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Resumo 

 

A apraxia é um distúrbio da realização de gestos ou atos motores 

aprendidos sem que haja anormalidades em canais sensoriais aferentes ou 

motores eferentes, deterioração intelectual, nem alteração de atenção ou de 

compreensão dos comandos verbais. Geralmente, ocorre após lesões no 

hemisfério cerebral esquerdo, que também podem ser causadoras de 

distúrbios adquiridos da linguagem ou afasias. Os objetivos desse estudo foram 

caracterizar o desempenho de indivíduos saudáveis e de indivíduos afásicos 

em uma bateria de avaliação de praxia de membros, investigando-se a 

influência das variáveis sexo, idade e escolaridade, além de comparar o 

desempenho destes indivíduos nessa bateria. Para tanto, foi elaborada uma 

bateria de avaliação de praxia de membros, composta de tarefas de 

compreensão oral e nomeação de instrumentos, suas funções e ações, o 

reconhecimento de gestos transitivos e execução de tarefas de produção 

motora propriamente dita de gestos transitivos, intransitivos, pantomimas e 

gestos sem significado, sob comando verbal e sob imitação. Foram avaliados 

44 indivíduos saudáveis, que compuseram o grupo controle, e 28 indivíduos 

afásicos, com lesão única em hemisfério cerebral esquerdo, que compuseram 

o grupo afásico. Os resultados mostraram que o sexo não influenciou o 

desempenho de nenhum dos grupos estudados, enquanto a idade influenciou o 

reconhecimento de gestos transitivos em ambos os grupos. No grupo afásico, a 

idade também influenciou a imitação de gestos dinâmicos sem significado. A 

escolaridade, no entanto, influenciou em mais tarefas da bateria, nos dois 

grupos. A lesão cerebral, por sua vez, teve impacto sobre as tarefas 
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lingüísticas de nomeação de ações e objetos, reconhecimento e definição da 

função de instrumentos. Além disso, a lesão também influenciou o 

desempenho dos indivíduos afásicos durante a realização de gestos transitivos 

mais complexos e de pantomimas, além da imitação de gestos dinâmicos sem 

significado, podendo alguns déficits previstos nas afasias, tais como falhas 

léxico-semânticas e no processamento fonológico ter interferido nestas tarefas.

Assim, tem-se que a variável demográfica que mais exerceu influência sobre o 

desempenho de indivíduos saudáveis ou afásicos foi a escolaridade, sendo a 

idade e a lesão cerebral, essa última apenas no grupo afásico, menos 

impactantes.  
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1. Introdução 

 

A apraxia é definida como sendo um distúrbio na realização de gestos 

ou atos motores aprendidos sem que haja anormalidades em canais sensoriais 

aferentes ou motores eferentes, deterioração intelectual, nem alteração de 

atenção ou de compreensão dos comandos verbais (Geschwind, 1975; 

Carrilho, 1996). 

Os estudos sobre a apraxia iniciaram-se no início do século passado, 

com os trabalhos de Liepmann (apud Rothi, Ochipa e Heilman, 1997), que, em 

1905, a definiu como um fenômeno unitário, em que as variações na 

manifestação clínica nos diferentes quadros seriam decorrentes de disfunções 

em diferentes níveis de um mesmo mecanismo de produção do ato motor. 

Liepmann descreveu diferentes tipos de apraxia, entre eles as apraxias 

ideomotora e ideatória. 

Embora citem a divergência ainda existente na literatura no que se 

refere à classificação dos diferentes tipos de apraxia, Wheaton e Hallet (2007), 

definem a apraxia ideomotora como sendo a dificuldade para demonstrar o uso 

de objetos, bem como para realizar gestos com valor comunicativo, podendo 

ocorrer déficits espaciais, temporais ou falhas na realização de pantomimas. Já 

a apraxia ideatória se manifesta na falha para sequencializar os passos 

necessários para a realização de gestos, pulando ou invertendo etapas.  

 Independentemente do tipo de apraxia, entretanto, diversos estudos 

constataram a forte relação entre esse distúrbio e as lesões de hemisfério 

esquerdo, sendo freqüentes os relatos de casos de apraxia em pacientes que 

também se apresentam com distúrbios adquiridos da linguagem, conhecidos 



2 
 

como afasias (Liepmann, 1905; Geschwind, 1965; De Renzi, Pieczuro e 

Vignolo, 1968; Ochipa, Rothi e Heilman, 1994; Goldenberg, 1995; Goldenberg, 

Hermsdörfer e Spatt, 1996; Raymer e col, 1997; Schnider e col, 1997; Hanna-

Pladdy e col, 2001). Desta forma, muitos autores acreditam que, mais que um 

distúrbio motor, a apraxia envolva déficits conceituais que se manifestam em 

tarefas de produção motora (Rothi, Ochipa e Heilman, 1997; Goldenberg, 1995; 

Cubelli e col, 2000; Hanna-Pladdy e col, 2001; Goldenberg e Strauss, 2002). 

A neuropsicologia cognitiva vem estudando e aprimorando modelos de 

praxia de membros que procuram explicar o funcionamento do processo de 

produção de um ato motor, levando em conta um nível conceitual no 

processamento da ação. Um dos modelos mais aceitos atualmente é o Modelo 

de Praxia de Membros proposto por Rothi, Ochipa e Heilman (1997), segundo 

o qual o processo de produção gestual envolve conceitos lexicais e 

semânticos, originalmente utilizados nos estudos de modelos de linguagem. 

Segundo este modelo, há interação entre o sistema léxico-semântico e os 

sistemas de ação durante a realização dos movimentos práxicos. Qualquer 

ruptura neste processo pode levar à alteração na realização consciente de 

movimentos aprendidos, podendo, inclusive, ocorrer dissociação entre as 

habilidades de realizar gestos sob comando verbal e sob imitação. 

Lesões no Sistema Nervoso Central, portanto, especialmente aquelas 

ocorridas no hemisfério cerebral esquerdo, podem levar a alterações nas 

diferentes etapas do processamento gestual sugerido neste modelo, 

acarretando manifestações apráxicas típicas, que poderão prejudicar a 

execução do movimento, de acordo com a natureza do déficit. Da mesma 
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forma, tais lesões também podem ocasionar distúrbios adquiridos da 

linguagem, ou seja, afasias.  

De fato, na prática clínica fonoaudiológica, não é incomum nos 

depararmos com pacientes afásicos que, além da dificuldade para utilizar os 

aspectos formais da linguagem (fonologia, morfologia, sintaxe e semântica) 

para a comunicação, apresentem também inabilidades para utilizar gestos 

representativos e/ou simbólicos de modo a complementar ou substituir uma 

comunicação verbal falha. Assim como o modelo de produção de gestos tenta 

explicar o processamento dos atos motores, diferentes modelos 

neuropsicológicos propostos (Benson e Ardila, 1996; Basso e Marangolo, 2000) 

contribuem para a compreensão dos mecanismos envolvidos no 

Processamento da Linguagem e das diferentes naturezas de déficits 

conseqüentes a distúrbios neste processamento. Tais modelos incluem, em 

geral, um Sistema Semântico central, interconectado a um sistema de 

processamento lexical, tanto de entrada, como de saída, tal qual descrito 

anteriormente no modelo de produção gestual.  

Por outro lado, sabidamente, variáveis demográficas tais como o sexo, a 

idade e a escolaridade podem influenciar o desempenho de indivíduos em 

testes neuropsicológicos variados e em testes de linguagem (Ardila, Rosselli e 

Rosas, 1989; Reis e col, 2001; Radanovic e col, 2004; Mansur e col, 2006; Reis 

e col, 2006; De Luccia, 2008; Cangoz, Karakoc e Selekler, 2009; Kukolja e col, 

2009). Sendo assim, torna-se instigante estudar as habilidades práxicas de 

indivíduos afásicos, comparando-os a indivíduos saudáveis, levando-se em 

consideração a influência de variáveis demográficas que, porventura, possam 
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interferir no desempenho durante a aplicação de uma bateria de praxia de 

membros. 
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1.1 Objetivos 

 

1. Avaliar o desempenho de indivíduos sem lesão neurológica em uma 

bateria de praxia de membros 

1.1. Analisar a influência das variáveis sexo, idade e 

escolaridade nas habilidades práxicas avaliadas; 

2. Avaliar o desempenho de sujeitos com lesão neurológica seguida de 

afasia nessa mesma bateria, comparando-o ao de sujeitos sem lesão 

neurológica de mesmo sexo, idade e escolaridade. 
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2. Revisão da Literatura 

Os primeiros estudos sobre a apraxia surgiram entre o fim do século XIX 

e início do século XX. Um dos pioneiros nos estudos das apraxias, Liepmann 

foi quem, ainda em 1905, primeiro utilizou o termo apraxia ideomotora para 

denotar a inabilidade em traduzir a idéia correta do movimento pretendido em 

ato motor apropriado, relacionando o déficit básico da apraxia à falha na 

execução do movimento, e não à evocação do gesto (apud Rothi, Ochipa e 

Heilman, 1997). Ao descrever 83 casos clínicos de lesão cerebral, divididos em 

dois grupos, sendo um com 41 pacientes com alterações motoras em 

hemicorpo direito, ou seja, com provável lesão cerebral em hemisfério 

esquerdo, e outro com 42 pacientes com o padrão inverso, Liepmann constatou 

que apenas o grupo com lesão cerebral à esquerda apresentava incidência 

significativa de sujeitos com dificuldades em testes gestuais. Esses indivíduos, 

embora todos afásicos, mantinham a dificuldade para realizar as tarefas 

propostas mesmo sob imitação, o que excluiu que a dificuldade fosse de 

compreensão da tarefa a ser realizada. Esses resultados levaram Liepmann a 

postular que o hemisfério cerebral esquerdo seria o controlador dos 

movimentos hábeis dos membros direito e esquerdo, ocorrendo, nesse último, 

mediação do corpo caloso. Também o levaram a propor o que, hoje, é aceito 

como sendo a descrição original dos mecanismos subjacentes à praxia de 

membros, ou seja, um “esquema vertical” dos componentes funcionais distintos 

envolvidos no processamento da praxia. Esse esquema descrito por Liepmann 

seria composto pelos seguintes componentes: a. “fórmula do movimento”, que 

seria as seqüências espaço-tempo ou o conhecimento geral do curso do 

procedimento a ser realizado; b. “padrões inervatórios”, que incluiriam as 
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transformações dessa “fórmula” pronta e precisamente em inervação, 

posicionando os membros de acordo com as idéias direcionais do movimento a 

ser realizado; e c. “memória cinética”, que envolveria a ligação funcional que 

ocorreria durante a inervação, a partir da orientação e apoio visual, em um 

“short circuiting”.  

Posteriormente, Geschwind (1965) também atribuiu ao hemisfério 

esquerdo o controle das ações motoras. Ele relatou que, ao realizar 

pantomimas sob comando verbal, a informação auditiva seria processada nos 

centros posteriores da linguagem, localizados no lobo temporal esquerdo, 

sendo transmitidas em seguida ao córtex de associação motora ipsilateral, via 

fascículo arqueado, nos destros, e via corpo caloso, no caso de indivíduos 

canhotos. Assim, lesões ao giro supramarginal ou fascículo arqueado 

resultariam em apraxia caracterizada por compreensão da ordem a ser 

realizada, mas incapacidade de executá-la, devido à desconexão entre as 

áreas receptivas da linguagem e as áreas de associação motora anteriores. A 

imitação também estaria alterada, devido à desconexão entre áreas visuais e 

motoras. O uso do objeto propriamente dito, porém, estaria intacto.  

Entretanto, De Renzi, Pieczuro e Vignolo (1968), ao contrário do 

postulado por Geschwind sobre o uso propriamente dito do objeto manter-se 

intacto, ao investigarem a habilidade de indivíduos saudáveis e cérebro-

lesados de demonstrar o uso de instrumentos, relataram dificuldades no uso de 

objetos nos pacientes com lesão cerebral em hemisfério esquerdo. Esses 

autores encontraram ainda forte correlação entre os escores de praxia e o 

desempenho em testes de compreensão auditiva. Os autores concluíram que, 

além de ser uma patologia associada a lesões de hemisfério esquerdo, 
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especialmente em áreas relacionadas ao processamento de linguagem, a 

apraxia parece estar relacionada a um distúrbio conceitual específico, que é 

tipicamente encontrado nas afasias. 

A partir de então, cada vez mais os estudos buscaram investigar a 

existência de alterações conceituais nos distúrbios apráxicos. A partir de 

inúmeros relatos de casos e baseadas nos relatos de Liepmann sobre a 

apraxia, Rothi, Ochipa e Heilman (1991, 1997), então, propuseram o Modelo de 

Praxia de Membros (figura 1), segundo o qual o processo de produção do ato 

motor envolve um componente conceitual na produção de movimentos 

intencionais. Ou seja, o processo de produção de gestos envolveria tanto um 

sistema conceitual, quanto um sistema de produção motora, havendo a 

interação entre um sistema léxico-semântico e um sistema de ação durante a 

realização dos movimentos práxicos. Qualquer ruptura neste processo poderia 

levar à alteração na realização consciente de movimentos aprendidos, 

acarretando diferentes formas de manifestação clínica dos distúrbios apráxicos. 

No modelo proposto, o sistema conceitual constitui-se de componentes 

lexicais e semânticos, como os utilizados nos estudos de modelos de 

linguagem, e relaciona-se com três tipos de conhecimento: 1. Função de 

instrumentos e objetos, sendo os instrumentos aqueles que são utilizados para 

obter vantagem mecânica à ação, enquanto os objetos seriam aqueles que 

recebem a ação; 2. Conhecimento das ações independentes de objetos; e 3. 

Conhecimento sobre a organização das ações simples em seqüências. 

Já o sistema de produção motora, por sua vez, seria composto pelo 

componente sensório-motor do conhecimento da ação, que incluiria as 
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informações sobre os programas de ação, bem como a tradução destes em 

ação propriamente dita.  

 O modelo empresta o termo lexicon, originalmente utilizado nos estudos 

de linguagem, que se refere à porção do sistema lingüístico que permite o 

processamento de palavras com as quais o falante teve prévia experiência, e o 

emprega às representações internas dos movimentos aprendidos, que seriam 

correspondentes às “memórias de movimento” propostas por Liepmann. 

Assim, o modelo é composto por um lexicon de ação de entrada e outro 

de saída, em função das dissociações existentes entre compreensão, produção 

sob comando e sob imitação, descritas na literatura e que ainda serão 

exploradas ao longo desse capítulo. O lexicon de ação de entrada, então, seria 

responsável pelo reconhecimento de gestos previamente conhecidos, enquanto 

o de saída seria responsável pela produção desses gestos. 

Figura 1: Modelo de Praxia de Membros proposto por Rothi, Ochipa e 

Heilman (1997). 

Entrada 
auditiva /  verbal

Entrada 
visual /  objeto

Entrada 
visual /  gestual

Análise auditiva

Lexicon fonológico 
de entrada

Lexicon verbal de 
saída

Buffer fonológico

Sistemas motores

Análise visual

Sistema de reconhecimento 
de objeto

Análise visual

Lexicon de ação de 
entrada

Lexicon de ação de 
saída

Padrões inervatórios
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Segundo este modelo, ao realizarmos determinado ato motor sob 

comando verbal, a informação verbal seria submetida a uma análise auditiva, 

com posterior acesso ao léxico fonológico de entrada, de onde poderia acessar 

diretamente o saber semântico ou este acesso ocorrer apenas após a ativação 

do léxico verbal de saída. Após a ativação do saber semântico, a informação é 

processada no léxico de ação de saída, no qual ocorre a ativação do engrama 

motor do movimento, sendo esta informação passada aos modelos de 

inervação, que determinarão a execução do movimento pelos sistemas 

motores. Se a tarefa for a realização de atos motores com instrumentos ou 

objetos, ou seja, se for um gesto transitivo, o processo se inicia com uma 

análise visual do objeto e o posterior reconhecimento da função deste no 

sistema de reconhecimento do objeto/instrumento. Ocorre, então, acesso ao 

saber semântico, sendo que tal acesso também pode ser realizado após a 

ativação do léxico de ação de entrada. A seguir, o léxico de ação de saída é 

ativado e, então, os modelos de inervação, para que os sistemas motores 

realizem o gesto. Vale ressaltar que o ato motor pode envolver o uso atual do 

objeto, ou seja, o indivíduo demonstra seu uso, com o instrumento em sua 

mão, ou o gesto pantomímico ou pantomima, em que o indivíduo demonstra a 

utilização de determinado instrumento, sem, entretanto, tê-lo em sua mão. Se a 

informação de entrada para realização do movimento for gestual, ou seja, no 

caso de a tarefa ser imitação de determinado ato motor, ocorre, inicialmente, a 

análise visual do gesto e a conseqüente ativação dos léxicos de ação de 

entrada e de saída, com ativação do saber semântico. A seguir, os modelos de 

inervação são ativados e o movimento é executado pelos sistemas motores. Se 

a atividade for de reconhecimento e nomeação de um gesto, entretanto, após a 
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análise visual e o subseqüente acesso ao léxico de ação de entrada e ao saber 

semântico, o léxico verbal de saída é acessado, com posterior ativação da alça 

fonológica (buffer fonológico), a partir da qual ocorre a programação da fala e 

ativação dos sistemas motores que produzem a fala. 

A partir da publicação desse modelo, vários estudos subseqüentes 

basearam-se em suas proposições, quer seja para investigar as relações 

conceituais envolvidas no processamento dos atos motores, como para tentar 

compreender a natureza das diferentes manifestações apráxicas, possibilitando 

diagnósticos mais específicos dos quadros de apraxia de membros. 

Em 1995, por exemplo, Goldenberg realizou um estudo com o objetivo 

de investigar o envolvimento de um déficit conceitual relacionado à noção de 

posição e configuração do corpo humano, independentemente da consciência 

explícita da posição e configuração de seu próprio corpo, nos distúrbios 

apráxicos. O experimento envolveu a reprodução de gestos sem significado em 

si próprio e em um manequim, em participantes saudáveis e em pacientes com 

lesão cerebral à direita ou à esquerda. Os pacientes com lesão de hemisfério 

esquerdo que eram apráxicos cometeram significativamente mais erros do que 

os outros grupos ao manipular os manequins, sugerindo que a apraxia envolve 

problemas com o conceito geral de corpo humano, já que se envolvesse 

apenas a percepção da configuração do próprio corpo, os pacientes não 

deveriam ter dificuldades ao manipular um outro corpo, no caso, o corpo do 

manequim. Além disso, discutiu-se que, mais do que simplesmente transpor 

um movimento visto, por mecanismos de conversão visuo-motora, em 

programação e execução do mesmo movimento, a imitação implica em etapas 

intermediárias complexas de transposição mental do movimento demonstrado 
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para o próprio corpo, abstraindo-se determinantes de posição e diferentes 

dimensões corporais de quem apresenta o movimento. Ou seja, mesmo os 

atos motores sem significado envolvem, ao contrário do esperado, conceitos 

semânticos ao representarem noções conceituais sobre o corpo humano.  

De fato, anos depois, em 2002, Goldenberg e Strauss também 

encontraram relação entre noções conceituais sobre o corpo e a realização de 

gestos, atribuindo esse processamento semântico ao hemisfério cerebral 

esquerdo. Esses autores estudaram a tarefa de imitação de gestos sem 

significado, envolvendo diferentes partes do corpo, com o objetivo de investigar 

a especificidade desta habilidade para dedos, mãos e pés. O grupo estudado 

consistiu de 30 pacientes com lesão em hemisfério esquerdo, 20 pacientes 

com lesão contralateral e 20 indivíduos saudáveis. A imitação de gestos 

envolvendo os dedos das mãos foi mais afetada no grupo com lesão de 

hemisfério direito, enquanto nas lesões à esquerda, observou-se maior 

dificuldade com a imitação de movimentos com as mãos e os pés. Concluiu-se 

que essa especificidade relaciona-se a processos perceptuais e cognitivos 

envolvendo ambos os hemisférios cerebrais, sendo as funções de gnosia e de 

reconhecimento de gestos familiares atribuídas ao hemisfério esquerdo, 

enquanto ao direito caberia a discriminação fina e a integração de pistas 

perceptuais. Assim, durante a imitação de gestos novos, sem significado, 

ocorre uma codificação do gesto demonstrado, com base no conhecimento 

prévio das partes do corpo. Essa codificação reduz as múltiplas variáveis 

visuais do gesto demonstrado a relações simples entre um número limitado de 

partes do corpo, resumindo os gestos a combinações de elementos familiares. 

O fato de os dedos das mãos, com exceção do polegar, constituírem-se de 
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elementos uniformes que se diferem basicamente, pelo posicionamento serial 

na mão, exige uma análise perceptual do movimento mais acurada, o que 

justificaria a dominância direita para movimentos envolvendo essa parte do 

corpo. Por outro lado, os movimentos das mãos que foram testados, por 

exemplo, envolviam relações desta com a cabeça e partes da face, 

conceitualmente diferenciadas, facilitando a codificação dos movimentos de 

acordo com o conhecimento prévio sobre essas diferentes partes do corpo, o 

que justifica a dominância esquerda para esses tipos de movimentos. Assim, 

mais uma vez, atribuiu-se um componente conceitual, relacionado ao 

hemisfério esquerdo, à realização de movimentos intencionais, envolvido na 

codificação das partes do corpo, utilizada durante a reprodução de gestos não 

familiares e sem significado. O hemisfério direito realiza contribuições na 

medida em que surgem demandas de discriminação e integração perceptual 

durante a realização dos movimentos. 

Ainda na tentativa de corroborar que a apraxia, mais do que um distúrbio 

de execução motora, envolve déficits no nível conceitual do movimento, o que 

estaria relacionado a lesões de hemisfério cerebral esquerdo, Goldenberg, 

Hermsdörfer e Spatt (1996) conduziram outro experimento, no qual realizaram 

a análise da cinemática da trajetória de movimentos de imitação de gestos sem 

significado. O objetivo era o de avaliar a pré-programação interna de 

movimentos hábeis, através da análise computadorizada dos movimentos 

realizados por participantes saudáveis, constituintes do grupo controle, e de 

pacientes com lesão de hemisfério esquerdo ou direito. O estudo envolveu a 

avaliação das duas fases da execução do gesto: a. fase de transporte, em que 

o membro é levado até a posição espacial que deve ocupar naquele gesto; e b. 
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fase de ajuste, que envolve o posicionamento do membro em sua posição alvo 

final.  

Observou-se que, no grupo controle e no grupo de pacientes com lesão 

de hemisfério direito, a fase de transporte constituiu-se de um único ciclo de 

aceleração e desaceleração, com apenas um pico de velocidade, seguida de 

fase de ajuste curta, com nenhum ou poucos ajustes no movimento. Os 

participantes com lesão em hemisfério esquerdo, por sua vez, apresentaram, 

em sua maioria, movimentos hesitantes e não fluentes, com múltiplos picos de 

velocidade na fase de transporte, além de fase de ajustes longa, o que sugere 

movimentação controlada por feedback sensorial. Entretanto, nesse último 

grupo também foi observado um padrão de dissociação, em que alguns 

pacientes apresentaram perfil cinemático do movimento semelhante ao dos 

controles, embora tenham produzido o gesto alvo erroneamente. Em dois 

casos em que esse padrão foi encontrado, os pacientes apresentavam lesão 

de lobo pré-frontal. Os autores concluíram, então, que a apraxia parece resultar 

de dificuldades em determinar a posição alvo exata do movimento pretendido, 

sendo os perfis de dissociação sugestivos de diferentes estratégias traçadas, 

ou seja, a maioria dos pacientes, por estarem incertos de como devem 

posicionar seu membro, optam por realizar movimentos hesitantes, de modo a 

utilizar o feedback sensorial para tentar posicioná-lo da maneira correta, 

utilizando-se de estratégia de tentativa e erro. Alguns pacientes, entretanto, 

não exibem essa preocupação em atingir exatamente a posição alvo, 

planejando e executando o movimento de modo a atingir uma posição próxima 

daquela pretendida, sem necessariamente ter consciência de seu erro, o que 

pode ser conseqüência direta da lesão frontal. De qualquer modo, em ambos 
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os padrões, o distúrbio ocorre predominantemente em lesões de hemisfério 

cerebral esquerdo e refere-se à falha na determinação da posição alvo, e não 

na execução propriamente dita do movimento, sendo o controle de feedback 

durante a movimentação mais uma estratégia compensatória do que a origem 

dos distúrbios apráxicos. 

Quanto às tentativas de delineação de quadros apráxicos específicos, 

acarretados por déficits seletivos nos diferentes componentes do processo de 

produção gestual, Ochipa, Rothi e Heilman (1989) descreveram o caso de um 

paciente canhoto, com lesão em hemisfério cerebral direito, que apresentou 

alteração do uso atual de instrumentos, tanto em situações de avaliação, como 

em contextos naturais. Por exemplo, o paciente foi visto tentando escovar os 

dentes com uma colher e um pente. Foram realizadas avaliações de linguagem 

e de praxia, as quais incluíram a identificação de instrumentos, pelo nome e 

pela função, a nomeação e definição oral da função destes, o uso de 

instrumentos e objetos, seleção de instrumentos e pantomimas sob comando 

verbal e sob imitação. O paciente apresentou um quadro que as autoras 

definiram como apraxia ideacional, caracterizada pela inabilidade em utilizar 

adequadamente instrumentos e objetos, com discreta melhora no desempenho 

sob imitação. As autoras acreditam que o déficit esteja relacionado à falha em 

acessar o conhecimento sobre a função dos instrumentos, uma vez que a 

nomeação e identificação pelo nome destes estavam preservadas, embora não 

fosse possível definir ou apontar um instrumento a partir da definição de sua 

função. 

Por outro lado, as mesmas autoras, em 1994, expuseram outro caso 

clínico, em que o paciente, acometido por lesão cerebral em hemisfério 
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esquerdo e com diagnóstico de Afasia de Condução, apresentava piora da 

realização de gestos pantomímicos sob imitação, quando comparados aos 

mesmos realizados sob comando verbal, estando a compreensão destes 

gestos preservada. As autoras chamaram esse quadro de Apraxia de 

Condução, realizando uma comparação com os estudos do processamento de 

linguagem. Os lexicon de ação de entrada e de saída estariam preservados, já 

que o paciente apresentou compreensão de gestos pantomímicos e uso atual 

de objetos adequados. A dificuldade para realizar gestos pantomímicos sob 

comando verbal e a piora na realização destes gestos sob imitação, entretanto, 

sugeriram dificuldades adicionais provenientes de interrupção no 

processamento dos gestos entre os lexicon de ação de entrada e de saída.  

Adotando, então, essa mesma terminologia, Politis (2004) descreveu 

outro caso de Apraxia de Condução, em que um paciente de 51 anos de idade, 

após sofrer um traumatismo cranioencefálico, evoluiu com afasia de Wernicke 

e apraxia ideomotora, caracterizada por alteração da capacidade de executar 

gestos familiares e não familiares sob imitação. As demais habilidades práxicas 

avaliadas, entre elas as que envolviam a utilização de ferramentas e a 

execução de gestos a partir da entrada visual de objetos, encontraram-se 

preservadas. O autor também acredita que a alteração possa estar relacionada 

a interrupções na via que conecta os lexicon de ação de entrada e de saída. 

Propondo-se, então, investigar e descrever os quadros clínicos 

atribuíveis aos distúrbios específicos de cada um dos componentes envolvidos 

no processamento da praxia de membros, Cubelli e col (2000) revisaram o 

Modelo de Praxia de Membros original, sugerindo algumas modificações. Uma 

delas foi acrescentar a rota de conversão visuo-motora, ou uma rota não-
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lexical, em que um movimento observado é convertido em ato motor, sem que 

haja acesso aos componentes lexicais e semânticos. Outra modificação 

proposta foi a de omitir os “padrões inervatórios” de Liepmann, por 

representarem um componente prioritariamente anatômico. Acrescentaram, 

ainda, um buffer de memória gestual, ao qual as rotas lexical e não-lexical 

convergem, e que retém, por curto-prazo, a representação do programa motor 

a ser executado. Tal buffer gestual está relacionado ao tempo necessário para 

traduzir os formatos abstratos de gestos complexos em seqüências 

apropriadas de comando motor, ou seja, em segmentos interligados de 

movimento que corresponderão à ação como um todo. O modelo de praxia de 

membros modificado, então, é ilustrado na figura 2. 

Figura 2: Modelo de praxia de membros modificado (Cubelli e col, 2000) 

Entrada 
auditiva /  verbal

Entrada 
visual /  objeto

Entrada 
visual /  gestual

Análise fonológica

Lexicon fonológico 
de entrada

Análise visual

Lexicon de ação de 
entrada

Lexicon de ação de 
saída

Sistemas motores

Sistema Semântico 
de ação

Sistema de descrição 
estrutural

Mecanismo conversão 
visuo-motora

Resposta motora  
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Prevendo cinco diferentes quadros clínicos de apraxia, embora ainda 

sem a pretensão de diferenciar as falhas de acesso das falhas de componente, 

os autores se propuseram a investigar a ocorrência destes em um grupo de 19 

pacientes com lesão neurológica à esquerda, comparados a 20 pacientes 

saudáveis.   

Assim, além de avaliação neurospicológica e de linguagem, os 

participantes foram submetidos a tarefas de produção de gestos, transitivos e 

intransitivos, sob comando verbal e sob imitação. Também realizaram um teste 

de reconhecimento de gestos transitivos, em que deveriam apontar qual figura 

dentre quatro apresentadas, representava o uso correto de objeto familiar, com 

o objetivo de avaliar o acesso ao lexicon de ação de entrada e sua ligação ao 

sistema semântico. Dos cinco quadros clínicos de apraxia de membros 

previstos, o único que não foi encontrado, embora já tenha sido descrito em 

outros estudos (Ochipa, Rothi e Heilman, 1994; Politis, 2004), foi o de déficit 

restrito ao mecanismo de conversão visuo-motora. Os autores conseguiram, 

entretanto, identificar quatro outros quadros clínicos em seu estudo, a saber: 

um caso sugestivo de alteração no lexicon de ação de entrada, devido à 

dificuldade apenas no teste de reconhecimento gestual; um caso de alteração 

no lexicon de ação de saída, em que o paciente apresentou déficits apenas nas 

tarefas de produção gestual sob comando verbal e de uso de objetos; três 

casos em que houve falhas em todos os testes de produção, embora os 

participantes tenham tido bom desempenho no reconhecimento gestual, o que 

levou à conclusão de falha no buffer gestual, ou seja, no sistema de memória 

de curto-prazo que reteria o plano motor a ser implementado; um caso de falha 

apenas no uso de objetos e no reconhecimento de gestos transitivos, sugerindo 
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déficit no sistema semântico de ação – entretanto, como não houve 

dificuldades com a produção de gestos com significado sob comando verbal, o 

que seria esperado, hipotetizou-se que a falha fosse no sistema semântico de 

ação, porém, específica para gestos transitivos.  

Interessantemente, outros dois quadros clínicos encontrados nesse 

estudo sugeriram uma dissociação no processamento de gestos transitivos e 

intransitivos. No primeiro deles, a única dificuldade demonstrada foi no lexicon 

de ação de saída, porém, específica para gestos transitivos, já que a produção 

de gestos intransitivos com significado estava preservada. O segundo caso 

demonstrou padrão inverso, ou seja, dificuldade apenas com gestos 

intransitivos.  

Indícios de que o processamento de atos motores possa ser 

diferenciado segundo o tipo de gestos, tanto quanto ao seu valor semântico 

(gestos com e sem significado), como segundo sua relação com instrumentos e 

objetos (transitivos, intransitivos e pantomimas), gerando padrões dissociados 

de distúrbios apráxicos, têm sido demonstrados em outros estudos.  

Bartolo e col (2001), por exemplo, descreveram os casos clínicos de três 

pacientes apráxicos, em que dois deles apresentaram desempenho compatível 

com o de indivíduos saudáveis na produção gestual sob comando e na 

imitação de gestos com significado, embora tenham demonstrado déficit 

seletivo apenas na imitação de gestos sem significado. Concluíram que o 

quadro é sugestivo de alteração no mecanismo de conversão visuo-motora, 

sendo compatível com os casos já descritos de Apraxia de Condução. O 

terceiro caso, entretanto, apresentou padrão inverso de déficit, ou seja, 
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enquanto a imitação de gestos sem significado encontrou-se preservada, 

sugerindo bom funcionamento do mecanismo de conversão visuo-motora, bem 

como do buffer gestual, as provas de produção sob comando e imitação de 

gestos com significado mostraram-se alteradas. Sugeriu-se, então, que a 

alteração encontra-se na rota lexical, estando o lexicon de ação de entrada e o 

sistema semântico de ação preservados, já que o reconhecimento e a 

identificação de gestos mostraram-se preservados. Desta forma, concluiu-se 

que o distúrbio estava relacionado ao mau funcionamento do lexicon de ação 

de saída ou no acesso a ele. Esses achados confirmam, então, a dupla 

dissociação entre as rotas lexical e não-lexical da produção gestual, podendo 

ocorrer padrões dissociados de déficits quanto à presença, ou não, de 

significado. 

Já no que se refere aos distúrbios seletivos de gestos transitivos e 

intransitivos, Hanna-Pladdy e col (2001) compararam a performance na 

realização de gestos transitivos e intransitivos sob comando verbal, em grupos 

de pacientes com lesão cerebral à esquerda, à direita e em indivíduos 

saudáveis, com o intuito de investigar a presença de diferenças qualitativas, 

relacionadas aos tipos de gestos, nas diferentes lesões em hemisférios 

cerebrais. A hipótese era a de que os diferentes padrões de erros entre lesões 

de hemisfério esquerdo e direito pudessem refletir a contribuição de cada 

hemisfério às funções práxicas. Além de encontrar maior incidência de erros 

nos indivíduos cérebro-lesados, em comparação com o grupo de pacientes 

saudáveis, observou-se maior incidência de erros em pacientes com lesão em 

hemisfério esquerdo, do que naqueles com lesão à direita, o que corroborou a 

hipótese de dominância cerebral esquerda para o controle motor. Entretanto, a 
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análise dos tipos de erros cometidos sugeriu uma representação em ambos os 

hemisférios cerebrais dos aspectos espaciais e temporais dos movimentos, 

embora pareça haver predominância de representação semântica da ação e 

das representações têmporo-espaciais à esquerda. Ao hemisfério direito 

caberia a sincronização e o ajuste da velocidade da ação relativos às 

propriedades espaciais dos movimentos produzidos, o que corroborou os 

achados de Goldenberg e Strauss (2002), relatados anteriormente. No que se 

refere ao tipo de gestos, por outro lado, os indivíduos com lesão à esquerda 

foram os únicos que apresentaram alteração na execução de gestos 

intransitivos. Entretanto, tiveram dificuldade ainda maior na execução de gestos 

pantomímicos envolvendo o uso de objetos, o que, coincidentemente, tem sido 

alvo de inúmeros estudos recentes.  

Entretanto, as pantomimas devem ser consideradas como gestos 

transitivos ou intransitivos? Bartolo e col (2003) chamaram a atenção para esta 

ambigüidade em relação às pantomimas de objetos, uma vez que poderiam ser 

classificadas como gestos transitivos, já que envolvem, de alguma maneira, o 

conceito de uso de objetos. Porém, os objetos não estão, de fato, presentes, o 

que poderia levar a classificá-las como gestos intransitivos. Frisam ainda que, 

apesar de poderem ser semelhantes em alguns contextos, as pantomimas de 

uso de objetos e os gestos simbólicos descrevendo o uso de objetos devem ser 

diferenciados, já que, em alguns casos, eles diferem sobremaneira. Como as 

pantomimas raramente ocorrem no cotidiano, elas podem ser consideradas 

gestos pouco familiares, que, portanto, provavelmente não dispõem de um 

programa motor prévio disponível nas memórias de ação de longo prazo.  
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Ao realizar uma pantomima, o indivíduo deve considerar a distância do 

objeto com relação ao corpo, a configuração deste e a orientação espacial da 

mão que realiza o teste, sendo os erros espaciais e posturais frequentemente 

observados na apraxia. Assim, os autores hipotetizaram que para produzir 

pantomimas, a informação sobre a função do objeto, armazenada no sistema 

semântico de ação, e o programa motor para o uso do objeto, no lexicon de 

ação de saída, devem ser integrados e utilizados no planejamento do ato 

motor, o que seria viabilizado através da memória operacional.  

Os mesmos autores apresentaram o caso de uma paciente submetida a 

testes de reconhecimento, identificação e produção de gestos transitivos, 

intransitivos, pantomimas e gestos sem significado, em duas condições de 

avaliação: sob comando, em diferentes modalidades sensoriais de entrada da 

informação, e sob imitação. Apesar de seu desempenho nos testes envolvendo 

gestos transitivos e intransitivos ter se mostrado dentro do normal, ela falhou 

nos testes de produção de pantomimas, sendo a maioria dos erros do tipo 

parte do corpo como objeto (PCI), e na imitação de gestos sem significado, 

confirmando que, em relação aos gestos com significado, é possível um déficit 

seletivo na execução de pantomimas. Concluíram, dessa forma, que as 

pantomimas representam uma categoria independente de gestos, que, por sua 

vez, ocorrem através de mecanismos cognitivos específicos. A falha na 

imitação de gestos sem significado indicou distúrbio no mecanismo de 

conversão visuo-motora que, entretanto, não poderia ser a causa do déficit de 

pantomimas, pois se isso ocorre, elas poderiam ser consideradas gestos sem 

significado, o que contrariaria o senso comum na literatura de que essa via é 

apenas para imitação, e não para produção sob comando.  
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 Ainda nesse estudo, os autores levantaram a hipótese de existência de 

um “espaço de trabalho” em que informações semânticas e procedimentais 

possam ser manipuladas para geração de novos programas motores, uma vez 

que as pantomimas, apesar de terem significado, são gestos inéditos, já que 

não são utilizadas rotineiramente. Por acreditarem que esse “espaço” possa 

ser a memória operacional, esta foi avaliada, mostrando-se, de fato, alterada, 

mesmo na ausência de outras alterações neuropsicológicas. Isso pareceu 

confirmar a hipótese de que falhas na memória operacional poderiam justificar 

o déficit seletivo de produção de pantomimas, levando os autores a sugerir 

uma revisão do modelo de praxia, incluindo um componente que integra e 

sintetiza entradas perceptuais às informações disponibilizadas pelo sistema 

semântico e pelo lexicon de saída, para criação de programas motores 

inéditos.  

Assim, essa versão refinada do modelo cognitivo de praxia inclui três 

diferentes rotas, responsáveis por diferentes categorias gestuais: a rota lexical, 

para o processamento de gestos com significado, transitivos e intransitivos; a 

rota não-lexical, para a imitação de gestos sem significado; e um terceiro 

caminho centrado no espaço de trabalho que permite a performance e imitação 

de pantomimas. 

Schnider e col (1997) também descreveram que indivíduos cérebro-

lesados apresentam maior dificuldade na realização de gestos pantomímicos, 

entretanto, acreditam que essa dificuldade esteja relacionada à complexidade 

do ato motor, e não às relações conceituais implícitas nele. Como as 

dificuldades foram observadas tanto nos gestos com significado, quanto nos 

gestos sem significado, os autores concluíram que o conteúdo semântico não 



24 
 

necessariamente influenciou o desempenho dos pacientes nas tarefas práxicas 

que foram testadas. Por outro lado, encontraram influência da complexidade da 

tarefa no desempenho dos pacientes, já que para as modalidades que 

forneciam maior quantidade de informações sobre a ação, como as tarefas de 

imitação e uso propriamente dito dos objetos, os pacientes demonstraram 

melhor desempenho, enquanto apresentaram maior dificuldade para realizar 

pantomimas sob comando verbal ou a partir da visualização do objeto. Assim, 

os autores concluíram que a descontextualização da ação, ocasionada pela 

artificialidade da situação de avaliação, parece ser mais impeditiva para a 

execução do movimento do que o conteúdo semântico desta, nas avaliações 

de apraxia.  

Quanto aos tipos de erros cometidos durante as tarefas de realização de 

pantomimas, talvez o mais comumente descrito seja aquele classificado como 

parte do corpo como instrumento (PCI), o que ressalta a importância da 

instrução dada ao se avaliar esse tipo de gesto.  

Raymer e col (1997), então, realizaram um estudo com um grupo de 

pacientes com lesão cerebral à esquerda e dois grupos de indivíduos 

saudáveis. Todos foram submetidos a um teste de realização de pantomimas. 

Na ocorrência de erros do tipo PCI, tanto um dos grupos de saudáveis, quanto 

o grupo de pacientes com lesão cerebral foram reinstruídos a demonstrar o uso 

do objeto alvo como se ele realmente estivesse em mãos, e não como se a 

mão fosse o objeto. Um segundo grupo de saudáveis, por sua vez, não 

recebeu a reinstrução. Apesar deste tipo de erro ter aparecido tanto no grupo 

de pacientes cérebro-lesados, como nos grupos de saudáveis, apenas o grupo 

de saudáveis que recebeu a reinstrução, conseguiu modificar suas respostas, 
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diminuindo significativamente o número de erros PCI, ao passo que, no grupo 

de lesados, as respostas se mantiveram. Esse achado parece sugerir que, 

mesmo quando um gesto emblemático, culturalmente aceito, é mais facilmente 

evocado ao se realizar pantomimas, os indivíduos saudáveis têm a habilidade 

de realizar a pantomima corretamente quando a instrução é clara, enquanto os 

indivíduos cérebro-lesados mantêm o padrão patológico de erro. Desta forma, 

verificou-se que os indivíduos com lesão cerebral não conseguem acessar as 

representações transitivas posturais e de movimento, ou são inábeis para 

implementar essas representações, utilizando representações visuais de 

instrumentos e objetos intactas, ou seja, os emblemas, para realizar a tarefa 

proposta. 

No entanto, para Duffy e Duffy (1989) os erros do tipo PCI não podem 

ser considerados patognomônicos de lesão cerebral, uma vez que em seu 

estudo, os autores não encontraram diferença significativa na incidência desse 

tipo de erro entre pacientes com lesão cerebral esquerda, direita e indivíduos 

saudáveis. Os autores também acreditam que alguns objetos são mais 

sensíveis a terem sua ação representada por representações emblemáticas do 

que por pantomimas, como é o caso da tesoura. 

Hermsdörfer e col (2007) realizaram um estudo e utilizaram ressonância 

magnética funcional para investigar o substrato neural envolvido tanto na 

realização de pantomimas, como no uso atual de instrumentos em indivíduos 

saudáveis. Os sujeitos foram solicitados a demonstrar a utilização de diferentes 

instrumentos, ora com estes em sua mão, ora através de pantomima, sendo 

avaliadas, tanto as etapas de pré-movimento, quanto a execução motora 

propriamente dita, nas duas mãos. O mesmo substrato neural foi ativado 
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durante a análise visual, seguida do planejamento e preparação do movimento, 

tanto na tarefa de pantomima, quanto no uso atual dos instrumentos. Foi 

observada ativação do lobo parietal superior bilateralmente, do sulco 

intraparietal direito e do lobo temporal direito, em ambas as tarefas, o que 

sugere que as mesmas estruturas estão envolvidas nas fases preparatórias 

das duas condições. Entretanto, na etapa de execução motora, houve 

ativações mais intensas de diferentes estruturas corticais durante o uso atual 

do instrumento, quando comparado à realização de pantomimas. Assim, as 

áreas sensório-motoras primárias, bem como cerebelo, gânglio basal e tálamo 

foram mais ativadas quando o participante tinha o objeto em suas mãos, 

provavelmente devido à intensa estimulação sensorial ocasionada pelo contato 

deste com a pele e pela necessidade de controle motor mais preciso de dedos 

e mão ao segurar o instrumento. Por outro lado, também houve ativação mais 

intensa de áreas corticais envolvidas em aspectos menos periféricos do 

controle motor, como os lobos temporal, parietal posterior e frontal inferior, 

sendo essa diferença na ativação mais evidente no hemisfério direito, 

sugerindo uma dominância cerebral esquerda durante a realização de 

pantomimas e uma ativação mais simétrica durante o uso propriamente dito 

dos objetos. Essa pode ser a causa de indivíduos apráxicos terem maior 

dificuldade com a realização de pantomimas, pois uma vez que as 

representações sobre o uso de instrumentos, predominantes em hemisfério 

cerebral esquerdo, estão falhas, quando o objeto está presente, as pistas 

sensoriais e contextuais permitem o acesso à informação faltante, permitindo a 

utilização de mecanismos compensatórios. 
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Assim como no estudo de Hermsdörfer e col (2007), outros estudiosos 

têm se proposto a investigar o substrato neural e as áreas cerebrais mais 

suscetíveis a, quando lesadas, originar falhas no processamento da praxia de 

membros. 

Schnider e col (1997), por exemplo, apesar de demonstrarem evidências 

da dominância cerebral esquerda no controle motor, não encontraram 

correlação entre a localização específica da lesão no hemisfério esquerdo e a 

severidade da apraxia. 

Moll e col (1998), por sua vez, realizaram estudo de ressonância 

magnética funcional em indivíduos saudáveis, destros, durante tarefas de 

pantomimas de uso de objetos em cada uma das mãos. Encontraram que, 

independentemente da mão utilizada, em todos os sujeitos houve ativação do 

sulco intraparietal esquerdo, o que reforça a dominância do hemisfério cerebral 

esquerdo no controle de atos motores que envolvam uso de objetos, sugerindo 

que lesões nessa área específica possam estar relacionadas à apraxia 

conceitual, ou seja, ao distúrbio da utilização de objetos e instrumentos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Buxbaum e col (2007), 

ao compararem pacientes com lesão no lobo parietal inferior esquerdo, 

ocasionada por acidente vascular cerebral, e pacientes com diagnóstico de 

degeneração córtico-basal, com lesão fronto-parietal bilateral, em tarefas de 

imitação de gestos transitivos e intransitivos. Os resultados demonstraram que 

nas lesões de lobo parietal inferior esquerdo, os pacientes apresentaram 

déficits na produção de gestos transitivos, enquanto nos pacientes com 



28 
 

comprometimento fronto-parietal bilateral, a dificuldade foi mais evidente para 

gestos sem significado.  

Os autores acreditam que essas dificuldades estejam relacionadas ao 

papel que cada uma dessas estruturas corticais desempenha no 

processamento gestual, sendo atribuído ao lobo parietal inferior esquerdo, o 

armazenamento dos engramas que especificam a maneira como objetos 

familiares devem ser manipulados. Lesões nessa estrutura, portanto, 

ocasionariam o quadro que eles denominam apraxia ideomotora 

representacional.  

Já os ajustes dinâmicos relacionados à postura e ao movimento das 

mãos, durante a realização de qualquer tipo de ação, seriam realizados nas 

estruturas fronto-temporais bilateralmente, cuja lesão acarretaria pior 

desempenho em gestos sem significado, já que, nos gestos familiares, as 

representações internas que estão intactas, parecem suprir a falha na 

utilização da informação aferente para adequação da amplitude e direção dos 

movimentos. Nesse caso, tem-se o quadro denominado pelo autores como 

apraxia ideomotora dinâmica, em que ocorrem falhas relacionadas à direção e 

amplitude dos movimentos. 

Com o objetivo de traçar um paralelo entre as áreas cerebrais envolvidas 

nos movimentos práxicos e os diferentes tipos de apraxia descritos, Wheaton e 

Hallet (2007), após realizarem extensa revisão de literatura sobre o tema, 

relataram que, para a realização de pantomima de uso de determinado 

instrumento deve haver, primeiramente, o reconhecimento daquele objeto e o 

acesso ao seu significado e função, para que se acesse a fórmula motora do 
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movimento a ser realizado, o que seria atribuído ao lobo parietal. Assim, lesões 

parietais estariam mais relacionadas à apraxia conceitual, em que ocorre a 

perda do conceito do instrumento ou ferramenta, com uso inapropriado dos 

objetos, ou à ideacional, na qual a falha ocorre na sequencialização dos passos 

do movimento para se atingir o objetivo proposto, havendo inversão na ordem 

ou omissão de etapas. Vale ressaltar, entretanto, a divergência ainda existente 

na literatura no que se refere à nomenclatura para classificação das apraxias, 

já que, enquanto nesse estudo há a distinção entre as apraxias conceitual e 

ideacional, Ochipa, Rothi e Heilman (1989) denominam a falha na utilização do 

conhecimento sobre a função dos instrumentos como apraxia ideacional.  

Ainda segundo Wheaton e Hallet (2007), após o acesso ao conceito da 

função do instrumento e sua forma de uso, ocorreria a implementação dessa 

fórmula em ação propriamente dita, com organização temporal e espacial da 

ação, o que seria realizado em áreas pré-motoras. Assim, lesões nas áreas de 

interconexão entre os lobos parietal e pré-motor estariam relacionadas à 

inabilidade em realizar pantomimas, imitar ou, até mesmo, utilizar objetos 

apropriadamente, podendo ocorrer erros quanto à orientação espacial, 

movimentos lentificados, erros na amplitude do movimento, bem como falha ao 

utilizar objetos reais ou gestos comunicativos, ou seja, corresponderia à 

apraxia ideomotora propriamente dita. Nesses casos, podem ocorrer erros do 

tipo PCI, por exemplo, ao utilizar a lateral da mão como se fosse a lâmina de 

uma faca, ao invés de realizar o movimento da mão como se de fato estivesse 

manipulando a faca.  

Por fim, o comando motor deve ser corretamente executado pelas áreas 

motoras localizadas no córtex motor, em que lesões acarretariam a perda dos 
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movimentos finos e precisos de mãos e dedos, ou seja, déficit de coordenação 

motora básica, também conhecida como apraxia cinética de extremidade. Os 

autores acreditam que para a execução bem sucedida de um gesto transitivo 

deve haver intercomunicação entre todas as estruturas envolvidas no 

planejamento, programação e execução da ação.  

Assim, parece ser um denominador comum na literatura a relação entre 

o lobo parietal e o processamento gestual semântico, mais especificamente do 

lobo parietal inferior esquerdo, especialmente no que se refere ao uso de 

instrumentos e objetos. Frey (2007) encontrou resultados que corroboram essa 

relação, e concluiu que o lobo parietal inferior parece desempenhar um papel 

crítico na integração das informações semânticas, processadas no feixe ventral 

occípito-temporal, às informações sensório-motoras, provenientes do feixe 

dorsal occípito-parietal, durante o uso de intrumentos. 

Já no que se refere às formas de avaliação das praxias de membros, 

apesar de os modelos de praxia conhecidos postularem os diferentes 

componentes envolvidos no processamento gestual, oferecendo indícios de 

como funcionam esses componentes e caracterizando as repercussões clínicas 

advindas de seus déficits, poucos estudos foram realizados enfocando-se as 

formas de avaliação clínica da praxia de membros.  

Wheaton e Hallet (2007) chamam a atenção para a falta de testes 

padronizados para a avaliação desse distúrbio, o que acaba por acarretar em 

falta de uniformidade entre os diferentes estudos. Concluem que uma boa 

investigação de apraxia ideomotora para movimentos que envolvam 

instrumentos deve incluir, no mínimo, testes que avaliem a pantomima sob 
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comando verbal, imitação, performance após ver o objeto e o uso propriamente 

dito do objeto. Para avaliar gestos, a avaliação deve incluir, também, 

pantomima, imitação e performance em situações “reais”, como por exemplo o 

gesto de tchau ao se despedir. Além disso, os autores sugerem avaliar tarefas 

de reconhecimento e discriminação de pantomimas, de realização de gestos 

sem significado e de seleção de instrumentos. Por fim, eles acreditam que uma 

investigação do controle motor básico, que deveria estar intacto, poderia ser de 

grande valia à avaliação de praxias. 

Outro aspecto relevante que merece atenção ao se avaliar as 

habilidades práxicas é a influência de variáveis demográficas que podem 

interferir no desempenho do indivíduo, apesar de, até o momento, poucos 

estudos terem se proposto a investigar, de forma específica, as relações entre 

a praxia de membros e estas variáveis.  

Por exemplo, Chipman e Hampson (2006), investigaram a presença de 

diferenças relacionadas ao sexo na produção de gestos de forma seriada sem 

significado, que envolviam movimentos de mãos e braços, em indivíduos 

saudáveis, encontrando vantagem do sexo feminino tanto na acurácia dos 

movimentos, quanto na velocidade de execução. Para tanto, analisaram os 

tipos de erros cometidos, diferenciando-os em práxicos, que eram aqueles 

descritos como sendo tipicamente encontrados em sujeitos apráxicos, sendo 

classificados em perseveração, substituição ou intrusão, e erros não-práxicos, 

em que a falha é na execução motora, e não na seleção do movimento. 

Também foi analisada a velocidade máxima em que os participantes 

conseguiam executar as séries sem erros. Apesar de terem cometidos poucos 

erros, já que se tratava de indivíduos saudáveis, as mulheres estudadas 
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cometeram significativamente menos erros do tipo práxico do que os homens, 

não sendo observadas diferenças significativas entre os sexos nos erros do 

tipo não-práxicos. Além disso, as mulheres atingiram velocidades de execução 

mais altas. 

Já no que se refere à variável demográfica idade, Pedersen e col (2001) 

encontraram associação entre apraxia manual e o aumento da idade, em 

pacientes pós acidente vascular cerebral. Entretanto, a única tarefa avaliada foi 

a demonstração dos gestos de apontar, acenar e saudar, não sendo as demais 

habilidades práxicas manuais avaliadas. 

Quanto à influência da escolaridade nas habilidades práxicas, poucos 

estudos investigaram diretamente a influência dos anos de estudo no 

desempenho dos indivíduos nas baterias para avaliação da praxia de 

membros. Isso provavelmente se deve ao fato de a maioria dos trabalhos 

relatados nesse capítulo tratar-se de estudos internacionais, realizados em 

países, nos quais a variação do nível de escolaridade populacional é pequena.  

Okamoto (1997), no entanto, ao investigar o desempenho de indivíduos 

idosos saudáveis brasileiros em uma bateria de avaliação de praxia, em que 

constavam tarefas para avaliação de praxia ideomotora, ideatória, realização 

de gestos simbólicos, imitação de gestos abstratos e praxia construtiva, 

encontrou influência da idade em apenas uma das tarefas, que envolvia a 

imitação de seqüência de gestos abstratos, enquanto a escolaridade exerceu 

maior impacto, influenciando outras tarefas. Ardila e col (2000), por sua vez, 

encontraram que, dentre as habilidades cognitivas avaliadas em seu estudo, 

aquelas que avaliavam habilidades motoras relacionadas à reprodução de 
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alguns gestos abstratos, em sequência e alternados, foram pouco sensíveis à 

variação da idade, embora tenham sido influenciadas pela escolaridade. 

Ainda assim, é válido ressaltar que apesar de poucos estudos se 

proporem a investigar o papel dessas variáveis no processamento gestual de 

forma específica, a influência de variáveis demográficas nas funções 

perceptuais como a visão (Atchison, 1995), no desempenho em testes 

neuropsicológicos variados e testes de linguagem tem sido amplamente 

divulgada, demonstrando que tanto o sexo (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989), 

quanto a idade (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989; Kukolja e col, 2009; Cangoz, 

Karakoc e Selekler, 2009) e, principalmente, a escolaridade (Ardila, Rosselli e 

Rosas, 1989; Reis e col, 2001; Radanovic e col, 2004; Mansur e col, 2006; Reis 

e col, 2006; De Luccia, 2008; Cangoz, Karakoc e Selekler, 2009) podem 

influenciar e modificar habilidades cognitivas e lingüísticas, especialmente 

quando estudadas populações de indivíduos saudáveis, já que, em indivíduos 

cérebro-lesados a própria lesão parece ser mais impactante (Soares e Ortiz, 

2008). 

Ardila e col (2000), ao investigarem as relações entre o nível 

educacional e o declínio cognitivo associado à idade, encontraram importante 

influência da escolaridade no desempenho de indivíduos saudáveis em testes 

neuropsicológicos, sendo a intensidade dessa influência variável, de acordo 

com o domínio cognitivo avaliado. Uma das hipóteses levantadas para justificar 

tal influência foi a de que, para os indivíduos que nunca foram expostos à 

educação formal, qualquer situação de avaliação é descontextualizada, sem 

sentido e, até mesmo, absurda, podendo a falta de familiaridade com esse tipo 

de situação confundir e influenciar os resultados. 
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Desta forma, a literatura, de uma maneira geral, tem demonstrado a 

existência de um processamento semântico inerente ao processamento da 

praxia de membros, que exerce grande influência, especialmente, no que se 

refere ao conceito de uso de instrumentos e objetos. Além disso, muitos 

estudos têm atribuído esse processamento dos elementos conceituais 

envolvidos na produção dos atos motores ao hemisfério cerebral esquerdo 

(Goldenberg e Strauss, 2002; Hanna-Plady, 2001).  

As afasias são definidas como sendo o distúrbio da linguagem adquirido 

após lesão neurológica, especialmente em hemisfério cerebral esquerdo. 

Muitas manifestações afásicas refletem diferentes alterações do 

processamento da linguagem, sendo esse distúrbio comumente descrito como 

co-ocorrente nos casos clínicos de apraxia (Liepmann, 1905; Geschwind, 1965; 

De Renzi, Pieczuro e Vignolo, 1968), embora também haja relatos de 

dissociações entre essas duas síndromes (Cubelli e col 2000).   

Tais relatos têm levado muitos estudiosos a questionar se as falhas no 

processamento da linguagem estariam relacionadas às falhas no 

processamento dos elementos conceituais envolvidos na praxia de membros.   

Com o objetivo de investigar o quanto o déficit na produção e no 

reconhecimento de pantomimas reflete uma manifestação de prejuízo da 

capacidade simbólica ou puramente uma manifestação apráxica, Wang e 

Goodglass (1992) realizaram um estudo com 30 pacientes afásicos, 

submetidos a testes de reconhecimento, produção não verbal e sob comando 

de pantomimas transitivas e intransitivas, imitação de gestos sem significado, 

além de tarefas lingüísticas de nomeação, compreensão auditiva e 
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compreensão gráfica. Eles concluíram que o desempenho nas tarefas 

pantomímicas tanto de produção, quanto de reconhecimento foram fortemente 

correlacionados entre si, bem como com os testes de linguagem. Das três 

habilidades lingüísticas avaliadas, apenas a compreensão auditiva esteve 

significativa e consistentemente relacionada aos testes pantomímicos, não 

havendo correlação entre qualquer teste de linguagem com a imitação de 

gestos sem significado. Os autores concluiram que as pantomimas 

compartilham fatores em comum tanto com a praxia, quanto com a 

compreensão auditiva. 

Já nos estudos de processamento da linguagem, os sistemas semântico 

e lexical, bem como o acesso a eles, têm sido amplamente estudados. 

A habilidade de nomeação, por exemplo, que envolve o processamento 

visual de um estímulo visual e o posterior acesso ao sistema lexical, para 

evocação do nome, tem sido investigada com o intuito de tentar compreender 

os diferentes aspectos que podem afetar essa habilidade. Arévalo e col (2007) 

ao investigarem a influência da classe gramatical, da freqüência do estímulo, 

bem como da manipulabilidade, ou seja, do quanto um determinado 

instrumento pode ser manuseado, ou não, na habilidade de nomeação, 

compararam pacientes afásicos a indivíduos saudáveis. Os resultados 

demonstraram que os substantivos são mais facilmente nomeados do que os 

verbos, assim como os itens considerados mais freqüentes, portanto mais 

fáceis, quando comparados aos de menor freqüência. Quanto à 

manipulabilidade, os itens considerados manuseáveis foram mais facilmente 

nomeados pelos indivíduos saudáveis, sendo o padrão oposto observado nos 

afásicos. Esse padrão pôde ser atribuído ao processamento lexical de itens 
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manipuláveis ocorrer paralelamente ao processamento cinestésico das partes 

do corpo envolvidas na manipulação, que constantemente são afetadas 

quando na ocorrência de lesão cerebral. 

Sendo escassos os estudos de praxia nacionais e considerando-se a 

complexidade das relações existentes entre a linguagem, praxia e seus 

respectivos distúrbios, seria necessária a investigação das habilidades práxicas 

na população brasileira, considerando-se suas características demográficas e 

culturais. Estes estudos seriam importantes tanto em indivíduos saudáveis, 

quanto em indivíduos afásicos. 
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3. Métodos 

 

Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, tendo sido aprovado, segundo o 

parecer CEP 0170/05 (anexo 1).  

 

Participantes 

Participaram, voluntariamente, deste estudo 44 indivíduos sem lesão 

neurológica, que compuseram o denominado Grupo Controle (GC), e 28 

pacientes com lesão neurológica e consequente afasia, compondo o Grupo 

Afásico (GA).  

Os voluntários do GC eram acompanhantes de pacientes do Hospital 

São Paulo e foram selecionados a partir de pareamento por conveniência, uma 

vez que também era objetivo deste estudo comparar o desempenho de 

pacientes afásicos em uma bateria de praxia de membros ao de indivíduos sem 

lesão neurológica de mesmo sexo, idade e escolaridade. Desta forma, esses 

participantes foram escolhidos de acordo com a idade, sexo e escolaridade dos 

pacientes afásicos estudados, respeitando-se os seguintes critérios de 

exclusão: a. comprometimento neurológico (traumatismo cranioencefálico com 

perda de consciência por mais de 15 minutos, AVC, epilepsia, entre outros); b. 

antecedente psiquiátrico ou uso de drogas psicotrópicas; c. história de 

alterações cognitivas, comportamentais e/ou distúrbios de fala e linguagem. 

Foram incluídos no GA, por sua vez, pacientes com lesão cortical única 

à esquerda, causada por acidente vascular cerebral, que haviam sido 

submetidos à avaliação fonoaudiológica no Núcleo de Investigação 
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Fonoaudiológica em Neuropsicolinguística do Departamento de Fonoaudiologia 

da Universidade Federal de São Paulo, e receberam o diagnóstico de afasia, 

considerando-se os seguintes critérios de exclusão: a. presença de 

hemiparesia ou hemiplegia de membro superior dominante; b. história e/ou 

queixa de declínio cognitivo ou perceptual; c. presença de distúrbio de 

compreensão oral severa; d. presença de alteração visual e/ou auditiva não 

corrigidas. 

Todos os dados referentes aos critérios de inclusão e exclusão da 

amostra foram obtidos através do preenchimento de um questionário (anexo 3). 

O questionário continha dados de identificação, dominância manual referida, 

escolaridade, histórico de lesões neurológicas prévias, uso de drogas 

psicotrópicas, histórico de doenças psiquiátricas, bem como histórico prévio de 

distúrbios de linguagem ou aprendizagem. Neste questionário, também foram 

anotados os itens relacionados aos dados da lesão neurológica, como tipo de 

AVC e localização da lesão, além do tipo de afasia diagnosticada, segundo a 

classificação das afasias de Boston (Goodglass e Kaplan, 1983).  

 

Material 

Inicialmente, elaborou-se uma Bateria de Praxia de Membros (anexo 5), 

que avaliasse o sistema léxico-semântico, bem como o de produção motora 

propriamente dita, das duas populações estudadas: sem lesão neurológica e 

com lesão neurológica seguida de afasia. Esta bateria foi aplicada em um 

pequeno grupo piloto, composto por 10 indivíduos sem lesão neurológica,com 

alto grau de letramento, de modo a identificarmos possíveis dificuldades de 

decodificação visual do material utilizado. Após este pequeno estudo piloto, 
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concluímos não ser necessária nenhuma modificação significativa nos 

estímulos selecionados para a bateria.  

Tanto a seleção de procedimentos, quanto a confecção do material de 

teste e definição da metodologia de aplicação, foi realizada com embasamento 

em trabalhos desenvolvidos por estudiosos da área (Ochipa, Rothi e Heilman, 

1989, 1994; Cubelli e col, 2000; Bartolo e col, 2001) e será apresentada a 

seguir: 

 

Avaliação dos aspectos léxico-semânticos 

Para avaliação do sistema léxico-semântico foram elaboradas provas de 

compreensão oral e nomeação de verbos de ação e objetos/instrumentos, 

provas de descrição e reconhecimento da função de objetos e uma prova de 

compreensão de gestos transitivos, esta última seguindo a proposta de Cubelli 

e col (2000). A confecção do material de teste foi realizada a partir de 

fotografias retiradas de objetos de uso cotidiano, bem como de uma pessoa, do 

sexo feminino, realizando ações corriqueiras. Cada um desses subtestes foi 

incluído à bateria de modo a viabilizar a avaliação dos aspectos léxico-

semânticos envolvidos na produção motora e são descritos de forma mais 

detalhada a seguir: 

Prova de Compreensão Oral de Ações e Objetos: composta de 20 

cartões, contendo quatro figuras cada um, dispostas duas em cima e duas 

embaixo, sendo metade dos cartões representativos de ações, enquanto a 

outra metade representava objetos/instrumentos.  

Todos os cartões foram confeccionados, quando possível, de modo a 

conter uma figura alvo, uma figura com efeito distrator semântico, uma figura 
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com efeito distrator quanto ao aspecto visual e uma figura sem qualquer 

relação semântica ou visual com a figura alvo. Além disso, em cada cartão, as 

figuras foram posicionadas de modo aleatório e balanceado.  

A aplicação do subteste consistiu em solicitar ao participante que 

olhasse cada uma das quatro figuras expostas no cartão, e apontasse, em 

seguida, a ação ou objeto/instrumento dito pela avaliadora. Foi permitida até 

uma repetição do estímulo verbal, quando esta fosse solicitada pelo 

participante.  

Foi atribuído um ponto para cada item apontado corretamente ou em 

caso de auto-correção espontânea. Não foi atribuída pontuação nos casos de 

erro ao apontar o item solicitado, nem nos casos em que o participante 

solicitasse uma segunda repetição do estímulo verbal. Assim, obteve-se, para 

cada participante, o escore de compreensão oral de ações, o escore de 

compreensão oral de objetos/instrumentos e o escore total de compreensão 

oral, composto pela soma dos escores anteriores. 

Prova de Nomeação de Ações e Objetos: consta de 10 figuras 

representativas de uma mulher realizando ações cotidianas (por exemplo, 

bebendo água ou penteando os cabelos) e 10 figuras representativas de 

objetos/instrumentos (por exemplo, martelo, tesoura, escova de cabelos).  

A aplicação do subteste consistiu em expor cada uma dessas figuras ao 

paciente, solicitando-o a nomear a ação ou objeto/instrumento em questão.  

 Considerou-se resposta correta aquela em que o participante conseguia 

evocar o nome correspondente ao objeto e à ação alvo. No caso de pacientes 

afásicos, se o indivíduo cometesse parafasia fonêmica, mas esta não 

comprometesse a inteligibilidade de sua fala, sendo possível a interpretação de 
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que acessou o nome correto, o item foi considerado como correto. Nos casos 

em que ocorriam anomias, paráfrases, parafasias verbais, morfêmicas e 

semânticas, o item foi considerado errado, não sendo atribuída qualquer 

pontuação. A exceção era apenas quando, na tarefa de nomeação de ações, o 

indivíduo acessava corretamente o verbo alvo, mas cometia qualquer um dos 

erros descritos anteriormente ao falar o objeto da ação (Por exemplo, na figura 

em que uma cebola é cortada com uma faca, se o participante nomeasse a 

figura como “cortar tomate”). Nesses casos, o item era considerado correto, já 

que a tarefa era de nomeação de ação, e essa foi nomeada corretamente.  

A cada nomeação correta atribuiu-se um ponto, sendo que ao final do 

teste, obteve-se, para cada participante, um escore de nomeação de ações e 

um escore de nomeação de objetos/instrumentos, cada um deles podendo 

apresentar valores exatos, de 1 a 10. Somando-se os escores de nomeação de 

ações e de nomeação de objetos/instrumento, obteve-se o escore total de 

nomeação. 

Prova de Descrição da função de objetos: composta pelas mesmas 

10 figuras representativas de objetos/instrumentos da Prova de Nomeação, a 

prova consistiu em solicitar ao participante que analisasse a figura apresentada 

e, em seguida, descrevesse a função do objeto ali representado.   

Assim como nas provas anteriores, foram considerados corretos os itens 

em que o participante descrevesse corretamente a função dos objetos 

apresentados. No GA, caso ocorressem parafasias fonêmicas, a regra era a 

mesma citada na prova de nomeação de ações e objetos/instrumentos, ou 

seja, caso fosse possível compreender a descrição feita pelo paciente e esta 

estivesse correta, foi atribuído um ponto para cada item acertado. Já no caso 
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de anomias, parafasias semânticas, verbais e morfêmicas, o item foi 

considerado incorreto. A cada acerto foi atribuído um ponto, compondo-se o 

escore de descrição da função de objetos.  

Prova de Reconhecimento da Função de objetos: composta pelos 

mesmos 10 cartões elaborados para a Prova de Compreensão de Objetos, 

esta prova consistiu em apresentar cada um dos cartões ao participante, 

solicitando-o que, após analisar as quatro figuras expostas no cartão, 

apontasse aquela que correspondesse à função descrita pela avaliadora. 

Assim como na prova de compreensão oral, foi permitida uma repetição do 

estímulo verbal, caso o participante a solicitasse.  

Para cada item apontado corretamente, ou em caso de auto-correção 

espontânea, atribuiu-se um ponto, compondo-se o escore de reconhecimento 

da função de objetos.  

Prova de Compreensão de Gestos Transitivos: este subteste, 

confeccionado segundo descrito no estudo de Cubelli e col (2000), é composto 

por 10 cartões, com quatro fotografias cada. Em cada uma das fotografias, uma 

mesma pessoa utiliza um mesmo objeto, entretanto, em apenas uma dessas 

figuras a utilização é correta no que se refere à função do objeto e à correta 

forma de manuseá-lo, tanto quanto à orientação espacial, como quanto à forma 

de segurá-lo.  

Assim, tem-se uma figura alvo, na qual a pessoa utiliza o objeto para sua 

função habitual, segurando-o e posicionando-o espacialmente de forma 

adequada; uma figura em que ela utiliza o objeto para a função correta, porém, 

segurando-o de maneira incorreta; uma figura em que o objeto está seguro 

corretamente, mas posicionado espacialmente de forma incorreta; e outra 
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figura em que o objeto é utilizado inapropriadamente, como se fosse outro 

objeto conhecido. Os cartões foram confeccionados distribuindo-se as 

fotografias em cada cartão de forma aleatória, balanceando-se a posição do 

estímulo alvo.  

A aplicação deste subteste consistiu em solicitar ao participante que 

apontasse, dentre as quatro figuras expostas em cada cartão, aquela em que a 

ação representada era desempenhada da forma convencional, ou seja, com o 

objeto correto sendo segurado e orientado espacialmente de forma adequada. 

Vale ressaltar que era enfatizado a cada participante que as figuras diferiam 

entre si por detalhes, sendo necessário prestar especial atenção durante a 

análise de cada figura.  

Assim como nos subtestes anteriores, atribuiu-se um ponto para cada 

acerto, considerando-se correto o item em que houvesse auto-correção 

espontânea, compondo-se, ao final, o escore de compreensão de gestos 

transitivos. 

 

Avaliação dos aspectos práxicos 

Para avaliar a execução dos movimentos práxicos propriamente ditos, 

montou-se subtestes para avaliação das praxias ideomotora e ideatória, com e 

sem uso de objetos, avaliação de gestos simbólicos e avaliação de gestos 

abstratos, sob imitação, estáticos e dinâmicos, conforme proposto por Okamoto 

(1997). Os achados dessas avaliações compuseram as denominadas variáveis 

práxicas. Desta forma, compuseram essa parte da bateria os seguintes 

subtestes: 
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1. Prova de Praxia Ideomotora: consistiu em solicitar ao paciente que 

demonstrasse a utilização corriqueira de objetos, em duas etapas, sendo uma 

em que o objeto era posicionado à frente do participante, e outra sem a 

presença real do objeto, como descrito a seguir:  

1.1 Com uso de objetos - os objetos garfo, cadeado com chave e uma 

folha de papel foram posicionados sobre uma mesa, um por vez, à frente do 

participante. Em seguida, este era solicitado a demonstrar a utilização destes 

objetos, respectivamente, como se estivesse comendo de um prato, abrindo o 

cadeado e dobrando a folha de papel. Para cada demonstração correta, 

atribuiu-se um ponto, num total de três pontos nessa etapa do subteste; 

1.2 Sem uso de objetos - nessa etapa do subteste, cada participante foi 

solicitado verbalmente a demonstrar a utilização de uma escova imaginária em 

seu próprio cabelo, a fingir que tomava café em uma xícara pequena e a 

demonstrar o uso de uma escova de dentes imaginária. Sempre era ressaltado 

ao participante que ele deveria fingir que pegava o objeto sobre a mesa e que o 

utilizava como se ele realmente estivesse em sua mão. Foram consideradas 

corretas apenas as demonstrações realizadas de forma completa e com 

adequação dos aspectos espaciais do gesto, ou seja, quando o participante 

respeitava as distâncias imaginárias entre o objeto e suas partes e seu próprio 

corpo (Por exemplo, ao usar a xícara, o participante tinha que dar uma 

pequena distância entre sua mão que, de forma imaginária, segurava a asa da 

xícara, e sua boca), atribuindo-se um ponto para cada item realizado 

corretamente. Foi considerado erro, além das questões espaciais descritas 

anteriormente, a utilização simbólica do objeto (por exemplo, passar os dedos 

da mão entre os fios de cabelo, como se estes fossem a escova).  
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Somando-se os escores de praxia ideomotora com e sem uso de 

objetos, obteve-se o escore total de praxia ideomotora, que variou entre o 

mínimo de 0 e o máximo de 6 pontos. 

2) Prova de Praxia Ideatória: essa prova foi elaborada de modo a 

avaliar a realização de gestos complexos, em que diferentes etapas devem se 

sobrepor para atingir o objetivo da ação. Assim como no subteste anterior, a 

praxia ideatória também foi avaliada a partir da utilização de objetos reais, 

presentes na avaliação, e a partir de objetos imaginários, como especificado a 

seguir: 

2.1 Com uso de objetos – nesta primeira etapa, em cada um dos três 

itens da prova, diferentes objetos foram posicionados sobre uma mesa, sendo 

o paciente solicitado a manuseá-los da maneira habitual, de modo a exercer 

suas funções. Em cada item, a seqüência habitual da ação deveria ser 

respeitada, caso contrário, mesmo que não houvesse erros na execução 

motora do movimento, as etapas da ação que não fossem executadas na 

seqüência correta seriam anuladas.  

Então, no item 1, o voluntário foi solicitado a utilizar uma caixa de 

fósforos, acendendo um dos palitos, ganhando um ponto para cada etapa da 

ação, a saber: abrir a caixa para retirar o palito (1), fechar a caixa (2) e riscar o 

palito (3). No item 2, foram expostos sobre a mesa uma vela, um candelabro e 

uma caixa de fósforos, sendo o participante orientado a acender a vela no 

candelabro. Novamente, foi atribuído um ponto para cada etapa realizada 

adequadamente e na ordem esperada, sendo estas: pegar a vela corretamente 

orientada (1), colocá-la no candelabro corretamente (2) e acendê-la com 

ofósforo (3). No item 3, foram expostos uma folha de papel, um envelope e um 
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selo, sendo o participante orientado a preparar uma carta para ser colocada na 

caixa do correio. Desta forma, o participante ganharia um ponto para cada uma 

das etapas da ação, que fosse realizada adequadamente, sendo estas: dobrar 

o papel de modo a caber no envelope (1), abrir o envelope (2), colocar o papel 

dentro do mesmo (3), fechar o envelope (4) e colocar o selo corretamente, no 

canto superior direito do verso do envelope (5). 

2.2 Sem uso de objetos – nesta parte do teste, os participantes foram 

orientados a imaginar que objetos específicos, nomeados pela avaliadora, 

eram colocados sobre a mesa, devendo este, então, fingir que os manuseava 

da maneira habitual, como se os objetos realmente estivessem em suas mãos. 

Assim sendo, no item 1, o voluntário deveria imitar a utilização de uma tesoura 

para cortar uma folha de papel, ganhando um ponto para a ação correta de 

segurar a folha em uma mão (1) e outro para a ação de utilizar a tesoura com a 

outra (2). Considerou-se errado o item em que o participante realizasse o gesto 

simbólico de utilização da tesoura (movimento de tesoura sendo os dedos 

indicador e médio as lâminas desta), ou se a outra mão fosse movimentada de 

modo a transformar-se na folha, já que a orientação era específica para que os 

objetos imaginários que a avaliadora fingiu ter colocado na mesa fossem 

utilizados. No item 2, a orientação foi para que fosse pregado na mesa um 

prego imaginário, utilizando-se um martelo, igualmente imaginário, que a 

avaliadora fingiu ter disposto sobre a mesa, devendo-se executar a ação de 

segurar o prego corretamente orientado com uma mão (1) e utilizar o suposto 

martelo com a outra (2). Novamente, considerou-se erro a utilização da mão 

como se esta fosse o martelo ou o prego, bem como se o participante não 

respeitasse a distância imaginária entre o cabo do martelo (onde sua mão 
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deveria estar posicionada) e o prego. Por último, no item 3, os indivíduos foram 

instruídos a imaginar que a avaliadora havia disposto um copo e uma jarra de 

água imaginários sobre a mesa, enchendo o copo de água, segurando 

corretamente o copo (1), a jarra (2) e fazendo a ação de encher o copo (3). 

Também foi considerado erro a utilização simbólica dos objetos. Em todos os 

três itens, atribuiu-se um ponto para cada ação realizada corretamente, 

podendo cada participante pontuar até sete pontos nesta etapa da avaliação.  

Ao final deste subteste, somaram-se as pontuações obtidas nas provas 

de praxia ideatória com e sem uso de objetos, obtendo-se o escore total de 

praxia ideatória, que variou de 0 a 18 pontos. 

3) Avaliação de Gestos Simbólicos: Neste subteste, a avaliadora 

solicitou verbalmente ao participante que demonstrasse três gestos simbólicos, 

a saber: (1) acenar com as mãos para se despedir, sendo esperado que o 

indivíduo, com a mão aberta e com os dedos esticados, movimentasse 

lateralmente o punho, alternando a direção do movimento entre os dois lados; 

(2) fazer o sinal de pedido de carona, no qual o voluntário deveria fechar a 

mão, mantendo apenas o dedo polegar esticado, movimentado a mão 

lateralmente ao seu corpo, no sentido ântero-posterior. Para cada gesto 

considerado correto, atribuiu-se um ponto, podendo o escore do subteste de 

gestos simbólicos variar de 0 a 3. 

4) Imitação de Gestos Abstratos Estáticos: neste subteste, o 

participante foi solicitado a imitar o posicionamento das mãos da avaliadora em 

três diferentes posições, respeitando a orientação visuo-espacial do gesto. 

Assim, o item 1 consistia em posicionar as mãos em ângulo reto (1), com a 

palma da mão inferior voltada para cima (2) e os polegares formando um 
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ângulo de 90° (3). O item 2 foi o alinhamento de polegares no eixo vertical (1), 

com as pontas encostadas uma contra a outra (2) e palmas das mãos em 

planos opostos (3), enquanto o item 3 consistiu em posicionar as mãos em 

oposição, com as palmas em planos opostos (1) e posição de mãos 

superpostas (2). Para cada etapa, de cada item, realizada corretamente, foi 

atribuído um ponto, podendo o escore de imitação de gestos abstratos 

estáticos variar de 0 a 8 pontos.  

5) Imitação de gestos abstratos dinâmicos: como no subteste 

anterior, o participante foi instruído a imitar o movimento de mãos realizado 

pela avaliadora, novamente com respeito à orientação espacial do movimento. 

Assim, o item 1, chamado de “vôo”, consistia em posicionar as palmas das 

mãos no mesmo plano (1), com os dedos esticados, realizando movimento de 

“asas” (2). Já o item 2 foi constituído do pinçamento alternado, em que os 

dedos polegar e indicador das duas mãos deveriam formar duas pinças (1), em 

movimentos alternados (2), com as mãos em planos perpendiculares (3). Por 

último, no item 3, a avaliadora orientou o paciente que observasse um a 

seqüência de movimentos (palma-lado-punho), a saber: mãos espalmadas 

sobre a mesa (palma), seguida de bater as laterais das mãos abertas sobre a 

mesa (lado) e, então, os punhos cerrados, também com a face lateral da mão 

sobre a mesa (punho). Após a realização da seqüência pela avaliadora, o 

participante deveria reproduzir o movimento. Se necessário, uma repetição da 

seqüência poderia ser feita, se solicitada, entretanto, se o indivíduo não 

conseguisse reproduzir a seqüência corretamente com as duas 

demonstrações, o item foi considerado incorreto. Assim como nas posições 

estáticas, para cada etapa de cada item realizada corretamente, foi atribuído 
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um ponto, podendo o escore de imitação de gestos abstratos dinâmicos variar 

de 0 a 6 pontos.  

Procedimentos 

Todos os participantes do estudo foram informados acerca dos 

procedimentos da pesquisa e formalizaram seu consentimento em participar 

desta, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2). 

Concluída a confecção da bateria, dividiu-se o estudo em duas partes, A 

e B, de acordo com os objetivos propostos.  

A parte A do estudo visou analisar o desempenho de indivíduos sem 

lesão neurológica na bateria de praxia de membros, analisando-se a influência 

das variáveis sexo, idade e escolaridade nas tarefas propostas. Consistiu na 

aplicação da Bateria de Praxia de Membros no grupo de participantes sem 

lesão neurológica, o GC. Os dados obtidos foram analisados segundo a 

classificação em variáveis semânticas: compreensão oral de ações e objetos, 

nomeação de ações e objetos, definição da função de objetos, reconhecimento 

da função de objetos e compreensão de gestos transitivos; e variáveis 

práxicas: praxia ideomotora, praxia ideatória, gestos simbólicos, imitação de 

gestos abstratos estáticos e imitação de gestos abstratos dinâmicos. 

Já a parte B do estudo, que teve por objetivo avaliar o desempenho de 

indivíduos afásicos na mesma bateria, comparando-o ao de indivíduos sem 

lesão neurológica de mesmo sexo, idade e escolaridade, constituiu-se da 

aplicação da bateria no grupo de pacientes afásicos, o GA. As mesmas 

variáveis, semânticas e práxicas, foram analisadas no GA, nesta etapa, sendo 

também realizada a análise comparativa entre os dois grupos. 
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Uma mesma avaliadora aplicou a bateria em todos os participantes do estudo, 

em ambas as etapas, em sala silenciosa, preenchendo as respostas de cada 

participante em uma folha de respostas (anexo 4), para posterior análise dos 

dados. 

 O tempo médio de aplicação foi de 20 minutos nos participantes do GC e 

de aproximadamente 40 minutos nos participantes do grupo GA. 

 

3.1 Análise estatística 

Para os comparativos entre sexos, tanto na etapa A do estudo, em que 

foi realizada análise do desempenho de indivíduos saudáveis, quanto na etapa 

B, que tinha o objetivo de avaliar o desempenho de indivíduos afásicos, optou-

se pelos testes não-paramétricos de Mann-Whitney.  

Já a variável idade foi analisada como variável contínua, tanto na etapa 

A, quanto na etapa B, optando-se pelo cálculo de correlação de Pearson, de 

modo a investigar a existência de correlação entre o aumento da idade e o 

desempenho na bateria. 

 A escolaridade, em ambas as etapas do estudo, foi analisada como 

variável categórica, em faixas de escolaridade, optando-se, então, novamente 

pelos testes não-paramétricos de Kruskal-Walli. 

 Ainda na etapa B, os dois grupos estudados, GC e GA, foram 

comparados, utilizando-se o teste de Análise de Variância (ANOVA), indicado 

quando se quer comparar três ou mais grupos de informações com nível de 

mensuração numérica. As amostras são independentes e/ou pareadas e 
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desejou-se saber se, em médias, os grupos são diferentes. A probabilidade (p) 

menor que 0,05 foi adotada para indicar significância estatística. 
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4. Resultados 

Etapa A 

Na etapa A desse estudo objetivamos apresentar o desempenho de 

indivíduos brasileiros sem lesão neurológica em uma bateria de praxia de 

membros, analisando a influência das variáveis sexo, idade e escolaridade nas 

habilidades práxicas desses sujeitos. Os resultados dessa análise são 

expostos a seguir: 

Grupo Controle: 

4.1. Características gerais da amostra  

Dos 44 sujeitos que compuseram o grupo controle (GC), 54,5% eram 

mulheres. A média de idade foi de 54,48 anos (DP = 11,54), sendo a idade 

mínima de 33 anos e a máxima de 77 anos, enquanto a média de escolaridade 

foi de 7,27 (DP = 4,89), variando dos 0 aos 22 anos de estudo. Apenas dois 

indivíduos, um homem e uma mulher, referiram dominância manual à 

esquerda, enquanto os demais eram destros. 

Na tabela 1, apresentamos o desempenho do GC nos subtestes da 

bateria de praxia de membros. Os intervalos de confiança adotados 

consideraram dois desvios-padrão. 

 

Tabela 1: Desempenho geral do GC nos subtestes da bateria de 

praxia de membros: 

 Média Desvio-
padrão 

N Intervalo de 
confiança: 

limite inferior 

Intervalo de 
confiança:  

limite superior 
Compreensão oral 

ações e objetos 
19,89 0,49 44 18,90 20,88 
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Nomeação 
ações e objetos 

19,70 0,59 44 18,51 20,89 

Definição da 
função de 

objetos 

9,93 0,26 44 9,42 10,44 

 
Reconhecimento 

da função de 
objetos 

 

9,93 

 

0,26 

 

44 

 

9,42 

 

10,44 

Compreensão 
de gestos 
transitivos 

8,61 1,54 44 5,52 11,70 

Praxia 
ideomotora 

4,52 0,98 44 2,57 6,47 

Praxia ideatória 15,07 2,29 44 10,50 19,64 

Gestos 
simbólicos 

2,57 0,50 44 1,57 3,57 

Imitação 
estática 

7,30 0,88 44 5,54 9,06 

Imitação 
dinâmica 

4,64 1,38 44 1,88 7,40 

 

Na tabela 2, observamos o desempenho do GC na bateria de praxia de 

membros, segundo a variável sexo. 

 

Tabela 2: Desempenho do Grupo Controle na bateria de praxia de 

membros, segundo a variável sexo: 

 

sexo 
Teste Mann-

Whitney 
Resultado 

  

Feminino Masculino (p)  

Média 19,83 19,95   

DP 0,64 0,22 0,647 Fem = Masc 
Compreensão oral de 

ações e objetos 

N 24 20   

Nomeação de ações e Média 19,83 19,55   
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DP 0,48 0,69 0,085 Fem = Masc objetos 

N 24 20   

Média 9,96 9,90   

DP 0,20 0,31 0,450 Fem = Masc 
Definição da função de 

objetos 

N 24 20   

Média 9,96 9,90   

DP 0,20 0,31 0,450 Fem = Masc 
Reconhecimento da 
função de objetos 

N 24 20   

Média 8,96 8,20   

DP 1,23 1,80 0,151 Fem = Masc 
Compreensão de gestos 

transitivos 

N 24 20   

Média 4,46 4,60   

DP 1,06 0,88 0,614 Fem = Masc Praxia Ideomotora 

N 24 20   

Média 14,58 15,65   

DP 2,13 2,39 0,074 Fem = Masc Praxia Ideatória 

N 24 20   

Média 2,54 2,60   

DP 0,51 0,50 0,701 Fem = Masc Gestos Simbólicos 

N 24 20   

Média 7,13 7,50   

DP 0,90 0,83 0,114 Fem = Masc Imitação Estática 

N 24 20   

Média 4,54 4,75   

DP 1,44 1,33 0,667 Fem = Masc Imitação Dinâmica 

N 24 20    

 

Legenda:  Fem: sexo feminino  Masc: sexo masculino  DP: desvio-padrão 
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Conforme observado na tabela 2, não houve diferenças significantes 

entre os sexos, para todas as variáveis investigadas no GC. 

 Na tabela 3, observamos o desempenho dos indivíduos do GC segundo 

a variável idade, através da análise de Correlação de Pearson.  

Tabela 3: Análise de correlação entre a variável idade e os desempenhos 

nos substestes da bateria de praxia de membros: 

  idade 

Correlação de Pearson 0,055 

Sig. (p) 0,724 
Compreensão oral de 

ações e objetos 

N 44 

Correlação de Pearson -0,030 

Sig. (p) 0,847 
Nomeação de ações e 

objetos 

N 44 

Correlação de Pearson -0,250 

Sig. (p) 0,102 
Definição da função de 

objetos 

N 44 

Correlação de Pearson -0,163 

Sig. (p) 0,292 
Reconhecimento da 
função de objetos 

N 44 

Correlação de Pearson -,392(**) 

Sig. (p) 0,009 
Compreensão de gestos 

transitivos 

N 44 

Correlação de Pearson 0,041 

Sig. (p) 0,790 Praxia Ideomotora 

N 44 
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Correlação de Pearson -0,173 

Sig. (p) 0,261 Praxia Ideatória 

N 44 

Correlação de Pearson -0,056 

Sig. (p) 0,718 Gestos Simbólicos 

N 44 

Correlação de Pearson 0,055 

Sig. (p) 0,725 Imitação Estática 

N 44 

Correlação de Pearson -0,138 

Sig. (p) 0,373 Imitação Dinâmica 

N 44 

 

Conforme observado na tabela 3, apenas o subteste “Compreensão de 

gestos transitivos” mostrou-se sensível à variação da idade, sendo encontrada 

correlação significante, embora possa ser considerada uma correlação fraca. 

Quanto à análise da influência da variável escolaridade, esta foi 

analisada como variável categórica, em faixas de escolaridade, comparadas 

em todos os subtestes da bateria. Quando encontradas diferenças 

significativas em algum subteste, realizou-se análise de comparações múltiplas 

de Tukey entre as faixas de escolaridade, duas a duas.  Os resultados dessa 

análise são expostos na tabela 4. 

Tabela 4: Desempenho do GC nos subtestes da bateria de praxia de 

membros, segundo a variável escolaridade. 
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Faixa 
escolaridade 

Teste Kruskal-
Wallis 

Resultado 

  
<= 
4 

5 – 8 9+ (p)  

Média 19,7 19,9 20,0   

DP 
0,8 0,3 0,0 0,363 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Compreensão 
oral de ações e 

objetos 

N 15 15 14   

Média 19,6 19,9 19,6   

DP 
0,6 0,5 0,6 0,236 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Nomeação de 
ações e objetos 

N 15 15 14   

Média 9,8 10,0 10,0   

DP 
0,4 0,0 0,0 0,048 * 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Definição da 
função de 

objetos 

N 15 15 14   

Média 9,9 9,9 9,9   

DP 
0,3 0,3 0,3 0,998 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Reconhecimento 
da função de 

objetos 

N 15 15 14   

Média 7,5 8,9 9,5  0,010 *  

DP 
1,9 0,9 0,8 

0,002 
* 

<0,001 
* 

(<= 4) < (5-8) = 
(9+) 

Compreensão  

de gestos 

 transitivos 
N 15 15 14 (a) 0,480  
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Média 4,2 4,4 5,0   

DP 
1,0 0,9 0,9 0,061 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Praxia 

 Ideomotora 

N 15 15 14   

Média 13,7 15,1 16,6  0,146 (<= 4) = (5-8) 

DP 
2,6 1,7 1,5 

0,004 
* 0,001 * (<=4) < (9+) 

Praxia 

 Ideatória 

N 15 15 14 (a) 0,119 (5-8) = (9+) 

Média 2,4 2,5 2,9  0,920  

DP 
0,5 0,5 0,4 

0,031 
* 0,032 * 

(<= 4) = (5-8) < 
(9+) 

Gestos 

 Simbólicos 

N 15 15 14 (a) 0,077  

Média 7,0 7,2 7,7   

DP 
1,1 0,9 0,5 0,107 

(<= 4) = (5-8) = 
(9+) 

Imitação 

 Estática 

N 15 15 14   

Média 3,5 5,1 5,4  0,002 *  

DP 
1,2 1,2 0,9 

0,001 
* 

<0,001 
* 

(<= 4) < (5-8) = 
(9+) 

Imitação  

Dinâmica 

N 15 15 14 (a) 0,775  

Legenda: 

(a) quando detectada diferença no teste aplicou-se comparações múltiplas de Tukey entre as 
faixas etárias, duas a duas. 
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Foi encontrada diferença significante entre as faixas de escolaridade nos 

subtestes “praxia ideomotora”, “praxia ideatória”, “imitação estática” e “imitação 

dinâmica”. No geral, quando houve diferença significante, evidenciou-se 

valores maiores quanto maior a escolaridade. 

 

Etapa B 

 Nessa etapa do estudo, objetivamos apresentar o desempenho de 

sujeitos afásicos na bateria de praxia de membros, e, em seguida, apresentar a 

comparação entre o desempenho desta população e o de indivíduos sem lesão 

neurológica de mesmo sexo, idade e escolaridade.  

Grupo afásico (GA): 

4.2. Características gerais da amostra  

Dos 28 sujeitos que compuseram o grupo afásico (GA), 42,9% eram 

mulheres. A média de idade foi de 56,39 anos (DP = 10,83), sendo a idade 

mínima de 34 anos e a máxima de 73 anos, e a de escolaridade foi de 6,71 (DP 

= 4,15), variando entre 0 e 17 anos de estudo. 

Quanto aos tipos de afasia, 11 (39,3%) indivíduos tinham o diagnóstico 

de afasia mista, sete (25%) tinham afasia amnéstica, quatro (14,3%) tinham 

afasia de condução, três (10,7%) tinham afasia transcortical sensorial e três 

(10,7%) tinham afasia de Broca. As áreas de lesão identificadas foram 

variadas, sendo que a maior parte delas envolveu os lobos frontal, parietal e 

temporal.  
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Na tabela 5, pode-se observar o desempenho geral do GA nos subtestes 

da bateria de praxia de membros. Os intervalos de confiança adotados 

consideraram dois desvios-padrão. 

Tabela 5: Desempenho geral do GA nos subtestes da bateria de 

praxia de membros: 

 Média Desvio-
padrão 

N Intervalo de 
confiança: 

limite inferior 

Intervalo de 
confiança:  

limite 
superior 

Compreensão oral 
ações e objetos 

19,71 0,71 28 18,28 21,14 

Nomeação 
ações e objetos 

17,11 4,01 27 9,08 25,14 

Definição da 
função de 

objetos 

8,39 2,36 28 3,67 13,11 

Reconhecimento 
da função de 

objetos 

9,57 0,63 28 8,30 10,84 

Compreensão 
de gestos 
transitivos 

9,04 1,43 28 6,19 11,89 

Praxia 
ideomotora 

4,25 1,27 28 1,72 6,78 

Praxia ideatória 13,14 2,84 28 7,46 18,82 

Gestos 
simbólicos 

2,36 0,62 28 1,12 3,60 

Imitação 
estática 

6,79 1,57 28 3,65 9,93 

Imitação 
dinâmica 

3,39 1,75 28 -0,11 6,89 

 

Na tabela 6, observamos o desempenho do GA na bateria de praxia de 

membros, segundo a variável sexo. 
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Tabela 6: Desempenho do Grupo Afásico na bateria de praxia de 

membros, quando investigada a influência da variável sexo: 

Sexo 
Teste Mann-

Whitney 
Resultado 

  

F M (p)  

Média 19,92 19,56   

DP 0,29 0,89 0,450 Fem = Masc 
Compreensão oral de 

ações e objetos 

N 12 16   

Média 18,00 16,50   

DP 
2,65 4,72 0,680 

 

Fem = Masc 

Nomeação de ações e 
objetos 

N 11 16   

Média 8,33 8,44   

DP 
2,74 2,13 0,945 

 

Fem = Masc 

Definição da função de 
objetos 

N 12 16   

Média 9,75 9,44   

DP 
0,45 0,73 0,347 

 

Fem = Masc 

Reconhecimento da 
função de objetos 

N 12 16   

Média 8,92 9,13   

DP 
1,73 1,20 0,945 

 

Fem = Masc 

Compreensão de gestos 
transitivos 

N 12 16   

Média 4,25 4,25   Praxia Ideomotora 

DP 
1,49 1,13 0,909 

 

Fem = Masc 
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N 12 16   

Média 12,58 13,56   

DP 
3,03 2,71 0,450 

 

Fem = Masc 
Praxia Ideatória 

N 12 16   

Média 2,25 2,44   

DP 
0,62 0,63 0,478 

 

Fem = Masc 
Gestos Simbólicos 

N 12 16   

Média 6,42 7,06   

DP 
1,31 1,73 0,082 

 

Fem = Masc 
Imitação Estática 

N 12 16   

Média 3,50 3,31   

DP 
1,83 1,74 0,873 

 

Fem = Masc 
Imitação Dinâmica 

N 12 16   

 

 

Segundo os dados observados acima, não houve diferenças 

significantes entre os sexos em nenhum dos subtestes avaliados.  

 Quanto à análise da influência da idade, a análise foi realizada através 

do cálculo da Correlação de Pearson entre os desempenhos nos diferentes 

subtestes e a idade, sendo os resultados expostos na tabela 7. 

Tabela 7: Desempenho do GA nos subtestes da bateria de praxia de 

membros, quando investigada a influência da variável idade. 
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    idade 

Correlação de Pearson -0,158 

Sig. (p) 0,423 
Compreensão oral de ações 

e objetos 

N 28 

Correlação de Pearson 0,029 

Sig. (p) 0,885 
Nomeação de ações e 

objetos 

N 27 

Correlação de Pearson 0,031 

Sig. (p) 0,874 
Definição da função de 

objetos 

N 28 

Correlação de Pearson -0,012 

Sig. (p) 0,950 
Reconhecimento da função 

de objetos 

N 28 

Correlação de Pearson -,387(*) 

Sig. (p) 0,042 
Compreensão de gestos 

transitivos 

N 28 

Correlação de Pearson -0,329 

Sig. (p) 0,087 Praxia Ideomotora 

N 28 

Correlação de Pearson -0,183 

Sig. (p) 0,352 Praxia Ideatória 

N 28 

Correlação de Pearson -0,165 

Sig. (p) 0,402 Gestos Simbólicos 

N 28 

Correlação de Pearson 0,064 

Sig. (p) 0,747 Imitação Estática 

N 28 
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Correlação de Pearson -,460(*) 

Sig. (p) 0,014 Imitação Dinâmica 

N 28 

 

 Conforme observado na tabela acima, foi encontrada correlação 

negativa fraca entre a idade e o subteste “compreensão de gestos transitivos” e 

correlação moderada entre a idade e o subteste “imitação dinâmica”. 

 A influência da variável escolaridade foi analisada em faixas de 

escolaridade, comparadas em todos os subtestes da bateria. Quando 

encontradas diferenças significantes em algum subteste, realizou-se análise de 

comparações múltiplas de Tukey entre as faixas de escolaridade, duas a duas. 

Os resultados dessas análises podem ser observados na tabela 8. 

Tabela 8: Desempenho do GA nos subtestes da bateria de praxia de 

membros, quando investigada a influência da escolaridade. 

Faixa 
escolaridade 

Teste Kruskal-
Wallis 

Resultado 
    

<= 4 5 - 8 9+ (p)   

Média 
19,5 19,8 

20,
0   

DP 0,9 0,7 0,0 0,125 (<= 4) = (5-8) = (9+) 

Compreensão oral 
de ações e 

objetos 

N 11 9 8   

Média 
16,9 17,6 

16,
9   

DP 4,8 3,4 4,1 0,790 (<= 4) = (5-8) = (9+) 
Nomeação de 

ações e objetos 

N 10 9 8   

Definição da Média 8,2 8,6 8,5   
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DP 3,0 2,4 1,5 0,817 (<= 4) = (5-8) = (9+) função de objetos 

N 11 9 8   

Média 9,4 9,7 9,8   

DP 0,7 0,7 0,5 0,295 (<= 4) = (5-8) = (9+) 
Reconhecimento 

da função de 
objetos 

N 11 9 8   

Média 8,2 9,6 9,6   

DP 1,9 0,5 0,5 0,220 (<= 4) = (5-8) = (9+) 
Compreensão de 
gestos transitivos 

N 11 9 8   

Média 3,5 4,2 5,4  0,236  

DP 1,1 1,1 0,7 0,004 * 0,001 * (<= 4) = (5-8) < (9+) Praxia Ideomotora 

N 11 9 8  0,071  

Média 
10,9 14,0 

15,
3  0,012 *  

DP 2,6 1,9 1,8 0,002 * 0,001 * (<= 4) < (5-8) = (9+) 
Praxia Ideatória 

N 11 9 8  0,480  

Média 2,3 2,2 2,6   

DP 0,6 0,7 0,5   0,358 (<= 4) = (5-8) = (9+) 
Gestos 

Simbólicos 

N 11 9 8   

Média 5,8 7,2 7,6  <0,001 *  

DP 1,9 0,8 1,1 0,004 * <0,001 * (<= 4) < (5-8) = (9+) Imitação Estática 

N 11 9 8  0,958  

Média 1,8 4,3 4,5  <0,001 *  

DP 1,2 1,3 1,2 <0,001 * <0,001 * (<= 4) < (5-8) = (9+) Imitação Dinâmica 

N 11 9 8  0,958  
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Foi encontrada diferença significante entre as faixas de escolaridade nos 

subtestes “praxia ideomotora”, “praxia ideatória”, “imitação estática” e “imitação 

dinâmica”. No geral, quando houve diferença significante, evidenciou-se 

valores maiores, quanto maior a faixa de escolaridade. 

Também foi objetivo desse estudo comparar o desempenho dos 

indivíduos afásicos ao dos indivíduos sem lesão neurológica.  

 Como a escolaridade foi significantemente relacionada aos 

desempenhos, tanto do GC, quanto do GA, as comparações entre os grupos 

foram realizadas considerando-se a divisão por faixa de escolaridade. Para 

tanto, foi aplicado o teste de Análise de variância (ANOVA). 

 Dessa forma, a seguir, na tabela 9, são expostos os resultados das 

comparações entre os grupos realizadas para cada subteste da bateria de 

praxia de membros e os resultados da ANOVA. 

Tabela 9: Comparação dos desempenhos de GC e GA nos subtestes da 

Bateria de praxia de membros, considerando as faixas de escolaridade e 

resultados da ANOVA. 

Escolaridade ANOVA – valores de (p)    
(<=4) (5-8) (9+) Grupo Escolaridade Grupo 

x 
escolari

dade 
Média 19,7 19,9 20,0 

DP 0,8 0,3 0,0 
 

GC 

N 15 15 14 
Média 19,5 19,8 20,0 

DP 0,9 0,7 0,0 

 
Compreensão 

oral de ações e 
objetos  

GA 

N 11 9 8 

 
 

0,3076 

 
 

0,0608 

 
 

0,7221 

Média 19,6 19,9 19,6 
DP 0,6 0,5 0,6 

 
 

Nomeação de 

 
GC 

N 15 15 14 

 
 

0,0002* 

 
 

0,4290 

 
 

0,5802 
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Média 16,9 17,6 16,9 
DP 4,8 3,4 4,1 

ações e 
objetos 

 
GA 

N 10 9 8 
Média 9,8 10,0 10,0 

DP 0,4 0,0 0,0 
 

GC 
N 15 15 14 

Média 8,2 8,6 8,5 
DP 3,0 2,4 1,5 

 
Definição da 

função de 
objetos  

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,0002* 

 
 

0,7714 

 
 

0,9797 

Média 9,9 9,9 9,9 
DP 0,3 0,3 0,3 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 9,4 9,7 9,8 

DP 0,7 0,7 0,5 

 
Reconhecimen
to da função de 

objetos  
GA 

N 11 9 8 

 
 

0,0024* 

 
 

0,2992 

 
 

0,2871 

Média 7,5 8,9 9,5 
DP 1,9 0,9 0,8 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 8,2 9,6 9,6 

DP 1,9 0,5 0,5 

 
 

Reconhecimen
to gestos 

transitivos 
 

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,1283 

 
 

<0,0001* 
 

(<=4) < (5-8) = 
(9+) 

 
 

0,7257 

Média 4,2 4,4 5,0 
DP 1,0 0,9 0,9 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 3,5 4,2 5,4 

DP 1,1 1,1 0,7 

 
 

Praxia 
Ideomotora  

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,4413 

 
 

0,0001* 
 

(<=4) < (5-8) < 
(9+) 

 
 

0,1588 

Média 13,7 15,1 16,6 
DP 2,6 1,7 1,5 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 10,9 14,0 15,3 

DP 2,6 1,9 1,8 

 
 

Praxia 
ideatória  

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,0011* 

 
 

<0,0001* 
 

(<=4) < (5-8) < 
(9+) 

 
 

0,3194 

Média 2,4 2,5 2,9 
DP 0,5 0,5 0,4 

 
 
GC N 15 15 14 

Média 2,3 2,2 2,6 
DP 0,6 0,7 0,5 

 
 

Gestos 
simbólicos  

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,1242 

 
 

0,0217* 
 

(<=4) = (5-8) < 
(9+) 

 
 

0,9158 

Média 7,0 7,2 7,7 
DP 1,1 0,9 0,5 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 5,8 7,2 7,6 

DP 1,9 0,8 1,1 

 
 

Imitação 
gestos 

estáticos 
 

GA 
N 11 9 8 

 
 

0,1207 

 
 

0,0008* 
 

(<=4) < (5-8) = 
(9+) 

 
 

0,1146 

Média 3,5 5,1 5,4 
DP 1,2 1,2 0,9 

 
GC 

N 15 15 14 
Média 1,8 4,3 4,5 

 
 

Imitação 
gestos 

dinâmicos 
 

GA DP 1,2 1,3 1,2 

 
 

0,0003* 

 
 

<0,0001* 
 

(<=4) < (5-8) = 

 
 

0,2963 
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N 11 9 8 (9+) 

  

 Os dados expostos na tabela 9 mostram que houve diferença entre GC e 

GA nos subtestes estritamente linguísticos de: nomeação de ações e objetos, 

definição e reconhecimento da função de objetos, e nos subtestes práxicos de: 

praxia ideatória e imitação de gestos dinâmicos. Para estes dois subtestes 

práxicos, também foi encontrado efeito da escolaridade, com melhores 

resultados nos grupos de maior escolaridade. Já a escolaridade influenciou 

isoladamente os resultados de ambos os grupos no subtestes: reconhecimento 

de gestos transitivos, praxia ideomotora, gestos simbólicos e imitação de 

gestos estáticos. 
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5. Discussão 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos a partir da 

aplicação da bateria de praxia de membros, tanto no grupo de saudáveis (GC), 

quanto no grupo de afásicos (GA). 

Inicialmente, faremos a discussão dos achados na população de 

indivíduos saudáveis. 

De modo geral, conforme observado na tabela 1, o desempenho dos 

participantes saudáveis nos subtestes que envolvem tarefas estritamente 

lingüísticas (compreensão e nomeação de ações e objetos e definição e 

reconhecimento da função de objetos) foi muito próximo da pontuação máxima 

possível, já que, em média, os indivíduos saudáveis erraram menos de um item 

por subteste. Todas as tarefas lingüísticas presentes nessa bateria envolveram 

o processamento visual do estímulo apresentado e o conseqüente 

processamento lingüístico deste, podendo inúmeros fatores influenciar nesse 

tipo de tarefa. O modo de apresentação do estímulo a ser nomeado pode 

influenciar na tarefa. Reis e col (2001) descreveram ser mais fácil para 

indivíduos analfabetos nomear estímulos coloridos (fotografias) em 

comparação a desenhos em preto e branco, sendo encontrada a mesma 

tendência, embora não tenha havido diferença estatística, no grupo de 

indivíduos alfabetizados. Além disso, a classe gramatical do estímulo 

(substantivos x verbos), a freqüência deste no cotidiano, bem como o fato de 

tratar-se de estímulo manipulável, ou não, também pode influenciar no 

desempenho em tarefas de nomeação (Arévalo e col, 2007). Assim, o fato de 

os mesmos estímulos que compunham os subtestes (faca, garfo, telefone, 
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caixa de fósforo, ferro de passar, martelo, xícara, escova de cabelos, escova 

de dentes e tesoura) serem todos manipuláveis e rotineiramente presentes nas 

atividades de vida diária, além de estarem representados em fotografias, tornou 

as tarefas relativamente fáceis, por facilitar tanto o reconhecimento visual, 

quanto o acesso ao nome (acesso lexical) e significado. Provavelmente, o 

número reduzido de estímulos, já que não era o intuito principal da bateria 

realizar avaliação da linguagem oral, bem como o fato de serem todos bastante 

freqüentes, justifica não terem sido encontradas diferenças no desempenho de 

indivíduos saudáveis em relação às variáveis sexo, idade e escolaridade.  

Quanto à análise da influência destas variáveis no desempenho dos 

indivíduos nas demais tarefas da bateria de praxia de membros, é válido 

ressaltar que relativamente poucos estudos têm se proposto a analisar, de 

forma específica, a influência de variáveis demográficas nas habilidades 

práxicas. 

No nosso estudo, de acordo com os resultados expostos na tabela 2, 

não foram encontradas diferenças, em nenhum dos subtestes da bateria, entre 

os desempenhos de homens e mulheres. Chipman e Hampson (2006), por 

outro lado, descreveram diferenças relacionadas ao sexo no controle da 

produção motora, com vantagem do sexo feminino tanto na acurácia da 

produção gestual, quanto na velocidade máxima de execução dos movimentos. 

Entretanto, esses autores avaliaram apenas a produção motora de gestos sem 

significados, de forma seriada. No presente estudo, no entanto, a bateria de 

praxia de membros abrangia gestos com e sem significado, transitivos e 

intransitivos, isolados e em sequencia, ou seja, a discrepância entre os 

achados dos dois estudos provavelmente se deve às diferentes metodologias 
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de avaliação de praxia adotadas nas duas pesquisas. Não obstante, é válido 

ressaltar que, no presente estudo, quando investigada a influência da variável 

sexo especificamente para cada um dos subtestes utilizados, observou-se que 

não houve influência desta variável para todos os tipos de gestos avaliados, 

inclusive no subteste “imitação dinâmica”, em que o último item envolvia a 

reprodução de gestos sem significados. Entretanto, apenas um item, dos três 

avaliados neste subteste, envolvia a produção seriada de gestos sem 

significado. 

Quanto à influência da variável idade, apenas o subteste “Compreensão 

de gestos transitivos” mostrou-se sensível à variação da idade, sendo 

encontrada correlação negativa significante, embora possa ser considerada 

uma correlação fraca (tabela 3). Desta forma, observou-se que quanto maior a 

idade, pior foi o desempenho dos indivíduos neste subteste. Pedersen e col 

(2001) e Okamoto (1997) encontraram influência da idade em tarefas práxicas 

específicas (produção de gestos intransitivos simbólicos e reprodução de 

gestos abstratos em sequencia, respectivamente) ao estudarem indivíduos 

idosos, porém as habilidades envolvidas nessas tarefas não estão diretamente 

relacionadas àquela envolvida no subteste “compreensão de gestos 

transitivos”. Neste subteste, o indivíduo era exposto a quatro fotografias em 

que uma mesma pessoa utiliza um determinado objeto de diferentes maneiras, 

devendo analisar e apontar em qual delas, a utilização deste objeto está 

correta no que se refere à sua função, preensão e posicionamento espacial 

adequados, o que envolve a análise visual do instrumento, o acesso ao seu 

significado e função, bem como à maneira correta de manipulá-lo. A primeira 

hipótese que surgiria, então, na tentativa de explicar a influência da idade 
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nesse subteste específico pode ser a de falhas no processamento visual dos 

estímulos apresentados. Declínios perceptuais relacionados ao aumento da 

idade, entre eles o declínio da acomodação visual, que leva a dificuldades para 

enxergar objetos próximos, são bastante descritos (Atchison, 1995). Desta 

forma, déficits visuais poderiam ter interferido no reconhecimento das figuras e 

na percepção das diferenças entre elas, especialmente naquelas em que as 

imagens apresentadas diferenciavam-se de forma sutil da figura-alvo. 

Entretanto, a avaliação de todos os participantes apenas foi realizada se, 

havendo relato de alteração visual, o indivíduo estivesse fazendo uso de lentes 

corretivas. Além disso, se a dificuldade estivesse relacionada à falha de 

decodificação da figura devido a déficits visuais, isso também acarretaria falhas 

nos subtestes “compreensão de ações/objetos” e “reconhecimento da função 

de objetos”, que também continham fotografias e ainda, menores.  

No entanto, déficits da atenção visual poderiam ter influenciado na 

discriminação entre fotografias que se diferenciavam sutilmente. Ardila, Rosselli 

e Rosas (1989) descreveram em seu estudo dificuldade em testes visuo-

espaciais relacionados ao aumento da idade, com melhor desempenho de 

indivíduos mais jovens. A análise qualitativa dos erros cometidos pelo GC 

mostrou que os itens mais errados foram, respectivamente, o item 10 (riscando 

o palito de fósforo), com 22,2% do número total de erros e o item 9 (falando ao 

telefone), 20,6% dos erros. Tanto no item 9, quanto no 10, as diferenças entre 

a figura-alvo e seus distratores espaciais eram bastante sutis, podendo falhas 

de atenção visual prejudicar a percepção das diferenças entre as figuras. De 

fato, nesse estudo, ao se observar o tipo de erro mais cometido nesses dois 

itens, tem-se que 85,7% e 76,9% dos erros cometidos, respectivamente, nos 
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itens 10 e 9, foram do tipo espacial, em que as diferenças entre o distrator e a 

figura-alvo eram discretas, embora perceptíveis.  

No entanto, há que se questionar se a falha neste subteste esteve 

diretamente ligada não ao déficit específico da atenção visual, e sim, a uma 

falha mais ampla no processamento das informações visuo-espaciais, já que 

indícios de prejuízo nessa habilidade relacionado ao aumento da idade também 

foram evidenciados no estudo de Kukolja e col (2009). Esses autores 

encontraram influência do envelhecimento em tarefas que envolviam memória 

contextual relacionada ao posicionamento espacial ao comparar grupo de 

idosos a um grupo de indivíduos jovens, sendo observado pior desempenho na 

recuperação da informação contextual relacionada ao posicionamento espacial 

no grupo de mais idade. Novamente, no presente estudo, a análise qualitativa 

dos tipos de erros cometidos nessa tarefa, que poderiam ser espaciais, de 

manuseio do instrumento ou do tipo absurdo, observou-se que o número total 

de erros cometidos pelo GC (63), 60,3% deles eram erros do tipo espacial. Se 

interpretarmos a dificuldade para recuperar a informação espacial observada 

no estudo de Kukolja e col (2009) como relacionada a falhas no processamento 

da informação espacial, então podemos concluir que, conforme observado no 

presente estudo, o aumento da idade relacionou-se uma maior dificuldade para 

lidar com informações espaciais, corroborando os resultados encontrados no 

estudo acima citado. Apesar de a média de idade da população estudada ter 

sido mais baixa em comparação aos estudos citados, o processo de 

envelhecimento parece ser um continuum, podendo as funções cognitivas ir 

se  modificando ao longo deste processo. 
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Além disso, esse mesmo subteste também sofreu influência da 

escolaridade (tabela 4), com melhores desempenhos nos indivíduos com maior 

tempo de estudo. Assim como a idade, muitos estudos descrevem variações no 

processamento de habilidades cognitivas visuo-espaciais em função da 

escolaridade (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989; Ardila e col, 2000).  

Assim, mais do que a alterações perceptuais, as relações encontradas 

entre a idade, a escolaridade e o desempenho na tarefa de “reconhecimento de 

gestos transitivos” provavelmente se devem aos déficits nas funções cognitivas 

associadas ao envelhecimento e à baixa-escolaridade, especialmente atenção 

e memória. 

Ainda no que se refere à influência da variável escolaridade no 

desempenho dos indivíduos saudáveis na bateria de praxia de membros, 

conforme observado na tabela 4, enquanto para os subtestes estritamente 

lingüísticos (nomeação, compreensão oral e definição de função) não houve 

variação do desempenho do GC em função da escolaridade, foi verificada 

correlação entre esta variável e todos os demais testes que envolviam a 

realização de atos motores. As correlações encontradas são consideradas 

fracas para os subtestes “gestos simbólicos” e “Imitação estática” e moderadas 

para os demais subtestes. 

Os dois subtestes “Praxia ideomotora” e “Praxia ideatória” envolvem a 

produção de gestos transitivos, a partir do uso propriamente dito de objetos, e a 

produção de pantomimas, a partir da demonstração do uso do objeto sem a 

presença real deste. Basicamente, a diferença entre os dois subtestes refere-

se à complexidade dos atos motores, já que no subteste de “praxia 
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ideomotora”, as ações eram simples, enquanto no de “praxia ideatória” o uso 

do instrumento envolvia sequências de ações. A análise qualitativa dos erros 

cometidos demonstrou que a maior parte dos erros (83,2%) nos dois subtestes 

ocorreu na etapa classificada como sem uso do objeto, em que o indivíduo 

deveria realizar a pantomima que representaria o uso do instrumento em 

questão. Apesar de a avaliadora frisar que o indivíduo imaginasse que o objeto 

estava, de fato, em suas mãos, haja vista que a instrução, nesta tarefa, deve 

ser clara (Raymer e col, 1997), a maior parte dos erros cometidos (45,8%) 

nesta etapa de ambos os subtestes foi do tipo ‘parte do corpo como 

instrumento (PCI)’, em que o indivíduo acessava o emblema ou símbolo 

representativo do instrumento, sem reproduzir exatamente o movimento que 

faria, caso o objeto real estivesse em suas mãos. No entanto, esse tipo de erro 

ocorreu, principalmente, no item em que os participantes deveriam demonstrar 

o uso da tesoura, o que sugere que o emblema representativo desse objeto, 

especificamente, é facilmente evocado, muitas vezes substituindo a pantomima 

da ação de seu uso, mesmo quando a instrução foi clara. De fato, Duffy e Duffy 

(1989), que em seu estudo também encontraram erros do tipo PCI em 

indivíduos saudáveis, sugerem que alguns objetos, entre eles a tesoura, são 

mais suscetíveis a terem sua ação descrita da forma simbólica 

convencionalmente utilizada, ocorrendo os erros do tipo PCI. 

A produção da pantomima, que é um gesto relativamente inédito, dado 

que ocorre com baixa freqüência no nosso cotidiano, envolve a integração do 

conhecimento prévio do objeto aos aspectos visuo-espaciais envolvidos em 

seu uso, como a distância do objeto com relação ao corpo, a configuração 

deste e a orientação espacial da mão que realiza o movimento, sendo todo o 
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processo de planejamento motor viabilizado pela memória operacional (Cubelli 

e col, 2000; Bartolo e col, 2003). A influência da escolaridade no desempenho 

durante a produção de pantomimas, então, parece estar relacionada às 

alterações nas habilidades cognitivas envolvidas nesta tarefa, como a memória 

operacional e os aspectos visuo-espaciais, descritos como passíveis de sofrer 

influência da baixa escolaridade (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989; Ardila e col, 

2000). Nos indivíduos com menor escolaridade, podemos inferir que as 

habilidades cognitivas interferiram na tarefa de planejamento e produção da 

pantomima, tornando mais fácil substituí-la, em alguns itens, por sua 

representação simbólica fortemente estabelecida culturalmente, como no caso 

da tesoura, o que justifica a alta incidência de erros do tipo PCI nos indivíduos 

saudáveis. 

Além disso, Schnider e col (1997) também acreditam que a artificialidade 

da situação de avaliação possa influenciar no desempenho, o que é atribuído 

por Ardila e col (2000) como possível justificativa para o pior desempenho de 

indivíduos menos expostos à escolarização em testes neuropsicológicos, já 

que eles são menos habituados a realizar avaliações formais. 

De fato, a hipótese de que a dificuldade para produzir pantomimas, 

relacionada à escolaridade, deva-se ao prejuízo em lidar com as informações 

visuo-espaciais envolvidas nesta tarefa se é reforçada pela análise dos tipos de 

erro mais freqüentemente observados no presente estudo. Após o erro do tipo 

PCI, o segundo tipo de erro mais freqüentemente cometido durante a 

realização de pantomimas foi o do tipo espacial (32,3%), em que a distância 

entre o instrumento e a parte do corpo ou outro objeto envolvido na ação não 

era respeitada (por exemplo, ao levar os dedos que seguravam a asa da xícara 
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à boca, ao invés de posicioná-la lateralmente aos lábios). Mais uma vez, o 

processamento visuo-espacial parece estar relacionado ao déficit de produção 

motora observado nos grupos de escolaridade mais baixa, tanto pela 

artificialidade da situação, quanto pela tarefa exigir maior capacidade de 

abstração. 

 Já no uso atual dos objetos, ou seja, nas etapas com uso do objeto dos 

dois subtestes, os erros ocorreram com menor freqüência (16,8%), 

considerando-se os erros cometidos no total dos dois subtestes. Entre os erros 

cometidos nessa etapa, o erro mais frequentemente cometido relacionou-se à 

dificuldade em posicionar espacialmente, de forma adequada, o selo no 

envelope de um correspondência. Apesar de poder ser considerado um erro do 

tipo espacial, já que envolvia o posicionamento exato no selo em seu local 

culturalmente definido no envelope, a falha parece estar relacionada ao 

desconhecimento da forma de uso deste objeto específico, já que esse foi o 

único erro espacial ocorrido durante o uso atual dos objetos e também o item 

mais errado (58% do total de erros nesta etapa dos subtestes de praxia 

ideomotora e ideatória). Além da dificuldade para posicionar adequadamente o 

selo no envelope, 22,2% dos participantes que erraram esse item específico 

utilizaram o selo com outra função, a de lacre do envelope, reforçando a 

hipótese de desconhecimento do objeto, de sua função e da forma de 

manuseio. Provavelmente, a falta de conhecimento sobre esse objeto e sua 

forma de uso tenha se relacionado à escolaridade, pois, em geral, quanto 

menor o hábito de leitura e escrita que um indivíduo possui, menor a 

quantidade de correspondências que ele envia. Mesmo ao receber uma 

correspondência, a pessoa pode se atentar para a presença do selo e, de fato, 
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muitos participantes sabiam que o selo deveria ser posicionado no canto 

superior direito do envelope, no entanto, erravam ao posicioná-lo deitado ou de 

cabeça-para-baixo. Além disso, o advento da internet facilitou o contato entre 

pessoas em diferentes localidades, fazendo com que as pessoas, cada vez 

menos, utilizem-se do correio para comunicação interpessoal. Desta forma, 

especificamente nesse caso, o prejuízo parece estar mais relacionado a 

questões culturais do que ao processamento da informação visuo-espacial em 

si. 

Outro tipo de erro relativamente freqüente no uso propriamente dito dos 

objetos (32,3%) ocorreu por falha na seqüencialização das ações, 

relacionando-se diretamente à complexidade da tarefa. No subteste de “praxia 

ideatória”, todos os itens incluíam a realização de atos motores complexos, que 

envolviam diferentes etapas. Ao programar um gesto transitivo, o planejamento 

do ato motor envolve, após o acesso ao conceito da função do instrumento e 

sua forma de uso, a implementação dessa fórmula em ação propriamente dita 

(Rothi, Ochipa e Heilman, 1989). Cubelli e col (2000) acreditam ainda que há a 

atuação de um buffer gestual, ou um espaço de memória gestual de curto-

prazo, relacionado ao tempo necessário para traduzir os formatos abstratos de 

gestos complexos em seqüências apropriadas de comando motor, ou seja, em 

segmentos interligados de movimento, ordenados temporalmente, que 

corresponderão à ação como um todo. Prejuízos de memória operacional 

relacionados à baixa escolaridade (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989), bem como 

alterações de funções executivas relacionadas ao planejamento e/ou 

concentração na atividade, poderiam interferir no desempenho nesta atividade. 
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 Ao tentar delimitar o perfil do desempenho de uma amostra da 

população turca no Teste de Trilhas (Trail Making test), Cangoz, Karakoc e 

Selekler (2009) encontraram influência da escolaridade, sendo melhor o 

desempenho no teste (menor tempo de execução), quanto maior a 

escolaridade. Dentre as funções cognitivas avaliadas por esse instrumento, 

estão o planejamento motor, a atenção complexa, o screening visuo-motor e a 

concentração, além da ordenação temporal da ação, já que o indivíduo deve 

utilizar informação conceitual (números e letras) para definir a ordem de 

execução motora. A influência da escolaridade no subteste de “praxia ideatória” 

pode estar relacionada à interferência desta variável nas habilidades cognitivas 

necessárias à realização da tarefa, ou seja, falhas no planejamento e 

ordenação temporal da ação, bem como da atenção, relacionadas à baixa 

escolaridade podem interferir no planejamento de atos motores complexos. 

Também houve influência da escolaridade no subteste “Gestos 

simbólicos”, embora tenha sido encontrada correlação fraca, o que talvez 

possa ser justificado pelo pequeno número de itens nessa prova, apenas três: 

gesto de se despedir (“tchau”), gesto de pedido de carona e gesto para chamar 

alguém para que se aproxime. A análise qualitativa dos erros demonstrou que 

todos eles ocorreram no item 2, no qual o participante era solicitado a 

demonstrar o gesto de pedido de carona. Em 85% dos casos em que houve 

erro nesse item, houve substituição do gesto de carona (mão fechada com o 

dedo polegar esticado, dorso da mão virado para baixo e braço esticado na 

lateral do corpo, com movimentos ântero-posteriores) pelo gesto de “parar o 

ônibus” (em que os dedos encontraram extendidos e a mão realiza movimentos 

alternados de cima para baixo). Dois participantes (10%) substituíram o gesto 
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solicitado pelo gesto de “pare” e apenas um participante (5%) apresentou 

alteração espacial do gesto de “carona”, que se tornou o gesto de “tudo bem” 

(polegar aponta para cima). O fato de 17 dos 44 participantes do GC terem 

substituído o gesto solicitado por outro semanticamente relacionado, afinal, nos 

dois gestos o intuito é parar um veículo para poder utilizá-lo para sua própria 

locomoção, parece apontar, mais que uma alteração no uso dos gestos 

simbólicos, uma variação cultural de um emblema. A correlação existente entre 

a utilização dessa variante do gesto e a escolaridade talvez esteja relacionada 

à redução da utilização do gesto original de pedido de carona, uma vez que, 

nos dias atuais, as condições de segurança pública tornam um tanto quanto 

imprudente utilizar-se dessa forma de compartilhamento de transporte. Por 

outro lado, a baixa escolaridade no nosso país relaciona-se à situação sócio-

econômica da população, sendo, geralmente, menor a escolaridade nas 

classes sociais mais baixas, que, por conseqüência de sua situação financeira, 

acabam por utilizar de forma freqüente os meios de transporte público.  

Ao produzir um gesto intransitivo sob comando verbal, segundo os 

modelos de praxia de membros (Rothi, Ochipa e Heilman, 1997; Cubelli e col, 

2000), o indivíduo precisa analisar auditivamente a informação, acessar seu 

significado no sistema semântico, acessar em seguida o lexicon de ação, 

selecionando o gesto representativo daquele significado, transformando-o, em 

seguida, em engrama motor e ação propriamente dita. Ou seja, a substituição 

de um gesto por outro semanticamente relacionado não deixa de configurar 

uma falha lexical. Estudos desenvolvidos na área da linguagem com tarefas de 

nomeação, que também envolvem o acesso ao sistema semântico, seguido do 

acesso lexical e fonológico, também têm demonstrado influência da 
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escolaridade e da freqüência do estímulo no desempenho dos indivíduos 

(Mansur e col, 2006; Arévalo e col, 2007). Analisando-se paralelamente ao 

acesso lexical gestual, sendo o gesto de carona, atualmente, considerado 

pouco freqüente em nosso cotidiano, nos grupos com menor escolaridade esse 

gesto pode não estar engramado ou seu acesso pode estar prejudicado, 

levando o indivíduo a acessar um gesto semanticamente relacionado que, em 

seu dia-a-dia, acaba por desempenhar a mesma função. 

Por fim, também foi evidenciada correlação entre a escolaridade e os 

subtestes “Imitação estática” e “Imitação dinâmica”, sendo as correlações fraca 

e moderada, respectivamente. 

 Ambos os subtestes envolvem a tarefa de observação de atos motores, 

realizados pela avaliadora sentada à frente do participante, compostos por 

diferentes posicionamentos das mãos e dedos, sendo três posições estáticas 

(Imitação estática) e três posições envolvendo movimentos alternados 

(Imitação dinâmica). O participante deveria, então, reproduzir o gesto 

observado, respeitando as relações visuo-espaciais presentes nos gestos 

demonstrados pela avaliadora. Segundo o modelo de praxia de membros 

modificado por Cubelli e col (2000), a produção de gestos sem significado 

envolve o processamento da informação gestual pela rota não-lexical, ou 

mecanismo de conversão visuo-motora, em que um movimento observado é 

convertido em ato motor, sem que haja acesso aos componentes lexicais e 

semânticos. Durante o planejamento do ato motor, ocorre atuação do buffer de 

memória gestual, em que os engramas motores permanecem ativos até a 

completa produção do gesto. No entanto, para Goldenberg e Strauss (2002), a 

imitação de gestos inéditos, sem significado, envolve, sim, um processamento 
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conceitual, necessário à codificação do gesto demonstrado, com base no 

conhecimento prévio das partes do corpo. Entretanto, apenas o acesso aos 

conceitos de mãos e dedos não é suficiente para a produção dos gestos 

presentes nos dois subtestes, pois as mesmas partes do corpo são utilizadas, 

variando-se, porém, a configuração espacial destas, o que demanda a análise 

perceptual e visuo-espacial da informação. Assim, ambas as tarefas exigem, 

para que sejam desempenhadas com êxito, a integração de informações visuo-

espaciais e uso efetivo da memória operacional (buffer gestual), habilidades 

cognitivas sensíveis a variações na escolaridade (Ardila, Rosselli e Rosas, 

1989; Ardila e col, 2000; Cangoz, Karakoc e Selekle, 2009). De fato, Nitrini e 

col (2005), descreveram a influência do analfabetismo e da baixa escolaridade 

no desempenho de indivíduos brasileiros no teste de Luria palma-lado-punho 

(item 3 do subteste de Imitação Dinâmica), o que eles concluíram poder estar 

relacionado ao uso de estratégias de acordo com o nível educacional. 

 Desta forma, as alterações encontradas na população saudável, na 

bateria de praxia de membros, nesse estudo, correlacionaram-se, 

principalmente, à escolaridade, sendo apenas o subteste “compreensão de 

gestos transitivos” sensível a variações da idade. As correlações encontradas 

entre as variáveis idade e, principalmente, escolaridade, referem-se a aspectos 

cognitivos, frequentemente descritos como passíveis de sofrerem influência de 

variáveis demográficas, devendo estas ser controladas e consideradas durante 

a avaliação de praxia de membros. 

A segunda etapa do estudo teve por objetivo avaliar o desempenho de 

sujeitos com lesão neurológica e afasia na bateria de praxia de membros, 
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comparando-o ao de sujeitos sem lesão neurológica de mesmo sexo, idade e 

escolaridade. 

Quanto às tarefas estritamente lingüísticas da bateria de praxia de 

membros, analisando-se os dados expostos na tabela 5, podemos observar 

que, nos testes lingüísticos que envolviam habilidades receptivas, como os 

subtestes “compreensão oral de ações e objetos” e “compreensão da função 

de objetos”, os indivíduos afásicos obtiveram, em média, desempenhos 

próximos da pontuação máxima, com pequena variação entre eles (desvio 

padrão baixo). Ou seja, apesar de serem afásicos e, por isso, terem 

demonstrado alteração da compreensão oral na avaliação específica da 

linguagem, realizada anteriormente à sua inclusão na amostra deste estudo, 

todos eles tinham relativamente preservada a habilidade de compreensão oral 

de palavras e frases simples, necessária durante a aplicação da bateria de 

praxia de membros. As médias dos escores nas tarefas lingüísticas 

expressivas, no entanto, já se mostraram mais afastadas da pontuação 

máxima, com desvio padrão maior, representando maior variação entre os 

indivíduos afásicos quanto à expressão oral e ao acesso lexical. 

A análise comparativa dos grupos GC e GA evidenciou que os afásicos, 

conforme esperado, diferenciaram-se dos indivíduos saudáveis nas provas 

lingüísticas, exceção feita apenas ao subteste “compreensão de ações e 

objetos”, sendo que apenas a lesão exerceu impacto sobre essas tarefas 

(tabela 9). De fato, apesar da escolaridade interferir no desempenho de 

indivíduos saudáveis em tarefas de linguagem (Radanovic e col, 2004; Mansur 

e col, 2006), um estudo realizado com uma amostra da população brasileira 
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demonstrou que, em indivíduos afásicos, a lesão neurológica costuma ser mais 

impactante (Soares e Ortiz, 2008). 

No subteste “compreensão de ação e objetos”, a lesão não se revelou 

tão impactante devido ao fato de a amostra de afásicos do presente estudo ter 

sido composta de indivíduos que demonstravam compreensão oral suficiente 

para compreender as instruções da bateria, sendo excluídos da amostra 

indivíduos com distúrbios graves de compreensão oral. 

O subteste “nomeação de ações e objetos” demanda a análise visual do 

estímulo gráfico apresentado, seguida do acesso ao sistema semântico e ao 

léxico de saída, sendo falhas no acesso lexical bastante freqüentes nas afasias 

(Arévalo e col, 2007; Soares e Ortiz, 2008). Assim, mesmo o subteste sendo 

considerado fácil, já que utiliza estímulos comuns mesmo em escolaridades 

mais baixas, tanto quanto à forma de representação pictográfica (Reis, 2001), 

como quanto à manipulabilidade e freqüência (Arévalo e col, 2007), ele foi 

sensível para detectar as dificuldade lexicais presentes em afásicos. 

Já nos subtestes “definição da função de objetos” e “reconhecimento da 

função de objetos”, o indivíduo deveria acessar a função de determinado 

instrumento no sistema semântico, fosse a partir da análise visual do estímulo 

pictográfico, seguida da expressão lingüística desta função, ou a partir da 

descrição verbal dessa função pela avaliadora, correspondendo-a à figura. 

Muitos autores têm atribuído ao hemisfério cerebral esquerdo esse 

processamento semântico de ações/funções e instrumentos (Goldenberg, 

1995; Schnider e col, 1997; Hanna-Plady e col, 2001; Goldenberg e Strauss, 

2002; Buxbaum e col, 2007; Frey, 2007; Hermsdöfer e col, 2007). Embora 
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todos os pacientes afásicos incluídos nesse estudo tenham sofrido lesão no 

hemisfério cerebral esquerdo, há que se questionar se a falha do GA deveu-se 

especificamente a distúrbios no processamento semântico de instrumentos e 

suas funções ou se as alterações lingüísticas receptivas e expressivas 

presentes nas afasias também influenciaram o desempenho dos afásicos 

nessas tarefas. 

De fato, o subteste “compreensão de gestos transitivos” avalia o 

processamento semântico gestual independentemente das habilidades 

lingüísticas expressivas e receptivas do indivíduo, uma vez que se trata de uma 

tarefa não-verbal. A análise comparativa do GC e GA nesse subteste 

evidenciou apenas efeito da variável escolaridade, ou seja, a lesão neurológica 

não interferiu nessa tarefa. Tais achados sugerem que o impacto da lesão 

neurológica no hemisfério cerebral esquerdo nos subtestes “definição da 

função de objetos” e “reconhecimento da função de objetos” deveu-se mais aos 

distúrbios afásicos de expressão e de compreensão verbal do que a um 

distúrbio específico do processamento semântico de instrumentos. 

Assim como na análise do desempenho do GC na bateria de praxia de 

membros, o desempenho do GA na mesma bateria foi estudado, investigando-

se a presença da influência das variáveis demográficas sexo, idade e 

escolaridade.  

 Segundo a tabela 6, mais uma vez, conforme evidenciado no GC, não 

foram encontradas diferenças no desempenho dos indivíduos afásicos, na 

bateria de praxia de membros, relacionadas ao sexo, nem mesmo no subteste 

“imitação dinâmica”, contrariando os achados de Chipman e Hampson (2006), 
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que encontraram melhor desempenho de mulheres, tanto na acurácia, quanto 

na velocidade de realização de movimentos seriados sem significado. 

 Quanto à influência da idade, a tabela 7 mostrou que os únicos 

subtestes sensíveis à variação da idade, sendo pior o desempenho, quanto 

maior a idade do indivíduo, foram o “compreensão de gestos transitivos” e o 

“imitação dinâmica”. Ambos os subtestes também foram influenciados pela 

escolaridade, no grupo de pacientes afásicos. 

No subteste “compreensão de gestos transitivos”, assim como nos 

indivíduos saudáveis, a análise qualitativa evidenciou que o tipo de erro mais 

freqüentemente cometido foi o espacial (66,7%), reforçando a hipótese de que 

o declínio de habilidades cognitivas visuo-espaciais, entre elas a atenção, 

observado com o aumento da idade e com menores índices de escolaridade 

(Ardila, Rosselli e Rosas, 1989; Ardila e col, 2000; Kukolja e col, 2009) são 

responsáveis pelas dificuldades para reconhecer gestos transitivos executados 

corretamente quanto à forma de preensão, orientação espacial e função do 

instrumento. Não houve influência da lesão cerebral nesta tarefa, já que na 

comparação entre GC e GA, não houve efeito de grupo (tabela 9). 

No subteste “imitação dinâmica”, por outro lado, os erros distribuíram-se 

de forma mais ou menos equilibrada entre os itens 1 (27,5% dos erros) 2 

(39,2% dos erros) e 3 (33,3% dos erros). Tanto no item 1, quanto no 2, os erros 

relacionaram-se, com freqüência similar, à dificuldade em posicionar as mãos e 

os dedos espacialmente de forma adequada, bem como para integrar, ao 

posicionamento das mãos, os movimentos demonstrados. O item 2, que foi o 

mais frequentemente errado, exigia ainda que os mesmos movimentos fossem 
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executados alternadamente, o que aumentou o grau de complexidade da 

tarefa, o que justificaria o maior número de erros nesse item (Schnider e col 

(1997). Essas dificuldades também parecem relacionar-se ao declínio das 

habilidades visuo-espaciais, envolvidas no mecanismo de conversão visuo-

motora (Goldenberg, 1995; Goldenberg, Hermsdörfer e Spatt, 1996), 

associados a déficits de memória operacional, que opera o buffer gestual 

(Cubelli e col, 2000), esta última necessária durante a integração do 

posicionamento das mãos ao movimento solicitado, sendo tais dificuldades 

cognitivas descritas como sensíveis ao aumento da idade e à baixa 

escolaridade (Ardila, Rosselli e Rosas, 1989; Kukolja e col, 2009).  

Não obstante, é interessante ressaltar que apesar de na análise 

comparativa entre GC e GA, tanto a escolaridade, quanto a lesão, essa última 

apenas no GA, terem tido influência nos desempenhos nesse subteste, 

analisando-se qualitativamente os dados numéricos expostos na tabela 9, tem-

se que, apesar de estatisticamente diferentes, os desempenhos dos dois 

grupos se aproximam, quanto maior a escolaridade. Ou seja, para estas 

tarefas, o impacto da lesão parece ser menor nos afásicos com maior tempo de 

estudo. Ardila e col (2000) encontraram um efeito “protetor” da escolaridade no 

desempenho cognitivo de indivíduos. Uma das hipóteses para esse efeito 

protetor é a de que a educação formal promove um aumento na densidade 

sináptica no córtex de associação, o que representa uma reserva cerebral 

(Katzman, 1993). Sendo assim, um maior número de conexões sinápticas 

poderiam otimizar os processos envolvidos na plasticidade cerebral pós lesão, 

o que poderia explicar tal efeito da escolaridade sobre o desempenho de 

indivíduos cérebro-lesados nesse subteste. 
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O fato de esse subteste não ter sido influenciado pela idade nos 

indivíduos saudáveis pode estar relacionado à utilização de medidas 

compensatórias pelo GC, inviabilizadas no GA. No item 3, o indivíduo deveria 

observar uma seqüência de três movimentos realizados pela avaliadora 

(palma-lado-punho), reproduzindo-o apenas após a avaliadora tê-lo 

demonstrado. Apesar de os posicionamentos das mãos serem relativamente 

simples quando comparados aos itens 1 e 2, nesse item o paciente deveria 

reter a sequência de gestos apresentada, valendo-se da memória operacional, 

para em seguida executá-los corretamente. A utilização da memória 

operacional envolve uma série de subsistemas, entre eles o executivo central, 

controlador da atenção e responsável pelas tarefas cognitivas, a alça 

fonológica, codificadora de informações fonêmicas e o esboço visuo-espacial, 

que processa informações por um componente visual e outro espacial 

(Baddeley, 1992). Estando o processamento das informações visuo-espaciais 

prejudicado nos indivíduos de idade mais avançada, ou naqueles com baixa 

escolaridade, os participantes saudáveis podem utilizar-se de codificação da 

informação visual em informação lingüística (Goldenberg, 1995; Goldenberg e 

Strauss, 2002), processando-a através de palavras, reverberadas na alça 

fonológica, estratégia esta que Nitrini e col (2005) acreditam poder estar 

relacionada ao nível educacional. Nos indivíduos afásicos, no entanto, esse 

mecanismo compensatório seria inviabilizado, devido aos prejuízos no 

processamento fonológico previstos nos quadros afásicos, que dificultariam a 

utilização da alça fonológica. Falhas no acesso lexical, também previstas nas 

afasias, também poderiam acarretar prejuízo à codificação da informação 
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visual/gestual em palavras que posteriormente poderiam ser reverberadas na 

alça fonológica. 

Além desses dois subtestes, a escolaridade também exerceu influência 

sobre o desempenho dos indivíduos afásicos nos subtestes “praxia 

ideomotora”, “praxia ideatória” e “imitação estática”, sendo melhor o 

desempenho, quanto maior a escolaridade (tabela 9). 

Os subtestes “praxia ideomotora” e “praxia ideatória”, conforme discutido 

anteriormente, envolviam tanto o conhecimento sobre os objetos e 

instrumentos, quanto o conhecimento sobre a organização das ações simples 

em sequências (Rothi, Ochipa e Heilman, 1997). O primeiro envolvia ações 

simples com (uso propriamente dito) e sem (pantomima) a presença real dos 

objetos, enquanto o segundo abrangia a produção de ações em sequência 

para atingir um determinado objetivo, também havendo itens com e sem uso do 

objeto. Comparando-se qualitativamente os desempenhos do GA nos dois 

subtestes, tem-se que a maioria dos erros (81,5%) ocorreu nas etapas sem uso 

do objeto, ou seja, na produção das pantomimas. Schnider e col (1997) 

descrevem maior dificuldade de indivíduos com lesão em hemisfério cerebral 

esquerdo durante a realização de pantomimas, entretanto, os autores 

acreditam que essa dificuldade esteja relacionada à complexidade da tarefa. 

Sendo as pantomimas gestos inéditos, já que não ocorrem com freqüência em 

nosso cotidiano (Bartolo e col, 2003), a tarefa de produção de pantomimas 

torna-se uma atividade um tanto quanto descontextualizada, o que pode 

acarretar dificuldades de execução por parte dos afásicos de menor 

escolaridade (Ardila e col, 2000). O uso propriamente dito dos objetos, por 

outro lado, é corriqueiro em nosso dia-a-dia, sendo mais fácil para indivíduos 
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com lesão cerebral demonstrarem o uso de objetos quando eles estão em suas 

mãos (Hermsdörfer e col, 2007). 

A análise qualitativa mostrou que a maioria dos erros cometidos durante 

a realização de pantomimas (63%) foi do tipo PCI, seguidos pelos erros do tipo 

espacial (18%) e outros de menor freqüência, como os sequenciais. Mais uma 

vez, conforme também evidenciado no GC, a artificialidade da situação de 

avaliação, bem como eventuais alterações dos aspectos visuo-espaciais, 

relacionadas à baixa escolaridade, podem ter interferido no desempenho dos 

indivíduos afásicos de menor escolaridade. Entretanto, dificuldades de acesso 

às representações transitivas posturais e de movimento (Raymer e col, 1997), 

geralmente relacionadas ao hemisfério esquerdo (Goldenberg, 1995; Schnider 

e col, 1997; Hanna-Plady e col, 2001; Goldenberg e Strauss, 2002; Buxbaum e 

col, 2007; Frey, 2007; Hermsdöfer e col, 2007) podem ter ocasionado, pelo 

menos em parte, os erros do tipo PCI cometidos pelos afásicos, já que o 

subteste “praxia ideatória”, que envolvia o maior número de itens suscetíveis a 

esse tipo de erro, também sofreu impacto da lesão cerebral, na comparação 

entre GA e GC. De fato, os erros do tipo PCI durante a realização de 

pantomimas, são descritos com freqüência em pacientes com lesão cerebral à 

esquerda (Raymer e col, 1997; Bartolo e col, 2003). Assim, a dificuldade de 

pacientes afásicos em realizar pantomimas parece estar relacionada tanto a 

déficits cognitivos relacionados à escolaridade, acarretando em erros do tipo 

espacial, quanto ao distúrbio da linguagem e, consequentemente, falhas no 

acesso ao sistema léxico-semântico, que podem estar presentes nas afasias, 

acarretando maior freqüência de erros do tipo PCI. De fato, Wang e Goodglass 
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(1992) afirmaram que as pantomimas compartilham fatores em comum tanto 

com a praxia, quanto com a compreensão auditiva, portanto, com a linguagem. 

Já a comparação dos desempenhos de GC e GA no subteste “praxia 

ideomotora” não revelou efeito de grupo, ou seja, os grupos não se 

diferenciaram nesse subteste, o que pode ter sido influenciado pela 

complexidade do mesmo, já que envolvia apenas gestos simples isolados.  

Quanto mais complexo o ato motor, ou seja, quanto mais etapas envolvidas na 

produção do gesto, maior é a exigência de habilidades cognitivas atencionais e 

de memória operacional para sua bem sucedida execução, sendo tais 

habilidades suscetíveis tanto à escolaridade, quanto às lesões cerebrais. 

O desempenho dos afásicos no subteste “imitação estática” também 

sofreu influência apenas da variável escolaridade, não tendo sido a lesão 

cerebral impactante nas habilidades envolvidas nessa tarefa. Nesse subteste, 

os indivíduos deveriam observar um movimento envolvendo mãos e dedos, 

realizado pela avaliadora, reproduzindo-o em seguida, através dos 

mecanismos de conversão visuo-motoras (Goldenberg, 1995; Cubelli e col, 

2000). Por não terem significado, estes gestos podem ser executados pela rota 

não-lexical, pois a ação não envolve conhecimento sobre instrumentos e suas 

funções. Assim, conforme observado nos indivíduos saudáveis, provavelmente 

as dificuldades com a produção de gestos sem significado devem-se aos 

déficits de processamento visuo-espaciais descritos em indivíduos de menor 

escolaridade (Ardila e col, 2000; Cangoz, Karakoc e Selekler, 2009). 

O único dos subtestes que envolvia a produção motora propriamente 

dita que não foi influenciado pela escolaridade nos indivíduos afásicos, embora 
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o tenha sido na análise do GC, foi o subteste “gestos simbólicos” (tabela 8). No 

entanto, na análise comparativa entre os desempenhos do GC e do GA nesse 

subteste, conforme os dados expostos na tabela 9, foi encontrado efeito da 

escolaridade, sem observar-se impacto da lesão sobre o desempenho dos 

afásicos na produção de gestos simbólicos ou emblemáticos. Provavelmente, 

não foi encontrada correlação estatística entre o desempenho de GA nesse 

subteste e a escolaridade, devido ao tamanho da amostra, que era menor do 

que a do GC. Mais uma vez, assim como observado no GC, a análise 

qualitativa dos erros demonstrou que a maioria destes ocorreu no item 2, em 

que o gesto de “carona” foi substituído pelo gesto de “parar o ônibus”, o que 

novamente sugere influência de aspectos culturais e sócio-econômicos. 

Assim, os mesmos efeitos das variáveis demográficas idade e 

escolaridade no desempenho do GC nos subtestes da bateria de praxia de 

membros foram observados no desempenho do GA. A escolaridade, inclusive, 

mostrou efeito “protetor” nos subtestes em que houve influência tanto dessa 

variável, quanto da lesão cerebral, uma vez que nos grupos de maior 

escolaridade, as médias dos dois grupos se aproximaram mais. A lesão 

cerebral exerceu impacto sobre os testes lingüísticos, o que era esperado, uma 

vez que se trata de indivíduos afásicos. Quanto aos subtestes práxicos, os dois 

subtestes que se mostraram sensíveis ao impacto da lesão cerebral, a saber: 

“praxia ideatória” e “imitação dinâmica”, são mais complexos do ponto de vista 

do planejamento e execução motora, já que envolvem a sequencialização de 

ações motoras. Assim, aspectos relacionados ao buffer gestual, ou seja, à 

memória operacional, parecem-nos determinantes do desempenho de 

indivíduos afásicos em tarefas práxicas que envolvem a sequencialização 
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gestual. Além disso, alguns dos déficits linguísticos previstos nas afasias, 

tais como falhas léxico-semânticas e no processamento fonológico, podem, 

então, ter influenciado a produção de gestos transitivos complexos e a imitação 

de gestos sem significado dinâmicos nos afásicos. 
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6. Conclusão 

 Respondendo aos objetivos propostos, concluiu-se: 

1. Em relação ao objetivo de caracterizar o desempenho de indivíduos 

brasileiros saudáveis na bateria de praxia de membros, analisando-se a 

influência das variáveis demográficas sexo, idade e escolaridade, 

concluimos que: o sexo do indivíduo não influenciou seu desempenho 

nas tarefas da bateria; a idade influenciou apenas o desempenho de 

indivíduos saudáveis no subteste “compreensão de gestos transitivos”; e 

a escolaridade interferiu no desempenho dos indivíduos em diversas 

tarefas, sendo esta a variável demográfica que mais influenciou o na 

baetria para avaliação da praxia de membros.  

2. Quanto ao desempenho dos indivíduos afásicos, têm-se resultados 

semelhantes, ou seja, a variável sexo não influenciou nenhum dos 

subtestes da bateria de praxia de membros, enquanto a idade 

influenciou o desempenho do subteste “compreensão de gestos 

transitivos” e “imitação dinâmica”. A escolaridade, por sua vez, 

novamente influenciou em mais tarefas. A lesão mostrou-se impactante 

apenas nos subtestes que envolvem tarefas estritamente lingüísticas. 

Dos subtestes que envolviam a programação e execução motora 

propriamente dita, apenas os subtestes “praxia ideatória” e “imitação 

dinâmica” sofreram influência da lesão cerebral em hemisfério esquerdo.  
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Anexo 3 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento de Fonoaudiologia 

Mestranda: Joana Mantovani Nagaoka 

Bateria de praxia de membros 

Folha de rosto 

Grupo: controle (  )  afásico (  ) 

Nome: 

Data de nascimento:   Idade: 

Escolaridade: 

Sexo: fem (  ) masc (  ) 

Data da avaliação: 

 

Doença psiquiátrica: não (  ) sim (  ) 

Distúrbios prévios de linguagem e/ou aprendizagem: não (  ) sim (  ) 

Uso de medicamentos: não (  ) sim (  ) Quais:_____________________ 

Uso de drogas psicotrópicas e/ou álcool: não (  ) sim (  ) 

Lesão neurológica: não (  ) sim (  ) Quais:________________________ 

 

Grupo afásico: 

Data do AVC: 

Tipo de AVC: 

Localização da lesão (laudo exame de imagem): 

Tipo de afasia: 
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Anexo 4 

 

Bateria de Praxia de Membros 

 

1- Sistema léxico-semântico: 
 

1.1) COMPREENSÃO ORAL: 
 
Ações 
 1. Pentear os cabelos  ____  6. (Re)Cortar papel    ____  
 2. Beber    ____  7. Escovar os dentes   
____ 
 3. Martelar (bater/pregar prego) ____   8. Passar roupa  
  ____ 
 4. Cortar cebola   ____  9. Falar ao telefone   
____ 
 5. Comer     ____  10. Acender    
____ 

 
Total: ____ 

Objetos: 
1. Faca    ____  6. Tesoura    ____  
 2. Escova de cabelos  ____  7. Escova de dentes   
____ 
 3. Telefone    ____   8. Martelo    
____ 
 4. Garfo    ____  9. Ferro de passar   ____ 
 5. Caixa de fósforo   ____  10. Xícara    
____ 

 
Total: ____ 

1.2) NOMEAÇÃO: 

Ações 

 1. Pentear os cabelos  ____  6. (Re)Cortar papel    ____  
 
 2. Beber    ____  7. Escovar os dentes   
____ 
 
 3. Martelar (bater/pregar prego) ____   8. Passar roupa  
  ____ 
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 4. Cortar cebola   ____  9. Falar ao telefone   
____ 
 
 5. Comer     ____  10. Acender    
____ 

 
Total: ____ 

 
Objetos: 
 
 1. Faca    ____  6. Tesoura    ____  
 
 2. Escova de cabelos  ____  7. Escova de dentes   
____ 
 
 3. Telefone    ____   8. Martelo    
____ 
 
 4. Garfo    ____  9. Ferro de passar   ____ 
 
 5. Caixa de fósforo   ____  10. Xícara    
____ 

 
Total: ____ 

 
1.3) DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DOS OBJETOS: 

1) Faca: 

2) Escova de cabelos: 

3) Garfo: 

4) Telefone: 

5) Caixa de fósforos: 

6) Martelo:  

7) Ferro de passar:  

8) Tesoura: 

9) Xícara: 

10) Escova de dentes: 

        Total: _____  
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1.4) RECONHECIMENTO DA FUNÇÃO DOS OBJETOS: 
 
1. Para pentear os cabelos  ____  6. Para recortar papel  
  ____ 
 2. Para beber café/leite/chá ____  7.Para escovar os dentes  ____ 
 3. Para pregar pregos  ____   8. Para passar roupa   
____ 
 4. Para cortar alimentos  ____  9. Para falar com as 
pessoas  ____ 
 5. Para comer   ____  10. Para acender o fogo   
____ 

 
Total: ____ 

1.5) COMPREENSÃO DE GESTOS TRANSITIVOS: 
1. Pentear os cabelos  ____  6. (Re)Cortar papel    ____  
 2. Beber    ____  7. Escovar os dentes   
____ 
 3. Martelar (bater/pregar prego) ____   8. Passar roupa  
  ____ 
 4. Cortar cebola   ____  9. Falar ao telefone   
____ 
 5. Comer     ____  10. Acender    
____ 
 

Total: ____ 
 
 
2. Sistema de produção motora gestual – “Avaliação de Praxias (Okamoto, 
1997)”: 
 
2.1) PROVA DE PRAXIA IDEOMOTORA: 
 
 Com uso de objetos 
 

1. Garfo         _____ 
2.  Cadeado          _____ 
3.  Folha de papel (dobrar)        _____ 

Sem uso de objetos 

1. Pente ou escova de cabelos      _____ 
2. Xícara com café       _____ 
3. Escova de dentes       _____ 

     2.2) PROVA DE PRAXIA IDEATÓRIA: 
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 Com uso de objetos 

1. Caixa de fósforos: abrir a caixa para retirar o palito (   ) 
fechar a caixa (   ) riscar o palito (   )      _____ 

2. Vela / candelabro / fósforo: pegar a vela corretamente  
orientada (   ) colocá-la no candelabro corretamente (   ) 
acendê-la com o fósforo (   )     _____ 

3. Papel / envelope /selo: dobrar o papel do tamanho do 
envelope (   ) abrir o envelope (   ) colocar o papel dentro  
do envelope (   ) fechar o envelope (   ) colocar o selo  
corretamente orientado (   )     _____ 

  Sem uso de objetos 

1. Tesoura para cortar folha de papel: segurar a folha em  
uma mão (   ) utilizar a tesoura com a outra (   )   _____ 

2. Pregar um prego na mesa: segurar o prego corretamente 
orientado com uma das mãos (   ) utilizar o martelo com  a 
outra (   )        _____ 

3. Copo e jarra de água: encher o copo de água, segurando o 
corretamente o copo com uma mão (   ) a jarra com a  
outra (   ) e realizando a ação de encher o copo (   )  
 _____ 

 

2.3) AVALIAÇÃO DE GESTOS SIMBÓLICOS: 

 Realizar os seguintes gestos: 

1. Acenar com a mão para se despedir    _____ 
2.  Fazer o sinal de pedido de carona     _____ 
3. Acenar para alguém para que se aproxime   

 _____ 

2.4) AVALIAÇÃO DE GESTOS ABSTRATOS (IMITAÇÃO): 

 Posições Estáticas:  

1. Posicionar as mãos em ângulo reto (   ), com a palma da 
 mão inferior voltada para cima (   ) e os polegares  
formando um ângulo de 90° (   )     _____ 

2. Alinhamento de polegares no eixo vertical (   ), com as  
pontas encostadas uma contra a outra (   ) e palmas das  
mãos em planos opostos (   )     _____ 

3.  Mãos em oposição com as palmas das mãos em planos 
 opostos (   ) e posição de mãos superpostas (   )   _____ 

Posições Dinâmicas: 
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1. Vôo: palmas das mãos deverão estar no mesmo plano (   )  
com os dedos esticados em um movimento de “asas” (   )  
 _____ 

2. Pinçamento alternado: dedos formam duas pinças (   ) 
em movimentos alternados (   ) com as mãos em planos  
perpendiculares (   )      _____ 

3. Palma-lado-punho: pedir ao paciente que realize a  
seqüência da mão da avaliadora e anotar quantas vezes  
foram necessárias para a realização completa da ação 
 _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Apraxia is defined as a disorder of learned skilled movements in the 

absence of elementary motor or sensory deficits or general cognitive 

impairment, such as inattention to commands, object-recognition deficits and 

poor oral comprehension. It is generally attributed to left hemisphere brain 

damage, which is commonly associated to language impairments or aphasias. 

The purpose of the present study was to characterize the performance of 

healthy and aphasic adults in a battery for assessment of limb praxis, searching 

for the role played by demographic variables such as educational background, 
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age and gender in this performance. Also, we aimed to compare the healthy 

and aphasic subjects performances in this praxis assessment. We elaborated a 

battery for assessment of limb praxis, composed of: object/action oral 

comprehension and naming tasks, object function definition and recognition 

tasks and recognition of transitive gestures test; likewise, the battery included 

tasks demanding motor execution of transitive, intransitive, pantomimed and 

meaningless gestures, in response to verbal command or on imitation. Forty-

four healthy subjects, without any history of brain damage, participated in this 

study (control group), and 28 aphasic participants, with a single left-hemisphere 

damage, composed the aphasic group. All subjects were submitted to a battery 

for assessment of limb praxis. Data showed that the gender did not influence 

performances on both control and aphasic groups, while the age influenced the 

recognition of transitive gestures, on both groups. The age also influenced the 

imitation of dynamic meaningless gestures in the aphasic group. Educational 

background, however, influenced the performances of both groups in many 

other tasks. Brain damage, on the other hand, interfered only in the linguistic 

tasks of object/action naming, object function definition and recognition. It had 

also interfered in the execution of more complex transitive and pantomimed 

gestures and in the imitation of meaningless dynamic gestures, on the aphasic 

group, which may be due to lexical-semantic and phonological deficits 

associated with aphasias. Therefore, the educational background showed to 

play an important role on the praxic abilitties assessed by the battery of limb 

praxis, on both control and aphasic group, while age and brain damage, that 

one only in the aphasic group, interfered in a less impactant way.  
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