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RESUMO 

Santos SS. Preditores do tempo de frenagem no simulador virtual de direção 

para motoristas com paraplegia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

OBJETIVO: 1- Avaliar e comparar o tempo de frenagem medido no simulador 

de direção virtual entre motoristas com e sem paraplegia; 2- Identificar e 

descrever as variáveis preditoras do tempo de frenagem no simulador de 

direção para os motoristas com paraplegia. METODOLOGIA: Motoristas do 

sexo masculino com paraplegia (n = 20 com idade média de 38,1 ± 3,6 anos) e 

motoristas sem paraplegia (n = 20 com idade média de 38,0 ± 5,8) com carteira 

de habilitação válida tiveram o tempo de frenagem medido no simulador de 

direção virtual. Os motoristas sem paraplegia foram avaliados com controles 

convencionais de pedais de freio e aceleração e os motoristas com paraplegia 

usaram controles manuais. O teste t de Student comparou os resultados do 

entre os grupos. A correlação do tempo de frenagem foi realizada com as 

variáveis selecionadas para o estudo nos motoristas com paraplegia. 

RESULTADOS: As diferenças do tempo de frenagem do simulador entre os 

grupos não foram estatisticamente significativas (motoristas sem paraplegia = 

0,90 segundos; motoristas com paraplegia 0,92 segundos, p> 0,05). A 

experiência de dirigir correlaciona-se significativamente com o tempo de 

frenagem dos motoristas com paraplegia (r = -58, p = 0,009). Análises de 

regressão linear indicaram que anos de escolaridade, experiência de direção e 

o teste neuropsicológico MOCA (variáveis explicativas) explicaram 60,2% da 

resposta do tempo de frenagem do simulador de direção para os motoristas 

com paraplegia. CONCLUSÃO: A experiência de condução, anos de 

escolaridade e o teste neuropsicológico MOCA foram identificadas como 

preditoras do tempo de frenagem do simulador de direção para motoristas com 

paraplegia.  

 

Descritores: condução de veículo; pessoas com deficiência; desempenho 

psicomotor; destreza motora; paraplegia; tempo de reação; cognição; análise e 

desempenho de tarefas. 



ABSTRACT 

Santos SS. Predictors of simulator braking time for drivers with paraplegia 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2018. 

 

Objective: (1) To identify differences in driving simulator braking time response 

between paraplegic and able-bodied drivers (2) To determine the contributions 

of age, driving experience, length of disability, handgrip strength and, 

neuropsychological tests, as selected factors, to driving simulator braking time 

response of drivers with paraplegia.  Design: Two groups of male able-bodied 

and paraplegic drivers had their braking time response evaluated in an 

automatic transmission car simulator. Able-bodied drivers were tested with 

conventional controls and paraplegic drivers used hand controls. Drivers with 

paraplegia performed simple, choice and go-no-go reaction time tests as 

neuropsychological evaluation. Student’s t test compared results of driving 

simulator braking time response between groups. Persons’ correlation verified 

the association between driving simulator braking time responses and selected 

variables of the drivers with paraplegia. Subjects: Able-bodied drivers (n=20 

mean age 38.0±5.8) and paraplegic drivers (n=20 mean age 38.1±3.6) with 

valid driver license accepted to be part of this study. Results: Differences of 

simulator braking time response between groups were not statistically 

significant (able-bodied=0.90 seconds; paraplegic drivers 0.92 seconds, 

p>0.05). Driving experience significantly correlates with braking time response 

of the drivers with paraplegia (r= -58, p=0.009). Linear regression analyses 

indicated that years of education and driving experience (explanatory variables) 

explained 60.2% of driving simulator braking time response for the drivers with 

paraplegia. Conclusion: Driving experience, years of education and MOCA 

neuropsychological test were predictors variables of driving simulator braking 

time for paraplegic drivers. 

 

Descriptors: automobile driving; disabled persons; psychomotor performance; 

motor skills; paraplegia; reaction time; cognition; task performance and 

analysis. 
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1- INTRODUÇÃO 

  

Na sociedade contemporânea, dirigir um automóvel faz parte do dia a 

dia de muitas pessoas pelas facilidades e necessidades de locomoção para 

lazer, trabalho e estudo. O automóvel proporciona maior autonomia, liberdade, 

integração e participação das pessoas em suas comunidades (AOTA, 2017). 

No Brasil, 60,7 milhões de pessoas tem habilitação para dirigir veículos 

automotores em uma frota de 97,6 milhões de veículos (Associação Nacional 

dos DETRANS, 2017; DENATRAN, 2017). Devido as dificuldades de 

locomoção, muitas pessoas com deficiência optam pelo transporte individual e 

usam automóveis. O estado de São Paulo, que tem a maior frota de veículos 

automotores do Brasil, possui um total de 6,4 milhões de motoristas com algum 

tipo de deficiência (SIC, 2017; DENATRAN, 2017).  

A cada ano mais pessoas se tornam motoristas e como consequência, 

ocorre o aumento do número de acidentes de trânsito. Dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) mostram que os acidentes de trânsito causam 1,3 

milhões de mortes por ano e são a terceira maior causa de doenças e 

incapacidades no mundo (WHO, 2015). Entre 20 a 50 milhões de pessoas 

ficam gravemente feridas e a estimativa é que em 2020, os acidentes de 

trânsito serão a terceira mais grave ameaça para a saúde humana no mundo 

(WHO, 2015). Acidentes de trânsito são causados pelas condições veiculares, 

da pista e do clima, mas também, e principalmente pelo comportamento e 

ações do motorista. Dados mundiais mostram que 93% dos acidentes de 

trânsito são causados pelo fator humano, associados às características dos 

motoristas e integridade das funções motoras, sensoriais e cognitivas (Martin et 

al., 2010; WHO, 2015; Classen, 2017; Yale et al., 2003).  

No Brasil, e em muitos outros países, a avaliação da aptidão para dirigir 

veículos automotores é feita por profissionais que avaliam os aspectos clínicos 

e psicológicos do candidato, o conhecimento sobre a legislação de trânsito e a 

capacidade para operar e controlar um veículo em testes práticos (AOTA, 

2017; Brasil, 1997). Pelo impacto que as diferentes deficiências podem ter na 

habilidade de direção veicular, há necessidade de uma avaliação mais 

abrangente. No Brasil, as pessoas com deficiência são examinadas por uma 
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junta médica para identificar se as limitações causadas pela deficiência afetam 

a capacidade de direção veicular (CREMESP, 2003; ABNT, 2003; DETRANSP, 

2015; DENATRAN, 2017).  Somente depois da avaliação da deficiência, com 

relação à capacidade de dirigir, realizada por um grupo de peritos, é que o 

candidato se submete à prova prática de direção usando um veículo com as 

adaptações necessárias (ABNT, 2003). Embora, o teste prático seja 

considerado padrão ouro para a avaliação da capacidade de dirigir, alguns 

questionamentos surgiram, pois não é possível prever a forma como os 

motoristas podem reagir em situações perigosas no trânsito regular (Kraft et al., 

2010). O teste prático também não fornece dados científicos para saber se a 

capacidade do condutor com deficiência compromete, ou não, a segurança 

dele, e dos demais, no trânsito (Fisher et al., 2011; Classen, 2017). Neste 

contexto, os simuladores de direção veicular são instrumentos cientificamente 

válidos para identificar componentes e atributos relacionados à capacidade dos 

motoristas em dirigir um veículo automotor de forma segura e adequada 

(Classen, 2017; Hoffman e McDowd, 2010). A capacidade e habilidade do 

motorista em reagir diante de diversas situações que poderiam gerar acidentes 

graves, criadas em um simulador de direção, podem ajudar a entender e 

melhorar a avaliação e treinamento dos condutores (Akinwuntan et al. 2009; 

Bérdart et al., 2010; Contardi et al. 2004).  

Os simuladores de direção têm sido utilizados em estudos para 

avaliações da capacidade de dirigir em diversas populações: idosos, pessoas 

com alterações neurológicas (doença de Parkinson, acidentes vasculares 

cerebrais) e musculoesqueléticas (amputados) (Klimkeit et al., 2009; 

Akinwuntan et al. 2012; Murie-Fernandez et al., 2014; Meikle et al., 2006; Meng 

et al., 2012; Alonso et al., 2016; Classen, 2017; Peters, 2001; Kan et al. 2013; 

Lora & Shinar, 2002). Esses estudos sugerem que as limitações funcionais 

(associadas às condições clínicas de cada população), a idade, o tempo de 

experiência e a força muscular interferem na capacidade de uma pessoa para 

operar um veículo automotor. No entanto, faltam estudos com avaliações no 

simulador de direção virtual envolvendo pessoas com paraplegia. A lesão 

medular causa paralisia dos membros inferiores associada com a perda de 

sensibilidade superficial e profunda. Geralmente, mesmo em lesões medulares 
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incompletas, o uso dos membros inferiores para acionar os pedais do 

acelerador e freio fica muito comprometido e há necessidade de passar todos 

os controles veiculares para as mãos.  

Muitas são as ações requeridas para a condução veicular, mas a 

capacidade de frear o veículo é fundamental para a segurança, pois necessita 

ser realizada de forma rápida para prevenir as colisões (Lora & Shinar, 2002). 

A medida do tempo de frenagem, principalmente diante de situações críticas no 

trânsito, pode trazer informações úteis sobre a capacidade de direção de 

indivíduos com paraplegia que dirigem veículos adaptados.  Desta forma, 

avaliar o tempo de frenagem desta população, usando um simulador de direção 

com controle manual, pode ser útil para a avaliação dos condutores no 

momento da habilitação, contribuindo para a maior segurança do trânsito.  

Nesta pesquisa, admite-se a hipótese de que o tempo de frenagem dos 

motoristas com paraplegia é diferente dos motoristas sem paraplegia.   

 

2.0 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

 Avaliar e comparar o tempo de frenagem dos condutores com e sem 

paraplegia em um simulador de direção veicular adaptado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

i. Caracterizar e comparar os grupos de motoristas com e sem 

paraplegia quanto as variáveis antropométricas, informações sobre 

direção, força de preensão palmar e tempo de frenagem no simulador 

de direção. 

 

ii. Correlacionar o tempo de frenagem no simulador com as variáveis: 

idade, massa corporal, estatura, IMC, anos de educação, tempo de 

lesão, experiência, FPM-direito, FPM-esquerdo e testes 

neuropsicológicos nos motoristas com paraplegia. 
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iii. Identificar e descrever as variáveis preditoras do tempo de frenagem 

no simulador para os motoristas com paraplegia.  

 

3- REVISÃO DA LITERATURA  

A revisão da literatura foi realizada de acordo com consultas nas bases 

de referências bibliográficas PubMed/Medline, Science Direct e Scopus. Os 

artigos publicados até o ano de 2018 foram adquiridos de forma eletrônica via 

site CAPES. Os descritores usados (Ciências da Saúde - DeCS) foram:  

condução de veículo; pessoa com deficiência; desempenho psicomotor e 

destreza. A legislação brasileira e as estatísticas nacionais de trânsito foram 

também utilizadas como fonte de informações para subsídios da pesquisa.  

Em alguns países como, Austrália, Canadá, Estados Unidos e 

Alemanha, há vários estudos sobre direção veicular em pessoas com 

deficiência, idosos e outras doenças. No Brasil, mesmo considerando a 

disponibilidade de dados junto aos órgãos reguladores de trânsito (quantidade 

de veículos, motoristas, acidentes e multas) faltam pesquisas específicas 

nestas populações.  

Esta revisão abrange aspectos da direção veicular, condutores com 

paraplegia e o uso de simuladores de direção veicular como instrumento de 

avaliação.   

 

3.1 Direção de veículos automotores 

  

A direção de veículos automotores é de grande importância e o uso dos 

automóveis está muito relacionado com a organização social e estruturação 

das cidades.  Ter um automóvel pode orientar a forma de locomoção para o 

trabalho, estudo, lazer e viagens (Urry, 2004).  

Ainda que pareça simples, a direção veicular é uma tarefa desafiadora, 

pois requer ação coordenada das funções sensoriais, cognitivas e motoras 

(Yale, 2003; Classen, 2017). As ações necessárias para dirigir têm início com a 

detecção dos estímulos (visuais), advindos do ambiente (tráfego), em nível de 

pré-atenção que são então priorizados e processados em nível cognitivo. Este 
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processamento depende das habilidades e capacidades intrínsecas dos 

motoristas, bem como das suas experiências prévias, que resultarão em 

decisões para operar o veículo com segurança (Yale, 2003).  

O modelo teórico de hierarquia de Michon é o mais utilizado para avaliar 

a capacidade e habilidades do condutor (Unsworth et al., 2005; Michon, 1985). 

É baseado em três níveis de habilidades:  

1. Estratégico -  é o mais alto nível, requerendo funções executivas 

que afetam os outros dois níveis. O exemplo pode ser dado pela 

determinação do percurso pelo condutor, que identifica a 

estratégia para chegar no destino desejado;  

2. Tático – refere-se às decisões que devem ser tomadas durante a 

tarefa de dirigir: determinação e controle da velocidade durante o 

trajeto, distância de segurança entre os veículos e decisões de 

ultrapassagem.  

3. Operacional - interação entre o homem e a máquina, necessária 

para operar o veículo com segurança. Requer a coordenação das 

habilidades visuais e motoras, necessária para as decisões em 

nível tático e produz a ação propriamente dita da direção veicular.   

 

Não foi encontrada, na revisão da literatura a definição de direção 

veicular, a “Transportation Research Board” (2016), nos Estados Unidos, 

indicou, como diretriz para a área de transporte, uma taxionomia (Figura 1) 

para os termos que envolvem a avaliação de condutores veiculares.  
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Figura 1. Taxonomia da terminologia para avaliação da direção veicular. 

 

Os termos abaixo são os que possuem relação com o presente estudo.   

 

1. Aptidão para dirigir:  definida pela ausência de deficiências 

funcionais (sensorial-perceptiva, cognitiva ou psicomotora) ou 

condição médica que prejudique significativamente a capacidade de 

um indivíduo controlar completamente um veículo de acordo com a 

legislação de trânsito ou aumente significativamente o risco de 

acidentes.  

2. Desempenho de direção veicular: determinado pelo histórico de 

direção, hábitos, comportamentos, capacidades e habilidades dos 

condutores.  

3. Hábitos de direção veicular: comportamentos, repetidos dos 

condutores durante a direção veicular, que contribuem para 

segurança: uso do cinto de segurança, não usar o celular ao dirigir, 

evitar circunstâncias perigosas, etc. O questionário de hábitos de 

direção (Driving Habits Questionaire) foi desenvolvido para definir a 

boa prática (segura) para a direção de veículos automotores (Owsley 

et al., 1999).  
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4. Comportamento durante direção veicular: envolve componentes 

subjacentes múltiplos como atenção, cognição, tomada de decisão e 

controle do veículo (Michon, 1985). 

5. Capacidade de dirigir:  decisões apropriadas para controle do 

veículo em nível operacional e tático nas várias condições de tráfego 

e clima e conhecimento da legislação de trânsito.  

6. Habilidade para dirigir:  percepção sensorial, funções cognitivas e 

psicomotoras necessárias para controlar o veículo nas várias 

condições de tráfego e ambiente (Classen et al., 2012). 

7. Deficiência e direção veicular: perda de membros ou diminuição de 

qualquer função orgânica ou mental que impede o condutor de 

realizar as ações necessárias para conduzir um veículo de forma 

segura.  

8. Limitações físicas para direção veicular: limitação causada pela 

perda, anormalidade ou diminuição de funções (força, amplitude 

articular, coordenação) das articulações ou membros envolvidos em 

ações necessárias para operar um veículo. 

9. Adaptação veicular:  tecnologias disponíveis que permitem a 

melhora do desempenho dos condutores (Hegberg, 2012). As 

adaptações veiculares mais comuns são controles manuais dos 

pedais, acelerador para membro inferior esquerdo ou uso manoplas 

no volante.  

 

3.2 Aptidão para direção veicular – Licença para dirigir 

  

A obtenção da licença para dirigir requer uma avaliação médica da 

capacidade motora, cognitiva e visual, feita anteriormente ao exame prático 

com um veículo automotor (Brasil, 2017; DENATRAN, 2018; Akinwuntan et al., 

2012). Embora esta prática, seja a ferramenta de maior validade para avaliar as 

habilidades e capacidades do condutor, alguns autores têm questionado a 

efetividade dos testes práticos de direção veicular para a segurança do trânsito 

(Kamhi, 2011; Law e Baum, 1998).   
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O estudo de Akinwuntan et al. (2003), realizado em motoristas com Mal 

de Parkinson e Hunt et al. (1997), avaliando motoristas com Alzheimer, 

mostrou que os testes práticos não foram confiáveis para avaliar o 

comportamento do condutor nas diversas situações possíveis de causar 

acidentes de trânsito.  

O Código Brasileiro de Trânsito determina que cada estado da federação 

tenha órgãos executivos responsáveis pela concessão da licença para direção 

de veículos automotores (Brasil, 1997). No Estado de São Paulo, os 

candidatos, iniciam o processo pelo exame médico (realizado em clínicas 

credenciadas) para avaliação da aptidão física e mental e, se aprovado, 

submete-se à avaliação psicológica (DETRANSP, 2018; DENATRAN, 2018).  

O exame de aptidão física e mental constitui de uma avaliação inicial 

com base em um questionário (Anexo A) e interrogatório complementar 

(DENATRAN, 2018). O exame físico geral é composto pela observação de 

itens como tipo morfológico, comportamento, atitude frente ao examinador 

(humor e aparência), estado geral, trofismo, nutrição e hidratação além da 

detecção de deformidades articulares e cicatrizes indicativas de alguma doença 

incapacitante para a direção veicular. 

Os exames específicos incluem:  

a) Avaliação oftalmológica 

b) Avaliação otorrinolaringológica 

c) Avaliação cardiorrespiratória  

d) Avaliação neurológica 

e) Avaliação do aparelho locomotor - integridade e funcionalidade dos 

membros e coluna vertebral. Identificar: malformações, agenesias ou 

amputações. 

A avaliação psicológica, padronizada pelo Conselho Federal de 

Psicologia avalia os processos psíquicos de:  

a) Tomada de informação  

b) Processamento de informação 

c) Tomada de decisão 

d) Comportamento  

e) Auto avaliação do comportamento 
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f) Traços de personalidade.  

Pessoas com algum tipo de deficiência são avaliados pela Junta Médica 

Especial, grupo de especialistas, seguindo o determinado pela normativa 

14970-2 da ABNT (ABNT, 2003). O candidato que for considerado apto nos 

exames médicos e psicológicos poderá prosseguir nas etapas seguintes da 

avaliação. 

Antes da avaliação prática, o candidato deve fazer um curso teórico de   

45 horas, seguido de uma prova e mais 25 horas de direção prática, sendo que 

cinco, destas horas, serão feitas em um simulador de direção veicular (exceto 

as pessoas com deficiência). Após o treinamento, será feito uma avaliação 

prática da habilidade de direção veicular:  controle dos comandos, dirigir e 

executar manobras no tráfego (ABNT, 2003).  

O candidato que for considerado apto, em todas as etapas da avaliação, 

receberá uma licença provisória, válida por um ano. Após esse prazo, caso o 

condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima e    

grave, ou o total de 20 pontos, terá sua licença renovada por mais 4 anos 

(DETRANSP, 2015). 

 

3.3 Avaliação e acessibilidade para direção veicular em pessoas com 

deficiência física 

 

As pessoas com deficiência física enfrentam grandes desafios para a 

direção veicular, pois precisam escolher entre as várias opções de 

acessibilidade para operar um veículo automotor. São diversas as doenças que 

cursam com sequelas motoras que limitam a habilidade para dirigir um veículo 

automotor regular (Greve et al., 2015).  

No Brasil, os critérios para a avaliação clínica, requisitos de dirigibilidade 

e desempenho em teste prático para pessoas com deficiência são realizados 

com base nas normas definidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) em suas normativas de número 14970-1, 14970-2 e 14970-3 

(DENATRAN, 2018; ABNT, 2003). Por esta normatização, observa-se que as 

deficiências físicas, que causam limitações para a direção veicular, foram bem 

estudadas. Porém, poucas são as pesquisas sobre as adaptações e 
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treinamentos necessários, havendo falta de informações sobre quais as 

habilidades necessárias para uma pessoa com deficiência física dirigir um 

veículo automotor de forma segura (Greve et al. 2015).  

 

3.3.1 Acessibilidade em veículos automotores NBR 14970-1 

 

A normativa de número 14970-1 da ABNT, determina os requisitos e 

adaptações que garantam a acessibilidade dos veículos automotores para 

pessoas com deficiência. São elas (ABNT, 2003):  

 Transferir, por meio de equipamentos, os comandos de dirigibilidade de 

um veículo automotor, para outros membros que não os usuais; 

 Transferir o controle dos comandos de dirigibilidade de um veículo 

automotor para equipamentos operados por controle de voz; 

 Automatizar os comandos de dirigibilidade do veículo automotor por 

meio de equipamentos. 

Cada equipamento instalado no veículo possui normas obrigatórias que 

devem ser seguidas pelos responsáveis pela instalação dos dispositivos 

adaptados e itens de acessibilidade dos veículos. Por exemplo, o comando 

manual de direção não pode alterar o curso original determinado pelo condutor; 

os comandos manuais de freio e acelerador deve garantir o acionamento 

gradativo de todo o curso dos controles (ABNT, 2003).   

 As adaptações nos veículos são definidas de acordo com o tipo (perdas 

funcionais) da deficiência. Pessoas com lesão medular, por exemplo, devem 

utilizar controles manuais para freio, acelerador e embreagem (carros não 

automáticos), pela falta de movimento nos membros inferiores (Figura 2).  As 

amputações do membro inferior direito podem ter o pedal de aceleração 

invertido (do lado esquerdo), visando facilitar a adaptação.  
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Figura 2. Controle manual de aceleração e freio de veículo. (Adaptive Driving 

Access, 2018). 

 

3.3.2 Avaliação clínica de pessoas com deficiência – Normativa NBR 

14970-2 

  

A avaliação clínica de candidatos com deficiência deve identificar as 

disfunções que afetem a direção veicular. É realizada por médicos peritos de 

acordo com o Normativa NBR 14970-2 (CONTRAN, 2015; ABNT, 2003). A 

deficiência de cada candidato é definida em duas categorias:  

1- Deficiência física leve: comprometimento funcional dos segmentos 

corpóreos que envolvam a segurança para dirigir: por exemplo, 

amputação de até duas falanges dos dedos ou sequelas de fraturas sem 

perdas de função específica.   

 Estes candidatos realizam o teste prático em veículo convencional 

2- Deficiência física moderada ou grave: comprometimento das funções 

dos segmentos corpóreos envolvidos na segurança de direção veicular. 

Por exemplo, amputação de membros e sequelas neurológicas.  

 Os exames clínicos envolvem testes de força muscular, amplitude 

articular, locomoção, coordenação e equilíbrio (Anexo B e C). 

 

Após a avaliação mais detalhada, se define qual tipo de adaptação 

veicular é necessária para o teste prático.  
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3.3.3 Avaliação da dirigibilidade de condutores com deficiência física 

moderada ou grave – Normativa NBR 14970-3 

   

O teste prático avalia a capacidade do motorista com deficiência para 

operar um veículo utilizando as adaptações necessárias à sua condição 

(ABNT, 2003). Durante o teste, está previsto que o avaliador e um médico 

perito analisem a capacidade do candidato em controlar os comandos de 

dirigibilidade do veículo. Para isso, a avaliação é feita de forma estática 

(veículo parado) e dinâmica (veículo em movimento) para confirmar a 

capacidade do condutor de iniciar e interromper o funcionamento do motor, 

controlar os comandos adaptados de aceleração, freio, embreagem, volante e 

troca de marchas.  

A capacidade de controle dos comandos é avaliada em testes 

específicos. Por exemplo, o condutor deve demonstrar capacidade de acionar e 

liberar totalmente o comando de aceleração do veículo 10 vezes em 10 

segundos; manter o comando de aceleração pressionado até a metade do 

curso total durante 60 segundos e, após liberar o comando até a posição de 

descanso de forma lenta (ABNT, 2003).  

O exame prático de direção com o veículo adaptado é a última etapa do 

processo de avaliação e define se o candidato tem as habilidades necessárias 

para operar e conduzir um veículo (ABNT, 2003).  

 

3.4 Simuladores de direção veicular  

 

Segurança é o principal ponto do treinamento de novos condutores, pois 

os acidentes de trânsito causam 3.400 mortes/dia em todo o mundo (WHO, 

2015). No Brasil, a taxa de mortalidade anual por acidentes de trânsito é 18,9 

por 100 mil habitantes, envolvendo, predominantemente, motoristas do sexo 

masculino com idade entre 18 e 34 anos (ONSV, 2018). Este número é alto 

quando comparado com países do mesmo grau de desenvolvimento que o 

Brasil, sendo que a maior causa dos acidentes é o comportamento do condutor 

relacionado a imprudência e imperícia no controle do veículo (WHO, 2015). 
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O uso de simulares de direção veicular para treinamento e avaliação de 

condutores tem contribuído para melhorar a segurança no trânsito, levando em 

consideração as reações dos motoristas em situações que podem causar 

acidentes (Classen e Akinwuntan, 2017). Além disso, a realidade virtual do 

simulador ajuda na tomada de decisões sobre a capacidade de direção do 

condutor e pode orientar intervenções e medidas de segurança (Fisher et al., 

2011).  Isso ocorre devido a versatilidade do equipamento com mudanças de 

cenários e clima, segurança (simulação de situações perigosas), repetitividade 

e avaliação objetiva das habilidades e controle do veículo no final do 

treinamento (Robin et al., 2005). Nos Estados Unidos, o simulador de direção 

veicular é usado, também, para formular planos de intervenção fisioterapêutica 

e programas de educação para motoristas (Evans e Akinwuntan, 2017). A 

legislação brasileira de trânsito exige a realização de cinco horas/aula de 50 

minutos em simulador de direção veicular, como uma etapa do processo de 

emissão da licença para dirigir (CONTRAN, 2015). O candidato é treinado em 

cenários virtuais similares ao trânsito real, em situações de risco (chuva, 

neblina, direção noturna), em congestionamentos e em ultrapassagens 

(CONTRAN, 2015).  

Muitos são os simuladores disponíveis (Figura 3) e estudos de 

confiabilidade e reprodutibilidade foram realizados para demostrar que o uso 

dos simuladores é uma metodologia confiável para avaliação, intervenção e 

treinamento de motoristas quando comparado ao desempenho dos condutores 

nos testes práticos.  

Wojcik e Weir (1970 apub Kaptein et al., 1996), ao comparar manobras 

simples de ultrapassagem, curvas e fluxo de veículos de motoristas sadios em 

um simulador de direção virtual, encontrou resultados semelhantes de controle 

de veículo quando comparado aos testes práticos, sugerindo relativa validade 

ao simulador virtual para os testes mencionados. 

Hoffman e McDowd (2010) analisando motoristas sadios para comparar 

um modelo de avaliação virtual com teste prático, concluiu que mesmo 

simuladores de baixa fidelidade são capazes de identificar riscos de acidentes 

através do desempenho de percurso no simulador de direção virtual. Os 
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autores sugerem que o desempenho no simulador virtual está correlacionado 

com os testes práticos.  

 Blaauw (1982) comparando resultados de desempenho no simulador de 

direção e testes práticos em motoristas novatos e experientes concluiu que 

mesmo com ausência de informações perceptivas e cinestésicas, o 

desempenho no simulador foi mais sensível para identificar a habilidade dos 

motoristas em situações adversas do que o desempenho do teste prático, 

sugerindo fidedignidade das avaliações no simulador de direção. 

Akinwuntan et al. (2009), Bérdard (2010) e Contardi et al. (2004) 

realizaram avaliações de percurso com motoristas no simulador de direção 

virtual e sugerem que as medidas de desempenho no simulador de direção 

possuem moderada para alta confiabilidade quando associadas ao 

desempenho dos condutores nos testes práticos reais.  

 

Figura 3. Simuladores de direção (Classen, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Fisher et al. (2011) referem que o uso do simulador de direção veicular é 

útil para o treinamento de motoristas novos, avaliação de condutores com 

deficiência visual, cognitiva e motora, idosos, adolescentes, nos distúrbios do 

sono, uso de medicamentos psicoativos, uso do telefone celular e para avaliar 

o comportamento dos condutores em geral. Também pode ser usado para 

melhora tecnológica dos veículos: alerta de colisão e auxílios de navegação 

(piloto automático e veículos autônomos).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923004000954?via%3Dihub#!


15 

 

Frear um veículo automotor é uma tarefa motora que depende da 

capacidade do condutor processar as informações ambientais, tomar a decisão 

e acionar o freio para evitar uma colisão, com sua medida feita em segundos 

(Alonso et al., 2016; Schmidt e Wrisberg, 2001).  O tempo de frenagem pode 

ser usado para avaliar e comparar populações distintas (jovens, adultos, 

idosos, deficientes físicos, etc.) e para ajudar a criar estratégias de segurança e 

desempenho baseadas em evidências científicas (Classen et al., 2017; Fisher 

et al., 2011; Martin et al., 2010; Classen, 2017).   

Green (2010) refere que o tempo de frenagem (tempo de tirar o pé do 

acelerador e pisar no freio) com os membros inferiores é de 0,70-0,75 

segundos. O autor enfatiza que a idade, sexo e alterações cognitivas podem 

alterar esses tempos, mas que são considerados como referência para 

segurança de tráfego nos Estados Unidos (Sittapairoj et al., 2017). 

Classen et al. (2017) indicam o uso dos simuladores de direção veicular 

para pesquisas envolvendo populações específicas (idosos, deficientes e 

adolescentes) ou situações perigosas de direção (velocidade, uso de álcool, 

celular e efeitos de medicamentos), além de avaliações dos avanços 

tecnológicos dos veículos. Os autores sugerem, ainda, que os resultados de 

pesquisas utilizando o simulador virtual de direção auxiliam no entendimento do 

impacto que as doenças associadas com populações específicas ou 

comportamento de riscos podem gerar para a segurança do trânsito.  

Alvares e Classen (2017), utilizou o simulador para avaliar o tempo de 

frenagem em motoristas adolescentes e concluiu uma associação positiva dos 

resultados com o tempo de reação em situações perigosas do trânsito. 

Grealy et al. (1999) indicaram que o desempenho de motoristas com 

lesão cerebral, medido no simulador de direção, foi o melhor preditor das 

habilidades de direção quando comparado com testes práticos nesta 

população. Os autores sugerem que a exposição dos motoristas às situações 

virtuais, inviáveis no teste prático com veículo, permitem medir 

simultaneamente as habilidades simples e complexas de controle do veículo. 

Madeley et al. (1990) compararam uma amostra de 10 motoristas com 

doença de Parkinson com condutores sadios e mostraram que o tempo de 

reação, o controle do volante e ultrapassagens no sinal vermelho estão 
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correlacionados com o grau de comprometimento funcional da doença durante 

um teste de percurso no simulador de direção veicular.  

Lings e Dupont (1992) avaliaram 28 motoristas com doença de 

Parkinson e 109 motoristas sadios. Nos condutores com doença de Parkinson 

houve aumento do tempo de reação para frenagem, maior inabilidade de 

controle do veículo e diminuição da velocidade de execução dos movimentos.  

Bélanger et al. (2010) referem que os motoristas idosos têm mais 

dificuldade em operar os veículos em ações simultâneas e maior probabilidade 

de colisões quando confrontados com os desafios do trânsito regular.  

Barco et al. (2017) indicam o uso dos simuladores de direção veicular 

para avaliação e treinamento de motoristas com deficiências físicas permitindo 

o treinamento dos controles manuais e das tarefas básicas e avançadas 

relacionadas com a capacidade motora, sensorial e cognitiva indicadas por 

Evans e Akinwuntan (2017), como necessárias para dirigir.  

Classen et. al. (2017) estudando motoristas com deficiência motoras, 

sugeriu a utilização dos simuladores de direção para treinamento do controle 

de freio e aceleração nos pedais (manual ou não), utilizando o tempo de 

aceleração e frenagem em séries repetidas como parâmetro de desempenho. 

No caso de pessoas com lesão da medula espinal, em particular, a 

paraplegia, ocorre perda muito importante da motricidade e sensibilidade dos 

membros inferiores, embora sejam preservadas a visão e cognição (Classen, 

2017; Campos et al., 2008).  

As alterações motoras se manifestam por paralisia (total ou parcial) dos 

membros inferiores com hipo ou hipertonia muscular dependendo do nível da 

lesão medular. A ocorrência da espasticidade, caracterizada por hipertonia 

muscular, movimentação involuntária e hiperreflexia é frequente e pode agravar 

a incapacidade para direção veicular (Pendleton e Shultz-Krohn, 2013). 

Também há diminuição da sensibilidade tátil, dolorosa, térmica e 

proprioceptiva, abaixo do nível da lesão (Hou e Rabchevsky, 2014).  

Os simuladores de direção veicular adaptados contribuem para melhorar 

a qualidade da avaliação e treinamento dos motoristas com paraplegia, pela 

análise do comportamento do condutor e das adaptações no desempenho e 
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suas repercussões na segurança (Fisher et al., 2011; Classen, 2017; Greve et 

al., 2015).  

Peters (2001) comparou o esforço para dirigir de motoristas com e sem 

tetraplegia e identificou que as ações de aceleração e frenagem causam mais 

fadiga nos motoristas com tetraplegia. Os achados mostram maior esforço 

físico para dirigir e aumento do tempo de reação para frenagem de motoristas 

com lesão na medula espinal, quando comparado com motoristas sadios.  

Kiyono et al. (2001) refere que o nível de lesão mais alto compatível com 

a direção veicular é a sexta vértebra cervical e que a capacidade de 

transferência independente para o vaso sanitário tinha correlação com a 

capacidade de dirigir.  

Ku et. al. (2002) utilizaram o simulador de direção veicular para 

comparar o desempenho de motoristas com e sem lesão medular. Não houve 

diferenças na execução do percurso entre os dois grupos. Porém, os autores 

sugerem que o treinamento no simulador de direção melhora a eficiência de 

utilização dos controles manuais e é útil para reduzir a insegurança das 

pessoas com lesão medular.  

Richter e Hyman (1974) identificaram que o tempo de reação melhora 

até 25% com a o uso dos controles de freio manual quando comparado ao 

acionamento convencional com membros inferiores, porque no controle manual 

não há necessidade de mover os pés do acelerador para freio. 

Lings (1991) avaliou pessoas com paralisia de membros inferiores no 

simulador de direção e refere que na velocidade de 80 km/h, há aumento da 

distância percorrida durante o tempo de frenagem de dois a três metros (15%) 

nos indivíduos com paralisia leve e de 50 metros para indivíduos com paralisia 

moderada.   

Sung et al. (2012) referem melhora da dirigibilidade de motoristas com 

paraplegia após cinco sessões de treinamento de percurso em simulador de 

direção veicular com diminuição do tempo de frenagem.  

O tempo de frenagem reflete a habilidade de um motorista responder às 

situações emergenciais. No entanto, se por um lado o tempo de frenagem com 

controle manual pode ter o seu tempo melhorado, o impacto da deficiência 

pode causar um retardo no tempo de reação, conforme identificado por 
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Classen et al., (2017) avaliando as capacidades de direção em motoristas com 

deficiência motora.  

 

4.0 MÉTODOS 

 

O presente estudo teve aprovação no Comitê de Ética Para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em sessão realizada 

no dia 04/03/2015 recebendo o número de protocolo 0063/15 (anexo D). 

Todos os motoristas participantes, cientes dos procedimentos de 

avaliação, objetivos e benefícios da participação voluntária do projeto, 

assinaram termo de consentimento de acordo com a Resolução específica N° 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo E). 

 

4.1 Casuística 

 

Quarenta motoristas: 20 adultos com idade média (38,1 ± 3,6 anos) do 

sexo masculino com paraplegia; e 20 motoristas adultos com idade média 

(39,0±5,8 anos) masculino sem paraplegia aceitaram participar voluntariamente 

do estudo. Todos possuíam carteira de motorista válida, incluindo avaliações 

clínicas, visuais, auditivas e psicológicas, de acordo com o Código Brasileiro de 

Trânsito para emissão de suas licenças para condução de veículos 

automotores.  

 

4.2 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão foram ter habilitação válida, assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido e ter conseguido concluir os testes no 

simulador de direção.  
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4.3 Local das avaliações 

  

As avaliações foram realizadas no período de julho de 2014 a dezembro 

de 2016 no Laboratório de Estudos do Movimento (LEM) do Instituto de 

Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (IOT – HC/FMUSP). 

 

4.4 Avaliações 

  

As avaliações foram realizadas com cada motorista em etapas que estão 

descritas a seguir, com tempo médio de duração de 1h10min cada.  

 

4.4.1  Histórico e características dos motoristas 

 

As informações de identificação e características sócio demográficas, 

informações sobre a lesão medular, tempo de habilitação, frequência e motivos 

com que os motoristas dirigem foram coletadas em uma ficha de informações 

(anexo F).  

 

4.4.2  Avaliação antropométrica 

 

A massa corporal dos motoristas foi aferida em balança digital e uma 

base adaptada foi utilizada para que os motoristas com deficiência pudessem 

se sentar na balança. As medidas de comprimento foram realizadas com fita 

milimétrica de fibra de vidro inextensível e inelástica com precisão de um 

milímetro. Os motoristas sem deficiência foram medidos na posição vertical e 

os motoristas com deficiência na posição horizontal deitados em um colchonete 

na posição de supino. Uma prancha transversa foi aproximada na linha da 

planta dos pés e na região da cabeça traçando, assim, uma linha entre os dois 

pontos para a realização da medição.  Este procedimento para os motoristas 

com deficiência foi utilizado devido a impossibilidade de permanência na 

posição vertical (Da Silva, 2003). 
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4.4.3 Avaliação força de preensão palmar 

  

A força de preensão palmar foi avaliada de forma isométrica medida pela 

força máxima exercida no dinamômetro analógico da marca Saeham® [Figura 

4]. Os motoristas foram avaliados sentados em uma cadeira sem braços com a 

coluna ereta, mantendo ângulo de flexão do joelho em 90°, ombro posicionado 

em adução e rotação neutra, cotovelo flexionado a 90º, com antebraço em 

meia pronação e punho neutro, seguindo as normas da Sociedade Americana 

de Terapeutas das mãos (Dias et al., 2010). Os motoristas com deficiência 

mantiveram posições idênticas em suas cadeiras de rodas de uso diário [Figura 

5]. 

 

 

Figura 4. Dinamômetro. 
                     

   Figura 5. Avaliação força preensão palmar 

 

 Cada motorista exerceu força máxima no dinamômetro em 3 tentativas 

com a mão esquerda e direita, com intervalo de um minuto entre elas. Para a 

análise dos resultados utilizou-se a média simples das três tentativas.  

 

4.4.4 Avaliação simulador direção virtual 

As avaliações de tempo de frenagem foram realizadas usando um 

simulador de direção de transmissão automática da marca Foerst® versão 

software F12H. O simulador era composto por volante, pedais de frenagem e 
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aceleração, assento, cinto de segurança, controle de faróis, painel de 

sinalização de velocidade e setas de mudança de direção [Figura 6]. Os 

motoristas tiveram orientações da via simulada de condução através de um 

monitor central com tela de LCD e retrovisor, além de dois monitores laterais 

com informações de espelhos laterais.  Para garantir as avaliações dos 

motoristas com paraplegia, o simulador de direção foi adaptado com a 

instalação de controles manuais de aceleração e freio de fabricação da 

empresa Cavenaghi® [Figura 7]. Os motoristas sem deficiência realizaram os 

testes da forma convencional, ou seja, utilizando os membros inferiores para 

controle dos pedais.  
 

 

Figura 6 – Simulador de direção 

modelo Foerst® utilizado na avaliação 

de percurso e tempo de frenagem. 

 

Figura 7. Adaptação veicular com 

controle manual de pedais. 

 

Antes dos testes, todos os motoristas foram orientados sobre o 

funcionamento do equipamento para sentirem-se confortáveis, ajustando o 

equipamento de maneira habitual com que dirigem seus próprios carros (ajuste 

do assento, cinto de segurança, verificação de freio de mão etc.). Visando a 

familiarização com o equipamento, todos os motoristas realizaram um percurso 

de 3 minutos em um cenário virtual de estrada rural com sinalização de 
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trânsito, durante o dia, sem tráfego, semáforos, interseções ou situações 

climáticas adversas. Após a familiarização seguiu-se os testes de tempo de 

frenagem. 

 

4.4.4.1 Avaliação tempo de frenagem 

 Seguindo as orientações prévias e utilizando o mesmo cenário da 

familiarização, os motoristas tiveram o tempo de frenagem medido em cinco 

tentativas de acionar o freio, o mais rápido possível, assim que o sinal de “stop” 

aleatoriamente aparecesse no monitor central [Figura 8]. O simulador mediu o 

tempo de frenagem considerando o tempo de cessão do acionamento do 

acelerador (detectado pelo sensor de aceleração) até o início do acionamento 

do pedal do freio (detectado pelo sensor do freio). A média do tempo de 

frenagem nas 5 tentativas foram consideradas na avaliação.  

 

  

Figura 8. Sinal para frenagem no simulador de direção. 

 

4.4.4.2 Avaliação cognitiva 

As avaliações cognitivas consistiram na aplicação de testes validados 

pela literatura para a avaliação de deficiências cognitivas que possivelmente 

poderiam afetar a habilidade de dirigir. As funções executivas, construção 
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visual, memória de curta duração, linguagem, atenção, concentração, 

orientação espacial e temporal foram examinados através da Avaliação 

Cognitiva de Montreal (MOCA) – Anexo G. O teste determina uma pontuação 

de 0 a 30 pontos sendo considerado normal a pontuação acima de 26 

(Nasreddine et al., 2005). A avaliação da flexibilidade cognitiva determinada 

através do tempo para a realização da tarefa de unir com traços letras e letras 

e números, de forma ascendente, foi determinada pela aplicação dos testes 

Trial Making Test A e B (Reitan, 1958) – Anexo H e I.  

O tempo de reação, definido como o tempo mínimo necessário para 

responder a um estímulo, foi avaliado utilizando o tempo de reação simples, de 

dupla escolha e de decisão (Miller e Low, 2001). Os motoristas com paraplegia 

foram orientados a pressionar, com o dedo indicador, a tecla de movimento do 

cursor à esquerda, ou à direita, de acordo com um sinal luminoso que era 

mostrado no centro da tela de um lap-top. No teste de reação simples, o 

acionamento da tecla não concorria com nenhuma outra informação. O 

acionamento da tecla à esquerda deveria ser realizado sempre que 

aparecesse, na tela, um sinal da cor verde. No teste de tempo de reação com 

escolha, o motorista deveria acionar a tecla à esquerda sempre que o sinal 

verde era mostrado no centro da tela. No entanto, o sinal verde era 

aleatoriamente mostrado com um sinal vermelho. No teste de tempo de reação 

com decisão, a tecla esquerda deveria ser acionada quando aparecesse o sinal 

verde e a tecla de movimento do cursor a direita deveria ser acionada sempre 

que aparecesse o sinal luminoso de cor vermelha. 

 

4.5 Análise Estatística 

  

Os dados das avaliações, expressos em média, amplitude e medianas, 

foram tratados com o software estatístico SPSS Windows (v.18) e Minitab 

(v.17). A comparação das médias das variáveis: altura, IMC, idade, peso, 

educação, experiência na direção, força de preensão palmar direita e esquerda 

e tempos de frenagem nos grupos adulto e com lesão medular foi realizada por 

meio do teste t-Student (Fisher e Van Belle, 1993). A suposição de normalidade 

das variáveis nos dois grupos foi avaliada construindo-se gráficos de 
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probabilidade normal (Anexo J). Quando os gráficos apontaram desvios 

grosseiros da distribuição normal, a análise foi refeita e as distribuições da 

variável nos dois grupos foram comparadas por meio do teste de Mann-

Whitney (Fisher e van Belle, 1993).  

No estudo da associação do tempo médio de frenagem no simulador de 

direção com variáveis antropométricas, escolaridade, testes cognitivos e tempo 

de lesão foi inicialmente calculado o coeficiente de correlação de Pearson do 

tempo médio de frenagem com as citadas variáveis. Para descrever o tempo 

médio de frenagem (variável resposta) em termos das variáveis 

antropométricas, escolaridade, testes cognitivos e tempo de lesão (variáveis 

explicativas) foi ajustado, conjuntamente, um modelo de regressão (Neter et al., 

2005). No ajuste do modelo foi aplicado o método de seleção de variáveis 

backward elimination. As suposições de normalidade e igualdade de variâncias 

foram avaliadas por meio da análise dos resíduos (Neter et al., 2005) Anexo K. 

Foi fixado nível de significância de 0,05. 

 

5.0 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização e comparação dos motoristas com e sem paraplegia  

 

Os dois grupos avaliados são homogêneos em relação à idade, 

(p=0,541), massa corporal (p=0,246) e estatura (p=0,112). O grupo sem 

paraplegia tem o índice de massa corporal (IMC) maior que do grupo com 

paraplegia (p=0,026) (Tabela 1). 
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Tabela 1- Caracterização e comparação dos grupos com paraplegia (n=20) e 

sem paraplegia (n=20). 

 

Grupo Média DP Mín Mediana Máx p-valor 

Idade (anos)       

Com paraplegia 38,1 3,6 31,0 38,0 50,0  

Sem paraplegia 39,0 5,8 31,0 38,5 48,0 =,541 

 

Massa corporal (kg)      
 

Com paraplegia 77,5 10,5 52,0 81,0 93,0  

Sem paraplegia 81,6 11,7 63,6 83,0 104,5 =,246 

Estatura (m)      
 

Com paraplegia 1,78 0,08 1,64 1,79 1,90  

Sem paraplegia 1,74 0,06 1,61 1,75 1,85 =,112 

IMC(kg/cm2) 

     

 

Com paraplegia 24,5* 2,7 19,3 24,5 29,8  

Sem paraplegia 27,0* 3,9 21,2 28,1 32,4 =,026 

teste T-Student - comparação grupos com e sem paraplegia; * = p<0,05  

 DP=Desvio Padrão; kg = quilograma; IMC= Índice de massa corporal; kg/cm2 = 

quilograma por centímetro quadrado; Mín=mínimo; Máx = máximo. 

 

O tempo de educação apresentou diferença significativa (p=0,001) entre 

os grupos de motoristas com e sem paraplegia. Não há diferença significativa 

entre as médias da experiência na direção nos dois grupos (p=0,184) (tabela 

2).   
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Tabela 2- Comparação do tempo em anos para educação e experiência na 

direção, motivos de dirigir (%) dos grupos sem paraplegia (n=20) e com 

paraplegia (n=20). 

 

Variável  Média DP Mín MD Máx p-valor 

Educação (anos)       

Sem paraplegia 15,3* 1,6 11 15 20  

Com Paraplegia 11,4* 4,1 4 12 16 =,001 

Experiência Direção (anos)      

Sem paraplegia 17,8 6,3 7 15,5 30  

Com Paraplegia 14,8 7,4 2 16 31 =,184  

Motivos Direção (%) Esporte/lazer Estudo Trabalho Outros 

Sem paraplegia 0 25 65 10 

Com Paraplegia 80 2 5 13 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparação das médias dos grupos 

com e sem paraplegia; * p>0,05 

DP=Desvio Padrão; Min=Valor mínimo; MD=mediana; Max= Valor máximo. 

 

 A FPM do grupo com paraplegia é maior que do grupo sem paraplegia 

em ambos os lados (p<0,001, Tabela 3).  

 

Tabela 3.  Comparação da força de preensão palmar direita e esquerda (kgf) 

nos grupos com paraplegia (n=20) e sem paraplegia (n=20). 

FPM Grupo Média DP Mínimo Mediana Máximo p-valor 

Direito 
Sem paraplegia 50,1* 7,3 40,7 50,3 71,2  

Com Paraplegia 68,6* 8,0 55,0 65,5 85,0 <,001 

Esquerdo 
Sem paraplegia 48,5* 8,1 31,7 49,4 65,8  

Com Paraplegia 61,0* 8,5 48,0 62,5 75,0 <,001 

Teste de Mann-Whitney * p<0,05.  FPM=Força de preensão palmar; 

DP=Desvio Padrão 
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5.2 Comparação do tempo de frenagem dos motoristas com e sem 

paraplegia  

   

O tempo de frenagem em cada uma das cinco tentativas dos grupos 

com e sem paraplegia pode ser visto na tabela 4. Os dois grupos foram 

similares nas cinco tentativas, sem diferença estatística (p=0,652). Também 

foram similares nas tentativas 1 (p=0,588), 2 (p=0,840), 3 (p=0,366) e 4 

(p=0,127). Foi usado do teste de Mann-Whitney nas tentativas 1 (p=0,694) e 4 

(p=0,440).  Na tentativa 5, o tempo de frenagem do grupo com paraplegia foi 

maior (p=0,025).    
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Tabela 4. Comparação das médias do tempo frenagem (segundos) nos grupos 

com (n=20) e sem paraplegia (n=20).  

Variável 

p Grupo Média DP Mínimo Mediana 

 

Máximo 

  

Tempo Frenagem 1 Sem Paraplegia  1,06 0,27 0,63 1,07  1,57   

P=,588 Com Paraplegia  1,10 0,24 0,77 1,02  1,87   

      

 

 

  

Tempo Frenagem 2 Sem Paraplegia  0,83 0,24 0,30 0,79  1,27   

P=,840 Com Paraplegia  0,85 0,12 0,60 0,90  1,13   

      

 

 

  

Tempo Frenagem 3 Sem Paraplegia  0,91 0,22 0,67 0,87  1,50   

P=,366 Com Paraplegia  0,96 0,12 0,70 1,01  1,13   

      

 

 

  

Tempo Frenagem 4 Sem Paraplegia  0,89 0,22 0,57 0,82  1,33   

p>=,127 Com Paraplegia  0,78 0,21 0,00 0,80  1,00   

      

 

 

  

Tempo Frenagem 5 Sem Paraplegia  0,84* 0,18 0,56 0,83  1,17   

* p=,025 Com Paraplegia  0,95 0,09 0,67 0,97  1,12   

      

 

 

  

Média Tempo Frenagem Sem Paraplegia  0,905 0,19 0,63 0,83  1,25   

 P=,652 Com Paraplegia  0,928 0,10 0,70 0,94  1,15   

Teste de Mann-Whitney *p<0,05 DP=Desvio Padrão 

 

 

5.3 Correlação do tempo de frenagem dos motoristas com paraplegia  

  

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) do tempo de frenagem 

(TF) medido no simulador de direção com as variáveis selecionados para o 

estudo: Idade, peso, altura, IMC, anos de educação, tempo de lesão, FPM-

direito, FPM-esquerdo, MOCA, Trail-A, Trail-B, TR simples, TR escolha e TR 

decisão dos motoristas com paraplegia encontra-se na Tabela 5. 

 Houve correlação negativa significativa do TF com anos de experiência 

na direção (p=0,009) e infrações no simulador de direção veicular (p=0,040). 

Os demais coeficientes de correlação não foram significantes.  



29 

 

Tabela 5.  Correlação linear de Pearson (r) do TF médio no simulador de 

direção com a idade, massa corporal, estatura, IMC, FPM-direito, FPM-

esquerdo, educação, tempo de lesão, experiência de direção, acidentes últimos 

5 anos, infrações últimas ano, infrações no simulador, MOCA, Trail-A, Trail-B, 

TR simples, TR escolha e TR decisão e p-valores dos testes de significância no 

grupo de motoristas com paraplegia.  

Variável r P 

Idade -0,38 0,095 

Massa corporal -0,09 0,722 

Estatura  -0,24 0,309 

IMC 0,12 0,627 

FPM Direito 0,22 0,356 

FPM Esquerdo 0,15 0,516 

Anos de Educação -0,20 0,388 

Tempo de lesão 0,28 0,238 

Experiência direção  -0,58 0,009 * 

Acidentes últimos 5 anos -0,12 0,629 

Infrações último ano 0,07 0,764 

MOCA 0,40 0,084 

Trail-A -0,16 0,505 

Trail-B -0,22 0,348 

TR Simples 0,09 0,693 

TR Escolha 0,02 0,922 

TR Decisão 0,07 0,759 

r de Pearson          *p<0,05 
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5.4 Analise de regressão linear do tempo de frenagem dos motoristas 

com paraplegia  

 

 Para descrever o TF (variável resposta) em relação às variáveis 

selecionados para o estudo, foi construído um modelo de regressão, 

considerando como possíveis variáveis explicativas, aquelas que mostraram 

coeficiente de correlação linear de Pearson (r) com o TF, maior que 0,2 (Tabela 

5): idade, altura, MOCA, Trail-B, FPM-Direito, anos de educação, tempo de 

lesão da medula espinal, experiência na direção e infrações no simulador.  

No ajuste do modelo foi aplicado o método de seleção de variáveis 

“backward stepwise elimination”. Foram selecionadas as variáveis explicativas: 

experiência na direção, MOCA e anos de educação. As demais variáveis não 

têm contribuição adicional às três variáveis selecionadas para explicar o TF, 

logo foram eliminadas por não melhorarem o modelo.  

O modelo final do TF medido no simulador de direção para os motoristas 

com paraplegia é:  

 

TF = 0,79 -0,017 x experiência na direção + 0,02 x MOCA - 0,01 x educação  

 

Onde: 

0,79 = TF previsto no simulador quando MOCA, experiência na direção e 

educação for igual a zero. 

-0,017 = Diminuição prevista no TF a cada ano de experiência de direção, 

mantido o MOCA e educação constante. 

0,02 = Aumento previsto no TF a cada score do MOCA, mantido os anos de 

experiência e educação constante.  

- 0,01 = Diminuição prevista no TF a cada ano de educação, mantido os anos 

de experiência e o score do MOCA constante. 

Na tabela 6 são apresentados os valores estimados dos coeficientes das 

variáveis selecionadas para compor o modelo, respectivas estimativas dos 

erros padrão, valores observados das estatísticas do teste de significância dos 

coeficientes (F) e p-valores obtidos.  
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Tabela 6. Estimativas dos coeficientes das variáveis incluídas no modelo de 

regressão com tempo médio de frenagem como variável resposta, erros 

padrão, estatísticas dos testes e p-valores obtidos nos testes de significância 

dos coeficientes. 

Termo Coeficiente 

Erro 

padrão 

Estatística de 

teste (t) p-valor 

Constante 0,790 0,12 6,51 <,001 

Experiência direção -0,017 0,00 -3,18 =,006 

MOCA 0,020 0,01 2,81 =,013 

Anos Educação -0,010 0,00 -2,98 =,009 

 r2= 60,2 

 

O coeficiente de determinação do modelo final r2 =60,2 foi considerado 

bem-sucedido, uma vez que as variáveis selecionadas no modelo explicam 

60,2% da variabilidade do TF medido no simulador de direção.  

 

6.0 DISCUSSÃO 

  

 O tempo de frenagem dos indivíduos com paraplegia, usando os 

controles manuais do simulador de direção, foi igual ao dos indivíduos sem 

paraplegia, utilizando os controles regulares do mesmo equipamento. A função 

cognitiva, tempo de educação e a experiência de direção foram fatores 

determinantes para o tempo de frenagem. Estas informações podem ser 

usadas para  avaliação e treinamento dos condutores com paraplegia, 

contribuindo para maior segurança no trânsito. 

 

6.1 Comparação das variáveis avaliadas entre os grupos 

  

As características antropométricas dos grupos de motoristas com e sem 

paraplegia foram homogêneas, exceto quanto ao IMC que foi menor nos 

motoristas com paraplegia (24,5±2,7) que nos sem paraplegia (27,0±3,9 

p=,026).  O menor IMC encontrado no grupo de indivíduos com paraplegia 

pode estar relacionado com a prática de atividade física e esportes, referida por 
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80% da amostra. O IMC é menor em indivíduos ativos que sedentários, fato 

bem estabelecido na literatura (Dickerson et al., 2011) ainda que, neste grupo 

em particular, tenha que se considerar a atrofia dos membros inferiores que 

interfere nesta medida.  

A variável “anos de educação” é menor nos indivíduos com paraplegia, 

possivelmente pelas dificuldades de acesso à educação (Bezyak et al., 2017). 

Dentre as causas do menor acesso à educação, destacam-se as dificuldades 

de locomoção e transporte. No grupo avaliado, ainda que todos fossem 

condutores, nenhum dos participantes usava o veículo para algum tipo de 

atividade educacional, porém 25% dos condutores sem paraplegia 

mencionaram dirigir para irem às atividades escolares.  

A diferença de escolarização entre os grupos também pode ser atribuída 

à própria lesão medular. Isso porque após a lesão da medula espinal, o 

processo de reabilitação é longo e demandante, ocupando grande parte do 

tempo do paciente, dificultando o acesso à educação. Nas et al. (2015) referem 

que o tempo necessário para um paciente com lesão da medula espinal voltar 

às atividades diárias regulares é muito variável, pelas complicações clínicas, 

dificuldades de acesso e participação do paciente no processo de reabilitação.   

A força de preensão palmar (FPM) nos dois grupos foi superior ao valor 

mínimo exigido pela legislação brasileira (20 kgf) para a direção veicular 

(ABNT, 2003).  A FPM das duas mãos (esquerda e direita) foi maior (p<0.05) 

no grupo de motoristas com paraplegia, fato esperado pelo uso dos membros 

superiores para locomoção em cadeira de rodas e transferências. Outro fato 

relevante neste grupo é a prática regular de atividades físicas e esportivas por 

80% da amostra. Fleck e Kraemer (2014) referem que a maior força muscular 

está relacionada com a prática regular de exercícios físicos e atividades 

esportivas.  

 O tempo de frenagem, um dos mais importantes itens na segurança no 

trânsito, está relacionado com a distância percorrida pelo veículo após o 

acionamento dos freios (Alonso et al, 2016; AASHTO, 2001; Fambro et al., 

2000). Não houve diferença na comparação do tempo de frenagem dos 

motoristas com e sem paraplegia, dados semelhantes aos de Ku et al. (2002). 

Este resultado indica que o condutor com paraplegia está bem adaptado ao 

http://journals.sagepub.com/author/Bezyak%2C+Jill+L
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sistema de alavanca manual de frenagem, que compensa a falta dos 

movimentos dos membros inferiores.  

Ainda que a legislação brasileira recomende o treinamento de todos os 

condutores em simuladores de direção, não existem parâmetros científicos   

confiáveis que validem esta conduta nos condutores regulares.  Um fato 

controverso, em relação ao uso dos simuladores durante o processo de 

habilitação, é a isenção dada aos condutores com deficiência que precisam se 

adaptar aos controles manuais da direção veicular. Seriam estes condutores, 

nesta fase de adaptação, os maiores beneficiários do treinamento nos 

simuladores com maior segurança e eficácia e não deveriam ser isentos. O 

simulador de direção adaptado com controle manual pode ser usado para o 

treinamento dos individuos com paraplegia melhorando a segurança dos 

condutores durante o treinamento.  

 

6.2 Correlação do tempo de frenagem com as variáveis avaliadas 

  

Nesta pesquisa, o estudo da correlação levou em consideração as 

variáveis que poderiam influenciar os resultados do tempo de frenagem nos 

motoristas com paraplegia. As características da amostra e os testes cognitivos 

dos motoristas com paraplegia foram correlacionados com o tempo de 

frenagem medido no simulador.  

Dentre as variáveis correlacionadas (tabela 5), a única que mostrou 

correlação significativa negativa e moderada com o tempo de frenagem foi o 

tempo de experiência na direção (r= -058, p=0.009), indicando que motoristas 

mais experientes tem menor tempo de frenagem. 

A correlação da experiência de direção com o tempo de frenagem, 

encontrada, neste estudo, deve ser vista com cuidado, pois os anos de 

experiência (contado a partir da primeira emissão da carteira de habilitação) 

pode não refletir experiências práticas de direção. Além disso, múltiplos fatores 

podem estar envolvidos no tempo de frenagem, como no estudo de Salvia et al. 

(2016) em que a experiência de direção e idade tiveram influência sobre o 

tempo de frenagem em motoristas experientes, porém, condutores idosos 

(mais experiência) mostraram tempo de frenagem maior (dois ou mais 
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segundos) que motoristas inexperientes (mais novos) no simulador de direção. 

As perdas funcionais e cognitivas associadas à senescência podem afetar a 

habilidade de direção, independentemente do tempo de experiência do 

motorista. O tempo de habilitação também pode não refletir a real experiência 

prática de direção, pois esta depende de quanto o condutor dirige 

regularmente, e não se associa diretamente com a segurança no trânsito. 

 

6.3 Modelo de regressão 

 

O modelo de regressão múltipla foi usado a partir das correlações 

encontradas, que mostram as variáveis mais importantes para explicar o tempo 

de frenagem nos motoristas com paraplegia medido no simulador de direção.  

Assim, para descrever a variável-resposta tempo médio de frenagem (TF 

em relação às variáveis antropométricas, características da amostra e testes 

cognitivos (variáveis explicativas) foi ajustado um modelo final que resultou na 

equação abaixo: 

 

TF = 0,79 -0,017 x experiência na direção + 0,02 x MOCA - 0,01 x educação 

 

As variáveis experiência de direção, teste cognitivo MOCA e anos de 

educação tiveram maior importância para predizer o tempo de frenagem 

explicando 60,2% do tempo gasto para acionar o freio no simulador.  

O aumento previsto no TF de (β =0,02) segundos para cada 

implemento no score do MOCA e a diminuição de (β =0,01) segundos no TF 

para cada ano de educação estão ligados à função cognitiva e são 

considerados domínios essenciais para a predição da direção segura (Alonso 

et al, 2016).  

 O MOCA é um teste neuropsicológico bastante utilizado para predizer 

direção segura, pois avalia diferentes domínios cognitivos, todos importantes 

para a direção veicular:  atenção, concentração, funções executivas, memória, 

linguagem, habilidades viso-construtivas, conceituação, cálculo e orientação. 

Os resultados da pesquisa atual são concordantes com os dados de Hollis et 

al. (2015) que mostraram que a redução de um ponto no MOCA aumenta 1,36 
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vezes a chance de falha nos testes de direção.  O MOCA pode ser considerado 

como um teste confiável para avaliar o risco de direção em indivíduos 

saudáveis. Ressalta-se, também, que um teste MOCA igual ou menor que 18 

pontos, compromete muito a segurança da direção veicular.  Esser et al. (2015)  

avaliaram o MOCA como preditor de desempenho de direção em alterações 

neurológicas e sugerem que o teste pode ser usado por profissionais de saúde, 

como rastreamento cognitivo rápido para determinar a necessidade de 

avaliações mais precisas para condução veicular. O estudo atual mostrou que 

o MOCA foi um  instrumento adequado para avaliar a população em questão.  

 A variável “anos de educação”, presente no modelo, mostrou o menor 

nível de educação formal dos motoristas com paraplegia. Essa variável justifica 

a necessidade da pessoa ser alfabetizada para obter a carteira de habilitação 

(Brasil, 1997).  Além da alfabetização básica, a educação formal é importante 

na necessidade de interpretações e decisões cognitivas no desempenho da 

direção veicular. Observar e interpretar de forma adequada e oportuna as 

múltiplas informações, durante a direção veicular, podem ser muito afetadas 

pelo nível educacional, um fator estreitamente correlacionado com acidentes de 

trânsito:  ocorrência de mais acidentes em pessoas menos instruídas (Sami et 

al., 2013). 

Há redução de 0,017 segundos no tempo de frenagem para cada ano a 

mais de experiência na direção veicular nos condutores com paraplegia, 

mostrando uma correlação negativa entra as duas variáveis (Tabela 6), dados 

concordantes com os de Loeb et al. (2015) que concluíram que motoristas sem 

experiência (com até 90 dias de carteira de habilitação) demoram 50% mais 

tempo para acionar os freios em quando comparados com motoristas 

experientes. 

 

7.0 APLICAÇÃO CLÍNICA E LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

  

 A maior aplicação prática do presente estudo é indicação da 

possibilidade do uso do simulador de direção em programas de reabilitação de 

indivíduos com paraplegia (Classen et al., 2017) para treinamento, visando 

melhorar o desempenho e confiança dos pacientes na direção veicular. Nas 
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condições atuais de mobilidade, particularmente nas grandes cidades, o 

automóvel para as pessoas com paraplegia é um instrumento muito importante 

para a autonomia, independência e integração social no trabalho, lazer e 

educação. 

 A maior limitação do estudo é a própria avaliação no simulador de 

direção veicular, que não reflete exatamente todas as condições e situações 

multifatoriais encontradas na vida real, o que pode interferir nos resultados. 

O Brasil é o único país no mundo que exige aulas no simulador virtual 

de direção para a obtenção da primeira habilitação, fato bastante controverso 

pelos resultados encontrados, mas não exige das pessoas com deficiência na 

hora de conseguir a habilitação.  O uso do simulador para treinamento de 

novos motoristas com deficiência, que precisam de adaptações para a direção 

veicular, poderia melhorar a avaliação e o desempenho destes condutores, 

promovendo maior segurança no trânsito.   

  

8. CONCLUSÕES 

 

Não há diferença no tempo de frenagem entre motoristas com e sem 

paraplegia medido no simulador de direção virtual; 

A experiência na direção associada com a condição cognitiva e educação 

formal foram os principais preditores da direção segura avaliada pelo tempo de 

frenagem no simulador de direção para motoristas com paraplegia.  

 

R 
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. Questionário de avaliação inicial. 
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Anexo B. Tabela de avaliação clínica inicial. 
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Anexo C. Itens de avaliação clínica de candidatos com deficiência física 

moderada ou grave. 

 

Anamnese dirigida. 

 

Inspeção estática. 
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Anexo D. Itens de avaliação clínica de candidatos com deficiência física 

moderada ou grave (continuação). 

Inspeção dinâmica 

 

Força muscular. 
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Anexo D. Aprovação de pesquisa no comitê de ética da FMUSP. 
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Anexo E. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................ Nº ................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ............................................... CIDADE  ............................................................. 

CEP:...............................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................................. Nº ................... APTO: .............................. 

BAIRRO: ...................................................................... CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .................................... TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Desenvolvimento de um modelo de 
avaliação para condutores automobilísticos que possuam necessidades 
especiais  
 
PESQUISADOR : SILENO DA SILVA SANTOS   CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR  
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 7760G/SP  

UNIDADE DO HCFMUSP: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  
 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 MESES 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Neste momento convidamos para sua participação como voluntário em uma pesquisa 
que tem o título: Desenvolvimento de um modelo de avaliação para condutores 
automobilísticos que possuam necessidades especiais. 

 

Nesta pesquisa iremos analisar os principais componentes que envolvem o ato 

de dirigir (tempo de reação, força de prensão palmar, visão, audição, tempo num dado 

percurso e situações de direção em um simulador virtual. 

Sua participação consiste em algumas etapas. Primeiramente iremos aplicar 

um questionário com algumas perguntas sobre seu histórico de direção e dados 

pessoais. Na sequência iremos medir o seu comprimento, seu peso, suas 

características de deficiência.  Depois serão realizados dois testes em um simulador 

de direção virtual. O primeiro teste será do tempo de reação, onde você sentado em 

um simulador de direção tentará frear o veículo tão logo seja solicitado. O segundo 

teste consiste na avalição de sua habilidade de dirigir em 8 situação críticas virtuais no 

simulador de direção.  

Todos os procedimentos não oferecem nenhum tipo de desconforto ou risco 

para sua participação. Caso haja algum desconforto, cessaremos o teste 

imediatamente.  

Participando deste estudo, você contribuirá para avaliarmos o perfil de 

condutores de automóveis com lesão medular que poderão proporcionar subsídios 

para discussões sobre melhorias das adaptações e segurança ao dirigir.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Dra JÚLIA MAIRA D’ANDRE GREVE que pode ser encontrada no endereço Rua 

Ovídio Pires de Campos, 333 2º. Andar, Laboratório de Estudo do Movimento (LEM), 

Telefone: 11-3069-6041. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, 

FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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A qualquer momento você poderá deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento neste hospital. As informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com outras pessoas, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum participante. Informamos ainda que a sua participação não 

envolve nenhum tipo de custo pessoal bem como nenhum tipo de pagamento. Não 

haverá nenhuma forma de indenização decorrente de qualquer tipo de acidente que 

venha a ocorrer quando de minha participação nesta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Desenvolvimento de um modelo 

de avaliação para condutores automobilísticos que possuam necessidades especiais”. 

Eu discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

---------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 
 
---------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 
para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 
 

--------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo F. Ficha de coleta de informações dos sujeitos da pesquisa. 

FICHA DE INFORMAÇÕES      avaliado nº _______ 
 
Data Avaliação: ___/___/____   Local Avaliação: _________________________ 

Nome Completo Sexo Nascto: 

 ( ) Masc. ( ) Fem. ____/____/____ 

 
 
Característica Deficiência 
 

(  ) Lesão Medular  
(  ) Paraplégica ( ) 
Tetraplégica 
(  ) Completa  
(  ) Incompleta 
 

Nível Lesão: _____________________________________ 
(  ) Congênita  ( ) Adquirida Quando: ____/____/____ 
Idade quando sofreu a lesão:  
Causa: 
________________________________________________ 
 

Meio utilizado para locomoção 

(  ) Cadeira de Rodas  Tipo: (  ) Manual (  ) Elétrica  (  ) Muletas  (  ) 
Andador 

 
 

tempo de lesão Peso  
(Kg) 

Comprimento (m) Mão dominante Nível de Educação 

 
__________ anos 
 

   
(  ) E (  ) D 

 

 
 

Utiliza óculos ou 
lentes 

Utiliza aparelho 
auditivo 

Motivo de digirir 

 
(  ) Sim (  ) Não 
 

 
(  ) Sim (  ) Não 

 

 
1-Estudo 2-forma Trabalho 3- Esporte  

4-Tratamentos – 5- Ir ao trabalho 

 
 

Carta Válida até Ano da 1ª Licença Dirige a quantos anos Dirigia antes da 
lesão? 

 
____/____/____ 

   (  ) sim (  ) não 

 

Dirige atualmente Qtde x que dirige 
semenalmente 

Km por semana Tipo de Câmbio 

(  ) sim (  ) não 
 

 1x (  ) 2x (  ) 3x (  )  
4x ( ) 5x (  ) 6x (  ) 7x (  ) 

 (  ) Manual  
(  ) Automático 

  

Acidentes 5 anos? Multas nos últimos 5 anos  
(  ) sim (  ) não  

(  ) sim (  ) não 
Quantos? _____ 

 

Motivo: ___________________________ Motivo: 
__________________________ 
Motivo: ___________________________ Motivo: 
__________________________ 

 

MOCA Alternative Trail 
Making 

Cubo Relógio Animais Atenção Repetição 
Frase 
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Fluência 
Verbal 

Abstração Lembrança Orientação Trail A 
Segundos 

Trail B 
segundos 

 
 

     

 

HANDGRIP 1ª Tentativa  2ª Tentativa 3ª Tentativa 

DIREITA    

ESQUERDA    

 

ADM DIREITA ESQUERDA MÉDIA 

ROTAÇÃO PESCOÇO    

FLEXÃO OMBRO    

EXTENSÃO OMBRO    

ESCALA SNELLEN    

 

Tempo Reação  
(20 tentativas)  

Choice Reaction 
Time 
(20 trials) 

Go/No-go  
(20 trials) 

Brake RT (10 
Trials) 

Total Stop 
Time  
 

     

 
TEMPO DE REAÇÃO SIMULADOR  

1ª TENTATIVA 2ª TENTATIVA 3ª TENTATIVA 4ª TENTATIVA 5ª 
TENTATIVA 

     

Distância total percorrida. 

 
 

SITUAÇÕES CRÍTICAS TEMPO DISTÂNCIA PENALIDADES 

SITUAÇÃO 1    

SITUAÇÃO 2    

SITUAÇÃO 3    

SITUAÇÃO 4    

SITUAÇÃO 5    

SITUAÇÃO 6    

SITUAÇÃO 7    

SITUAÇÃO 8    

 
OBSERVAÇÕES 
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Anexo G. Avaliação Cognitiva de Montreal (MOCA). 
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Anexo H. Teste neuropsicológico Trail Making A. 
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Anexo I. Teste neuropsicológico Trail Making B. 
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Anexo J. Gráficos de probabilidade normal construídos com o objetivo de 

avaliar a distribuição das variáveis altura, IMC, idade, peso, educação, 

experiência na direção, HD-D e HD-E e tempos de reação nos grupos. 
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Anexo K. Gráficos de resíduos obtidos no ajuste do modelo de regressão com 

tempo de reação médio como variável resposta. 

 

 
 

 
 


