial apagado e 

assimetria do sorriso) 

2 = paralisia parcial (total ou quase total da face 

inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos os lados 

(ausência de movimento facial superior e inferior) 
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5. Motricidade dos MMSS – Solicitar para o 

paciente manter o braço em flexão a 45º na 

posição supina durante 10 segundos, ou 90
0
 se 

sentado, iniciando com o membro não afetado  

 

5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

0 = sem queda, o membro mantém os 90
0
 ou 45

0
 

graus durante 10 segundos 

1 = queda, o membro mantém os 90
0
 ou 45

0
, cai 

antes dos 10 segundos, mas não atinge a cama ou 

outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro não 

atinge ou não consegue manter os 90
0
 ou 45

0
, cai até 

a cama mas existe algum esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

6. Motricidade dos MMII – Solicitar para o 

paciente manter a perna em flexão a 30º na 

posição supina durante 5 segundos, iniciando 

com o membro não afetado  

 

6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

0 = sem queda, o membro mantém os 30
0
 graus 

durante 5 segundos 

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

não atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro cai 

na cama em 5 segundos, mas existe algum esforço 

contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro cai 

imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

7. Ataxia de membros – Realizar as provas 

índice-nariz e calcanhar-joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

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

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

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

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

8. Sensibilidade – Realizar estimulação dolorosa 

com alfinete na região proximal do braço, perna, 

tronco e face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

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

paciente sente que é a fincada é menos aguda ou é romba 

no lado afetado, ou existe uma perda da dor superficial 

com a fincada, mas o paciente está ciente de que esta 

sendo tocado 

2 = perda severa ou total da sensibilidade; o paciente não 
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está ciente de ter sido tocado na face ou membros 

9. Linguagem – Solicitar ao paciente para 

identificar um grupo de figuras e ler um conjunto 

de sentenças (no mínimo 3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma perda óbvia da 

fluência ou da facilidade de compreensão, sem limitação 

significativa nas idéias expressadas ou na forma de 

expressão. A redução da linguagem e/ou compreensão, 

entretanto, torna a conversação sobre o material 

apresentado difícil ou impossível. O examinador pode 

identificar no material apresentado figuras ou nomeações 

a partir das respostas do paciente 

2 = afasia severa; toda comunicação é através de 

expressão fragmentada; há grande necessidade de 

inferência, questionamento e adivinhação pelo 

examinador. A variedade de informação que pode ser 

trocada é limitada; o examinador carrega o fardo da 

comunicação. O examinador não consegue identificar os 

materiais apresentados a partir das respostas do paciente. 

3 = mudez, afasia global; sem linguagem aproveitável ou 

compreensão auditiva. 

 

10. Disartria – Solicitar para o paciente ler uma 

lista de palavras 

0 = normal 

1 = leve a moderada, o paciente arrasta pelo menos 

algumas palavras e, na pior situação, pode ser entendido 

com alguma dificuldade. 

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

ininteligível, na ausência ou desproporcional à qualquer 

disfasia, ou o paciente é mudo/anártrico. 

9 = intubado ou com outra barreira física. Explique: 

_______________________________ 

 

11. Extinção e inatenção (prévia negligência) – 

Solicitar para o paciente descrever o que está 

acontecendo na figura apresentada numa folha 

de papel, do lado direito e esquerdo (compensar 

com a cabeça qualquer perda visual). Se não 

conseguir, o paciente deverá reconhecer uma 

estimulação tátil simultânea e bilateral, com os 

olhos fechados 

0 = sem anormalidade 

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

ou pessoal à estimulação simultânea bilateral em uma 

das modalidades de sensibilidade. 

2 = hemi-inatenção profunda ou hem-inatenção à mais 

que uma modalidade. Não reconhece sua própria mão ou 

orienta-se somente a um lado do espaço. 

 

 

 

 

Item 9 – GRUPO DE FIGURAS: 
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Item 9 - LISTA DE FRASES: 

 

 VOCÊ SABE COMO 

 COM OS PÉS NO CHÃO 

 EU CHEGUEI EM CASA DO TRABALHO 

 PERTO DA MESA DA SALA DE JANTAR 

 ELES O OUVIRAM FALAR NO RÁDIO NA NOITE PASSADA 

 

 

 

Item 10 - LISTA DE PALAVRAS: 

 

 MAMÃE 

 TIP-TOP 

 FOTO-FATO 

 TANQUE 

 RICO 

 BERRO 

 TRISTE 

 PROBLEMA 
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Item 11 – FIGURA: 
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Anexo 2. Escala de Rankin 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nome: __________________________________ 

Data da Avaliação: ________________________ 

 Nenhum sintoma em geral          (0)  [   ] 

[selecione uma das opções ao lado] 

 Nenhuma incapacidade  

    significativa apesar dos 

   sintomas            (1) 

 Incapacidade leve           (2)

 Incapacidade moderada, mas  

 é capaz de andar sem ajuda        (3) 

 Incapacidade moderada, mas  

 é incapaz de andar sem ajuda     (4) 

 Incapacidade grave          (5) 

 Desconhecida           (9) 
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Anexo 3. Entrevista Estruturada Baseada no Protocolo da Organização Mundial de Saúde 

 

         Identificação e Características do Paciente 

 

         

         (1)Código do Entrevistador [   ] [   ] [   ] 

         (2)Data de aplicação do instrumento  [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] 

                                                                                    dia             mês          ano 

         Registros individuais do Paciente 

 

         (3)Nome do paciente [_________________________________________] 

Inclua todos os nomes. 

 

          [__________________________________________] 

 

 

 

 

          (6)   Data de nascimento                        [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] 

                                                                                                                 dia          mês            ano 

 

Dados sócio-demográficos  

 (4)    Telefone de contato   [_______________________________] 

 Coloque códigos de área (opcional). 

 

 (5)    Endereço de contato  [_______________________________] 

 Para questionários subseqüentes (opcional) 

  [_______________________________] 

 

  [_______________________________] 
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Se a data de nascimento é desconhecida, coloque a idade  [   ] [   ] [   ]                 

 

          (7)   Sexo Masculino            (1)  [   ] 

[selecione uma opção]                                             Feminino           (2) 

 

 

Informação do caso de AVC agudo 

 

(8) Data do AVC  [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] 

Coloque a data do início dos sintomas, ou primeiro sinal.           dia            mês           ano 

 

(9) AVC definido        Sim                          (1) [   ] 

[selecione uma opção]       Não                          (2) 

         Dados insuficientes (3) 

 

(10) Se apresenta AVC definido, o paciente já teve   Sim, registros examinados        (1) [   ] 

AVCs anteriormente?       Sim, registros não examinados (2) 

[selecione uma opção]       Não, registros examinados      (3) 

Assegure um diagnóstico de AVC correto ao invés de casos   Não, registros não examinados      (4) 

prévios  de AVC.        Dados insuficientes       (5) 
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Admissão hospitalar 

(13)  Data de admissão no hospital  [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] 

 Se o AVC ocorreu no hospital, coloque o dia da hospitalização                                        dia            mês                 ano 

 por doença primária. 

 

(14)  Qual era a condição de moradia do paciente antes do Independente em casa (1)  [   ] 

Condição Socioeconômica 

 

 (11) Qual o nível de educação que a pessoa completou? Nenhuma educação escolar regular (1) [  ]    ]  

 [selecione uma opção]     Menos do que a escola primária (2) 

 Se uma pessoa freqüentou poucos meses do primeiro ano da escola Escola primária completa  (3) 

 secundária, mas não completou o ano, registre “escola primária Escola secundária completa  (4) 

 completa”.       Escola superior completa  (5) 

 Se uma pessoa somente freqüentou poucos anos da escola primária Universidade completa  (6) 

 ou nunca foi à escola, registre “nenhuma educação escolar regular”. Pós-graduação    (7) 

        Desconhecido    (9) 

 

 (12)  Qual das seguintes opções melhor descreve o  Funcionário do governo  (1) [  ]    ]  

 principal cargo de trabalho da pessoa nos últimos Funcionário não-governamental (2) 

 12 meses?      Empregado autônomo  (3)          

 [selecione uma opção]      Não remunerado   (4) 

 O propósito desta questão é ajudar a responder outras questões, Estudante    (5) 

 como  por exemplo, se o tratamento, a sobrevivência e a reabilitação  Do lar     (6) 

 podem diferenciar de acordo com a ocupação.    Aposentado    (7) 

        Desempregado   (8) 

Desconhecido    (9) 
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 AVC? [selecione uma opção]  Dependente em casa (2) 

 Se o AVC ocorreu no hospital, coloque a condição de moradia prévia à Centro comunitário (3) 

 hospitalização. 
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Anexo 4. Cumullative Ilness Research Scale  

Instruções: Anote as descrições dos problemas médicos que justifiquem a pontuação a cada 

item.(se necessário utilize a página atrás) 

Pontuação: 

0- Sem Problema 

1- Problema de média intensidade ou problema passado significante 

2- Morbidade ou disabilidade aguda ou que necessitem de terapia de primeira linha 

3- Disabilidade severa ou constante ou doença crônica incontrolada 

4- Necessidade de tratamento severo imediato ou extremo ou falência final de órgão 

ou grave compromentimento funcional 

Coração ---------------------------------------------------------------           ----------  

Vascular ---------------------------------------------------------------           ---------- 

Hematopoiéitico -----------------------------------------------------           ---------- 

Respiratório ----------------------------------------------------------           ---------- 

Olhos, ouvidos, nariz, garganta e laringe --------------------                 --------- 

Trato gastrointestinal superior -----------------------------------             ---------- 

Trato Gastrointestinal Inferior ------------------------------------            --------- 

Fígado ------------------------------------------------------------------         ----------  

Rim ----------------------------------------------------------------------        ----------  

Genito-Urinário -------------------------------------------------------         --------- 

Musculoesquelético/ tegumento ---------------------------------             ---------- 

Neurológico -----------------------------------------------------------          ----------  

Endócrino/metabólico e mama -----------------------------------            ----------  

Doença Psiquiátrica -------------------------------------------------          ----------  
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Número Total de categorias anotadas --------------------------                            ----------  

Score total --------------------------------------------------------                               ----------  

Index de severidade: ( escore total/número de categorias anotadas ) ----          ----------  

Numero de categorias com n´vel 3 de severidade ---------------------                ----------   

Número de categorias com nível 4 de severidade ---------------------                ----------  
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Anexo 5.  Mini-Exame do Estado Mental 
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Anexo 6. Frontal Assessment Battery 

 

1. Semelhanças: De que modo _____ e _______são semelhantes? (Pontos 0 ou 1) 

banana e laranja 

mesa e cadeira 

tulipa, rosa e margarida 

Total: p 0, p 1, p 2, p 3 

 

2. Fluência Verbal (flexibilidade mental): 

Total: p 0 (<3 palavras), p 1 (3-5 palavras), p 2 (6-9 palavras), p 3 ( > 9 palavras) 

 

3. Séries Motoras (programação) 

Total: p 0 (0 acompanhando), p 1 (3 acompanhando), p 2 (3 sozinho), p 3(6 sozinho) 

 

4. Instruções conflitantes (suscetibilidade à interferência) 

Exemplos “Bata uma vez quando eu bater uma” (1-1-1); “Bata uma vez quando eu bater 

duas” (2-2-2) 

Sequência: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 

Total: p 0 (faz como o examinador), p 1 (> 2 erros), p 2 (1-2 erros), p 3 (sem erros) 

 

5. Controle inibitório (Go-No Go) 

Exemplos “Bata uma vez quando eu bater uma” (1-1-1); “Bata uma vez quando eu bater 

duas” (2-2-2) 

Sequência: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 

Total: p 0 (repete 4 vezes seguidas), p 1 (> 2 erros), p 2 (1-2 erros), p 3 (sem erros) 

 

6. Compreensão de preensão manual (autonomia) 

Total: p 0 (pega, mesmo após instrução), p 1 (pega) 
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Anexo 7. Inventário de Edinburgh 

 

 

Total: 
Hemisfério 

Esquerdo (HE) =  

Hemisfério Direito 

(HD) =  

Total Acumulado TA = HE + HD =  

Diferença D = HD – HE =  

Resultado R = (D / TA)  100 =  

Interpretação: 

(Canhoto: R < -40) 

(Ambidestro: -40  R  +40) 

(Destro: R > +40) 
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Anexo 8. Teste de Cancelamento de Letras 
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Anexo 9. Índice de Barthel 

Alimentação Totalmente dependente 0 

Necessita de ajuda (para cortar) 

 

5 

Independente 10 

Banho Não pode executar sem assistência 0 

Executa sem assistência 5 

Higiene Pessoal Necessita de ajuda 10 

Lava o rosto, penteia cabelos e 

escova os dentes 

0 

Vestuário Totalmente dependente 5 

Necessita de ajuda, mas faz pelo 

menos a metade da tarefa 

dentro de um período de tempo 

razoável 

10 

Independente, amarra sapatos, fixa 

fivelas e coloca 

adaptações (órtese, et.) 

0 

Controle Intestinal Acidentes freqüentes 5 

Acidentes ocasionais ou necessita 

auxílio com enema ou 

supositório 

10 

Sem acidentes e independente para 

uso de enemas ou 

supositórios, se necessário 

0 

Controle Vesical Incontinência ou necessidade de uso 

de dispositivo de coleta 

(fralda, coletor, sonda, etc.) 

5 

Acidentes ocasionais ou necessita de 

ajuda com o 

dispositivo de coleta 

10 

Sem acidentes, capaz de cuidar do 

dispositivo de coleta, se 

for usado 

0 

Locomoção ao Banheiro Não usa banheiro, restrito ao leito 5 

Necessita de ajuda para equilibrar-

se, colocar as roupas, 

cortar o papel higiênico 

10 

 Independente no banheiro 0 

Transferência da cama para 

cadeira 

 

Restrito ao leito não é possível o uso 

da cadeira 

5 

Capaz de sentar, mas necessita 

assistência máxima na 

transferência 

10 

Mínima assistência ou supervisão 0 

Independente, inclusive nas travas da 

cadeira de rodas e 

levantar o suporte do pé 

5 
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Mobilidade e deambulação Senta na cadeira de rodas mas não se 

impulsiona 

10 

Independente na cadeira de rodas por 

50 m, não consegue 

caminhar 

0 

Caminha com ajuda por uma 

distância de 50 m 

5 

Independente por 50 m, pode usar 

dispositivos de auxílio, 

sem ser o andador com rodas 

10 

Subir escadas Não sobe escadas 0 

Necessita de ajuda ou supervisão 5 

Independente, pode usar dispositivo 

de auxílio 

10 
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Anexo 10. Escala de Berg 
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Anexo 11. Short Physical Performance Battery 
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Anexo 12. Certidão de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


