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RESUMO 

Figueiredo, G., A. (2018). A utilização do sentido háptico em tarefas de controle 
postural imediatamente após esforço físico. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  
 
A atividade exploratória em tarefas de ancoragem háptica exerce um efeito positivo em 
tarefas desafiadoras ao controle postural. A melhora ou redução da instabilidade postural 
em tarefas de ancoragem foi comprovada em diversos grupos (i.e., adultos jovens, adultos 
idosos, crianças, e participantes com deficiência) e condições experimentais (i.e., 
variados níveis de complexidade de tarefa postural). O problema deste estudo foi analisar 
em contextos de tarefas posturais se existe uma relação entre o desequilíbrio homeostático 
provocado pelo exercício físico de esforço máximo (que afeta o sistema postural pelo 
impacto no sistema autônomo) e o sistema háptico (que integra adicional estratégia de 
controle voluntário ao sistema postural). O objetivo do nosso estudo foi testar se a 
informação háptica proporcionada pelo uso do sistema âncora exibe efeitos imediatos de 
atenuação dos níveis de instabilidade postural aumentada pela fadiga geral decorrente do 
exercício físico máximo. O sistema âncora incorpora atividade exploratória simultânea à 
execução de uma tarefa postural desafiadora. O contexto de ancoragem inclui o manejo 
de dois cabos flexíveis com cargas anexas em suas extremidades que possibilita a 
exploração háptica. Neste estudo, dois grupos foram compostos, um grupo experimental 
com vinte e três adultos jovens fisicamente ativos e um grupo controle composto de dez 
adultos jovens. Ambos os grupos realizaram duas sessões experimentais (com âncora; 
sem âncora) com tarefas de controle postural. Para o grupo experimental, as duas sessões 
consistiram em: a. uma tarefa de equilíbrio antes do esforço físico, b. um protocolo 
incremental de esforço, e c. tarefas de equilíbrio após o protocolo de esforço realizados 
em 4 diferentes momentos até 15 minutos. Para a indução do esforço físico, utilizamos 
um protocolo incremental máximo em esteira ergométrica, e as duas sessões 
experimentais foram realizadas em dias diferentes com prazo máximo entre elas de 14 
dias. O grupo controle realizou as mesmas sessões, entretanto o protocolo de indução ao 
esforço físico foi substituído por um período equivalente de descanso. O objetivo da 
existência do grupo controle foi verificar a presença de um efeito de aprendizagem 
durante a execução das tarefas. Os resultados para o grupo experimental das variáveis 
relacionados ao deslocamento do CT, no domínio do tempo mostraram que a informação 
háptica proveniente do sistema âncora atenuou a instabilidade postural durante condições 
de tarefas de controle postural onde o participante encontrava-se sob os efeitos da fadiga. 
Em todas as condições experimentais, o exercício físico máximo na esteira produziu um 
aumento na oscilação postural, como esperado. Entretanto, quando a informação háptica 
foi associada na tarefa experimental, a oscilação postural foi significativamente 
diminuída. Embora a informação háptica tenha atenuado significativamente os efeitos da 
fadiga geral sobre os níveis de oscilação postural, a velocidade de recuperação dos valores 
basais da oscilação postural foi, na condição de ancoragem, reduzida dada sua 
proximidade com os valores de oscilação típicos da tarefa sem a fadiga. Os resultados do 
grupo controle demonstraram que as tarefas utilizadas não foram suficientes para 
promover um efeito de aprendizagem. O organismo a partir de estímulos de curto prazo 
compensou os efeitos de degradação do equilíbrio provocados pela fatiga. A informação 
háptica foi útil para o sistema de controle da postura compensar os efeitos de perturbação 
causados pela fadiga. 
 
Palavras chave: controle da postura; sistema háptico; esforço físico 



	

ABSTRACT 
  

Figueiredo, G., A. (2018). The use of haptic sense in tasks of postural control 
immediately after physical effort. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  
 
Exploratory activity during haptic anchoring has a positive effect during challenging 
postural control tasks. In such case, improvement of postural stability has been 
demonstrated in a variety of groups (i.e., young adults, older adults, children, and disabled 
participants) and experimental conditions (i.e., different levels of postural task 
complexity). The issue of this study is to analyze in contexts of postural tasks whether 
there is a relation between the homeostatic imbalance caused by maximal physical 
exertion (that affects the postural system by the impact on the autonomic system) and the 
haptic system (which integrates additional strategy of voluntary control to the postural 
system). The purpose of our study was to test whether the haptic information provided by 
the use of the anchor system exhibits immediate effects on attenuation of postural 
instability levels increased by general fatigue caused by maximal physical exertion. The 
anchor system incorporates simultaneous exploratory activity to the execution of a 
challenging postural task. The anchoring context includes the handling of two flexible 
cables with loads attached at their ends that enable haptic exploration. In this study, two 
groups were composed, an experimental group with twenty-three physically active young 
adults and a control group composed of ten young adults. Both groups performed two 
experimental sessions (with anchor, without anchor) with tasks of postural control. For 
the experimental group, the two sessions consisted of: a. balance tasks before physical 
effort, b. exposure to an incremental exercise protocol, and c. balance tasks after the 
exercise protocol distributed in 4 periods up to 15 minutes. To induce physical exertion, 
we used a maximum incremental protocol on a treadmill, and two experimental sessions 
were conducted on different days with a maximum of 14 days between them. The control 
group performed the same sessions, however the protocol of induction to physical effort 
was replaced by an equivalent period of rest. The aim of the control group was to verify 
the presence of a learning effect during the execution of the tasks. The results for the 
experimental group of variables related to CT displacement in time domain showed that 
haptic information from the anchor system attenuated postural instability during 
conditions of postural control tasks where the participant was under effects of fatigue. In 
all experimental conditions maximal physical exercise on the treadmill increased postural 
oscillation, as expected. However, when the haptic information was associated with the 
experimental task, the postural sway was significantly decreased. Although haptic 
information significantly attenuated the effects of general fatigue on postural sway the 
rate of recovery of the basal values of the postural sway was, in the anchoring condition, 
reduced because of its proximity to the typical oscillation values of the task without the 
fatigue. The results of the control group demonstrated that the tasks used were not enough 
to promote a learning effect. The organism from short-term stimuli compensated for the 
effects of balance degradation caused by fatigue. Haptic information was useful for the 
posture control system to compensate for the disturbance effects caused by fatigue. 
 
Keywords: control of posture; haptic system; physical effort 
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1. Introdução 

  

 O exercício físico é considerado em algumas situações de demanda de esforço um 

aspecto interveniente ao controle da postura. Os seus efeitos da fadiga relacionados à 

perturbação do sistema postural são de consenso comprovados na literatura (Paillard, 

2012). Por exemplo, o organismo exposto a um exercício fisiológico exaustivo que cause 

grande déficit de oxigênio pós-exercício, ou até mesmo após uma caminhada na qual a 

intensidade seja superior ao limiar de acúmulo de lactato podem degradar o controle da 

postura (Nardone, Tarantola, Giordano, & Schieppati, 1997; Mello, DeOliveira, & Nada, 

2010). O controle postural é comumente descrito como a capacidade de manter ou 

restaurar o equilíbrio e pode ser avaliado através da aquisição de dados do centro de massa 

e ou do centro de pressão em relação à base de apoio que inferem sobre a oscilação 

corporal (Pollock, Durward, Rowe, & Paul, 2000; Ruhe, Fejer, & Walker, 2010). Quando 

o organismo é alterado por uma significativa condição de fadiga decorrente do exercício 

físico, a capacidade do sistema de controle em manter ou retificar o equilíbrio se torna 

prejudicada. Consequentemente, sob condições de fadiga, o organismo aumenta a sua 

oscilação postural. 

 Com o interesse em identificar estratégias ou intervenções destinadas a diminuir 

a oscilação corporal, alguns estudos sugerem a adição de informação háptica ao sistema 

de controle postural para diminuir a oscilação do organismo (Holden, Ventura, & 

Lackner, 1994; Jeka & Lackner, 1995; Mauerberg-deCastro, 2004). As descobertas em 

relação à suplementação da informação háptica em tarefas posturais são bastante robustas 

na literatura (Jeka & Lackner, 1994; Lackner, Rabin, & Dizio, 2001; Rabin, Dizio, & 

Lackner, 2006; Riley, Stoffregen, Grocki, & Turvey, 1999; Vuillerme, Isableu, & 

Nougier, 2006), porém, pouco sabemos como a informação háptica integra-se aos efeitos 

da fadiga, e se a mesma preserva sua função na diminuição da oscilação corporal.  

A adição da informação háptica no contexto de tarefas posturais pode se dar por 

diferentes maneiras. Ela pode ser mediada por ferramentas rígidas e não rígidas que dão 

acesso a dados sobre a superfície de apoio, ou mesmo mediada do contato direto ou 

indireto entre indivíduos com a mesma intenção de orientação no espaço (Kinsella-Shaw 

& Turvey, 1992; Jeka, 1997; Johannsen, Guzman-Garcia, & Wing, 2009; Johannsen, 

Wing, & Hatzitaki, 2012; Mauerberg-deCastro, Tavares, Costa, Périco, Pestana, & Porto, 

2013a; Reynolds, & Osler, 2014). Ferramentas que as pessoas usam de forma exploratória 

auxiliam na diminuição da oscilação corporal, como é o caso de uma pessoa cega que usa 
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a bengala para navegar no espaço, mas também proporcionam referências de orientação 

úteis ao sistema postural. Ferramentas rígidas como a bengala não precisam ser utilizadas 

com propósito de apoio mecânico, e um simples e leve toque pode ser o suficiente para 

proporcionar referências espaciais para um corpo atingir níveis funcionais de equilíbrio 

(Jeka, 1997). Com esta premissa, Mauerberg-deCastro (2004) demonstrou que 

ferramentas não rígidas também suplementam informação para estabilizar o sistema de 

controle postural e, assim, ela propôs um modelo de ancoragem háptica para ilustrar como 

o mecanismo de ação-percepção participa com propósito adaptativo. 

 Para observamos o efeito da interação entre sistema háptico e sistema de controle 

postural, o presente estudo utilizou o modelo de suplementação de informação háptica 

através do “sistema âncora” proposto originalmente por Mauerberg-deCastro (2004). O 

sistema de ancoragem háptica inclui movimentos exploratórios durante a leve e ativa 

puxada de cabos flexíveis em forma de tração da porção terminal conectada a cargas que 

repousam em contato contínuo com uma superfície. Esses movimentos de manipulação 

exploratória do sistema âncora integram de forma dinâmica a informação háptica que 

permite ampliar a referência espacial útil ao sistema postural. Estratégias exploratórias se 

alternam devido à demanda da tarefa (e.g., momentos de repouso ou puxadas entre as 

mãos com variada intensidade, ou variação na forma coordenativa em fase ou fora de 

fase, ou randômica). Geralmente, as tarefas mais desafiadoras induzem o indivíduo a 

incrementar a atividade exploratória em busca de informação. A interação entre 

ancoragem e controle postural é o resultado de um sistema auto-organizado que, embora 

com características voluntárias, não depende de um processo de controle consciente sob 

uma atividade epistêmica que calcula deliberadamente os ajustes necessários à correção 

da postura (Mauerberg-deCastro, Moraes, Tavares, Figueiredo, Miranda, & Costa, 2014). 

Os resultados em experimentos de ancoragem em tarefas posturais em geral demonstram 

que o organismo utiliza de forma eficiente o fluxo de informação háptica proveniente do 

sistema âncora que, consequentemente, auxilia no controle da postura (Mauerberg-

deCastro et al., 2014). 

 Sabemos que estados alterados do organismo que incluem a degradação no 

controle postural após exercício intenso devem ser compensados de alguma maneira. Por 

exemplo, em provas atléticas ou modalidades esportivas que combinam preciso controle 

do equilíbrio (Hrysomallis, 2011), estratégias de compensação geralmente incluem a 

prática de longo e médio prazo em programas de treinamento (i.e., várias fases da 

periodização no treinamento esportivo). Movimentos que exigem precisão para finalizar 



	 20	

uma demonstração atlética dependem do controle postural tanto do corpo como um todo 

como de seus segmentos; essas são demandas comuns em modalidades como ginástica 

artística, provas de biatlon (a precisão do controle postural para posicionar o braço para 

realizar prova de tiro com rifle é associada aos efeitos de fadiga após ciclos da prova de 

resistência com esqui em plano), tiro com rifle, arremessos de lances livres no basquete, 

entre outras (Barbieri, Rodrigues, Polastri, Barbieri, de Paula, Milioni , & Zagatto, 2017; 

Mononen, Konttinen, & Viitasalo, 2007; Platzer & Raschner, 2009). Efeitos de depleção 

pelo esforço sobre o organismo e, em decorrência, degradação ao controle postural, 

podem ser atenuados pela prática e pelo condicionamento físico que, como dito 

anteriormente, dependem de estímulos de médio e longo prazo. 

 Entretanto, não sabemos se estímulos de curto prazo também compensam 

os efeitos de degradação do equilíbrio causada pelo esforço físico intenso, ou qual a 

extensão da compensação, se essa de fato ocorrer. Poderia a estimulação suplementar ao 

mecanismo de controle postural reorganizar a resposta do organismo à fadiga e otimizar 

a informação no ciclo ação-percepção? Ou seja, incorporar a informação háptica em 

tarefas posturais sob condições de fadiga geral possibilitaria um desacoplamento dos seus 

efeitos perturbadores a postura? Poderiam variáveis fisiológicas ser modificadas em sua 

expressão de fadiga pelo engajamento consciente e deliberado pela busca de referências 

espaciais para controle postural e, como produto final, resultar também em recuperação 

do equilíbrio homeostático, além da diminuição da oscilação postural? Será que no curso 

do tempo de recuperação dos efeitos da fadiga a informação háptica poderia acelerar o 

seu processo, fazendo com que o organismo se recupere mais rápido em relação ao 

controle da postura com a suplementação háptica? Sabemos que incorporar a informação 

háptica em tarefas posturais também pode promover efeitos de prática decorrente do uso 

de ferramentas hápticas. No caso da suplementação háptica via sistema âncora alguns 

efeitos de prática são observados, principalmente à curto prazo. Essa situação pode gerar 

uma dificuldade em separar a dissipação dos efeitos da fadiga dos efeitos relacionados à 

prática, se eles ocorrerem. Seriam os efeitos de prática advindos da utilização do sistema 

âncora ou da simples prática na tarefa postural passíveis de observação num curto período 

de repetições?  
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Controle postural, sistemas sensoriais e mecanismos ação-percepção  

  

 O equilíbrio do corpo nunca está em condição absolutamente estática. Mesmo em 

uma posição de máxima estabilidade, a atitude postural nunca é totalmente constante. A 

dinâmica dos líquidos no organismo, assim como pequenas contrações dos músculos 

cardíacos e respiratórios relacionados à atividade metabólica interna induzem o 

organismo a oscilações posturais contínuas (Conforto, Schmid, Camomilla, D’alessio, & 

Cappozzo, 2001). Assim, a manutenção da postura pode ser entendida como um processo 

de recriação permanente de estados de equilíbrio, e a sua precisão depende do uso das 

informações provenientes das modalidades sensoriais integradas (Assländer & 

Peterka, 2014; vanEmmerik & vanWegen, 2002). 

A manutenção da postura ereta no ser humano está estritamente relacionada com 

ações corretivas do organismo que objetivam manter o corpo perto de um ponto de 

equilíbrio. Para a manutenção desse ponto de equilíbrio existe uma interação complexa 

entre sistemas sensório-motores (e.g., sistema vestibular, somatosensório, e visão 

integrados com funções eferentes como os reflexos e automatismos) e os mecanismos da 

ação-percepção (e.g., sistema háptico) que visam manter o controle da postura e a 

orientação do corpo no espaço (Ting, 2007).  

Os sistemas sensoriais estão diretamente envolvidos com a organização do 

sistema postural através de uma relação dinâmica e totalmente inter-relacionada com 

estruturas de ação. Eles fornecem ao sistema nervoso central informações específicas 

sobre a posição e o movimento do corpo dentro de um sistema de referências no espaço. 

A contribuição relativa de cada sistema sensorial pode mudar dependendo de condições 

ambientais ou inerentes ao próprio organismo. Dentre os sistemas sensoriais que estão a 

serviço do sistema de controle da postura, a visão desempenha um papel central. Porém, 

quando suprimida, outras modalidades perceptivas podem integrar informações 

suplementares sobre o layout espacial (Riley et al., 1999; Turvey, 1996). A 

suplementação sensorial e a utilização da informação háptica, por exemplo, podem ser 

integradas ao controle da postura por um processo de ação-percepção útil à reorganização 

do sistema postural (Frissen, Ziat, Campion, Hayward, & Guastavino, 2012; Shumway-

Cook & Woollacott, 2003). 
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 Para atingir a meta de controle antigravitacional, o ciclo ação-percepção integra a 

atividade de componentes musculoesqueléticos (i.e., ossos, músculos, tendões, bursas, 

articulações e ligamentos) e neurais (Massion, Alexandrov, & Frolov, 2004; Shumway-

Cook & Woollacott, 2003). Embora muitos mecanismos subjacentes ao sistema postural 

funcionem no nível do automatismo para neutralizar ou até mesmo limitar o 

comprometimento no equilíbrio provocado por demandas impostas pelas inesperadas 

situações de uma tarefa, do ambiente ou do organismo, algumas estratégias 

compensatórias num nível voluntário podem ser adotadas pelo indivíduo (Massion, 

Alexandrov, & Frolov, 2004; Shumway-Cook & Woollacott, 2003). A atividade 

voluntária pode ser ilustrada no momento de uma instabilidade significativa que pode vir 

a causar uma queda onde o indivíduo, além das reações posturais automáticas, acaba 

utilizando estratégias exploratórias com o intuito de buscar referências adicionais ao 

sistema de orientação postural. Neste caso, ao sofrer uma desestabilização devido a um 

tropeço, uma pessoa pode exibir movimentos exploratórios com os braços e as mãos na 

tentativa de tocar alguma superfície de referência que ajude a evitar uma queda. A 

informação háptica obtida por essa estratégia de ação (toque) exploratória são 

extremamente informativas para a reorganização postural.  A informação adquirida a 

partir dessas ações exploratórias durante essa busca dinâmica realizada pelo sistema 

háptico pode ajudar na manutenção da posição do corpo no espaço. Dessa maneira o 

sentido háptico não se caracteriza como um receptor passivo de informação, na realidade 

ele seleciona e aperfeiçoa as sensações de acordo com os objetivos e percepções atuais 

(Gibson, 1962). A percepção háptica combina em um único sistema informações 

sensoriais da pele, articulações e receptores musculares com o propósito de detectar 

informação importante e relevante do ambiente. Dessa maneira através da percepção 

háptica o organismo detecta informação dos contextos ambientais que emerge do contato 

exploratório do organismo com objetos adjacentes ou superfícies (Gibson, 1966). 

 O funcionamento do sistema háptico frequentemente está relacionado com 

atividades de exploração manual ativa. Em termos gerais, a exploração háptica permite a 

identificação das características físicas de objetos (i.e., centro de massa, superfície, 

propriedades inerciais, temperatura, viscosidade, etc.) a partir da estimulação de 

mecanoreceptores da pele, músculos, tendões e articulações (entradas cinestésicas) 

(Lederman & Klazky, 2009). Segundo Mauerberg-deCastro et al. (2014), em tarefas 

posturais, o sistema háptico combina de forma dinâmica a informação de entradas 

cutâneas e cinestésicas que são integradas em um processo de ação-percepção via 
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comportamento exploratório. Deste processo, a detecção de padrões de energia e suas 

configurações suplementa informação háptica significativa ao sistema de controle 

postural ou de controle de outras habilidades comportamentais (Moraes & Mauerberg-

deCastro, 2017). Além disso, o sistema háptico evoluiu para incluir a detecção de 

parâmetros temporais invariantes que emergem da estrutura espaço-temporal de matrizes 

ambientais (Cabe, 2011; Cabe & Hofman, 2012; Gibson, 1966). Enquanto os elementos 

individuais de uma experiência com a mudança de movimento (e.g., distância a alvos, o 

fluxo de campo visual, etc.), as leis físicas que regem a distribuição de massa dos 

músculos e dos objetos em contato com a mão (e.g., inércia, momentos de inércia, e 

ressonância vibratória) permanecem perceptivamente constante ou invariante (Carello, 

Silva, Kinsella-Shaw, & Turvey, 2008; Carello & Turvey, 2004; Michaels & Carello, 

1981). Por exemplo, quando um indivíduo maneja um objeto, as forças que atuam nos 

músculos, tendões e ligamentos resultam em impressões metricamente precisas e 

apropriadas à disposição espacial do que está sendo explorado. Essas impressões estão 

subordinadas às leis físicas dos parâmetros invariantes (por exemplo, as propriedades do 

objeto tais como a distribuição de massa, momentos estáticos e inércia, e outros 

parâmetros desconhecidos) (Carello & Turvey, 2004).  

 

2.2. Sistema háptico e a hipótese de tensegridade 

 

 Turvey e Fonseca (2014), a fim de compreender como se opera a transferência de 

padrões de informação no sistema háptico, apresentaram a hipótese da tensegridade 

multifractal. Essa hipótese baseada no modelo de biotensigridade definido por Fuller e 

Applewhite (1975), coloca que a base para o entendimento do funcionamento dos 

sistemas e subsistemas que compõem um organismo está relacionada com a tensão e 

compressão contínua e descontínua de estruturas em formato de um icosaedro de 

tensegridade. Um sistema de tensegridade é caracterizado pela sua capacidade de 

sustentar sua integridade mecânica por meio da tensão contínua e compressão 

descontínua (Levin, 2006). Desta forma, um equilíbrio de forças dinâmico é estabelecido, 

gerando um esforço de tração interna preexistente que estabiliza toda a estrutura. Os 

músculos, tendões, ligamentos e a fáscia são elementos de tensão, enquanto que os ossos 

são elementos de compressão (Turvey & Fonseca, 2014). Atualmente a utilização do 

modelo de biotensigridade vem sendo utilizada para explicar os mecanismos subjacente 

ao sistema háptico que integram padrões de energia modulados da tensegridade em forma 
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de informação. Ou seja, informação é o padrão da energia configurado para uma tarefa 

que, por sua vez, impõe a restrição (i.e., vínculo) funcional adaptativa ao organismo 

(Mauerberg-deCastro, E., comunicação pessoal, 15 de janeiro de 2018). 

Na hipótese da tensegridade multifractal, a “chave” para as funções do sistema 

háptico está relacionada com a deformação temporária de tecidos (Levin, 2002).  A 

deformação tecidual temporária atinge múltiplas magnitudes e escalas de comprimento, 

desde de um nível micro ao nível macro celular. O sistema, ao sofrer uma perturbação 

imposta (i.e., uma pressão externa), altera a sua configuração mecânica (além do status 

termodinâmico, elétrico e químico dos tecidos e órgãos), de modo a redistribuir a tensão 

em todo o sistema, reestabelecendo a sua tensão isométrica (Proefeta & Turvey, 2018). 

Esse estado de tensão isométrica é resiliente e imediatamente responsivo a estresses 

mecânicos externos. Nessa proposição, o organismo equilibra os componentes de tensão 

interconectados: o tecido mole dos músculos, ligamentos e fáscia; e componentes isolados 

de compressão: os ossos.  

Assim, no meio físico, a propagação e distribuição de distúrbios mecânicos deve 

fluir coletivamente em diferentes escalas biológicas (desde a deformação mecânica no 

nível celular até o corpo como um todo) e em contato com o meio (e.g., uso de ferramentas 

para exploração ou mesmo anexas o corpo) (Mauerberg-deCastro et al., 2014). Com a 

tensão contínua e compressão descontínua de células, as redes de tecido tornam-se 

padrões dinâmicos produzindo informação em uma escala comportamental (Turvey & 

Carello, 1995, 2011, 2017). As transmissões desses padrões de deformação vão além da 

transmissão via músculo-tendão, e o que existe é uma abordagem integrativa multinível 

(Huijing & Baan, 2003). O tecido conjuntivo, ou fáscia, as fibras musculares, os músculos 

e os ossos integram essa transmissão. Tais transmissões podem acontecer de maneira 

intramuscular, intermuscular e extramuscular, isoladamente ou em combinação 

(Langevin & Huijing, 2009), e incluir elementos não-biológicos adjacentes ao corpo 

(Mauerberg-deCastro et al., 2014).  

 Uma estrutura de tensegridade é imediatamente e globalmente sensível a qualquer 

força local aplicada (Carello, Silva, Kinsella-Shaw, & Turvey, 2009). Os elementos 

individuais que compõem a estrutura imediatamente se reorientam quando a estrutura é 

deformada ou a força é aplicada a um elemento, e eles o fazem reversivelmente, quando 

a força aplicada é retirada, a estrutura volta imediatamente a sua forma original (Ingber, 

Wang, & Stamenović, 2014). A disposição interna das configurações de tensegridade 

determina o comportamento da estrutura quando as forças externas são aplicadas. 
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Diferentes arranjos de tensegridade podem ser formados com alterações de 

movimentos, estados fisiológicos e bioquímicos, ou até mesmo com a suplementação de 

diferentes informações. Distúrbios mecânicos inerentes do próprio organismo ou 

induzidos, provocam mudanças no equilíbrio das forças na distribuição da tensão. Por 

exemplo suplementar a informação háptica via toque leve ou sistema âncora em uma 

tarefa de controle postural altera a distribuição da tensão, alterando esses arranjos. De 

maneira comportamental em geral, para esse exemplo, esse novo rearranjo se expressa na 

diminuição da oscilação postural (Burton, 1993; Jeka, 1997; Gentaz, Baud-Bovy, & 

Luyat, 2008). O conjunto dessas tensões nas estruturas de tensegridade do corpo, suas 

transformações e seus aspectos invariantes constitui a base da propagação e acoplamento 

da informação háptica decorrente da exploração do ambiente, de objetos em contato direto 

com o próprio corpo ou ligados ao mesmo. Deste modo, as alterações decorrentes da 

deformação temporária do tecido pelo uso da suplementação da informação háptica se 

propagam por todo o organismo em diferentes escalas funcionais, já que as forças 

tensionais serão transferidas e distribuídas ao longo das estruturas conforme a demanda 

da tarefa. Demandas posturais associadas à fadiga advinda de esforço físico, por exemplo, 

configuram um padrão de energia informativa ao organismo. A presença da fadiga exige 

uma reorganização estrutural do organismo em busca do equilíbrio homeostático; e essa 

reorganização promove um padrão de energia no organismo que, associado a uma tarefa 

de controle da postura, acaba criando uma demanda adaptativa ou disruptiva—

dependendo do critério de sucesso da tarefa.  

 

2.3. A ancoragem háptica no controle da postura  

 
   Para elucidar a contribuição da informação háptica durante uso de ferramentas que 

atenuam a instabilidade postural, tomamos os experimentos clássicos utilizando o 

paradigma do “toque leve” (Clapp & Wing, 1999; Jeka & Lackner, 1994, 1995; Lackner, 

Rabin, & Dizio, 2001; Rabin & Dizio, 2001; Reginella, Redfern, & Furman, 1999). Jeka 

e Lackner (1994, 1995) demonstraram que tocar levemente uma superfície com os dedos 

com uma pressão inferior a 0,4 Newtons de modo que não ofereça apoio mecânico reduz 

significativamente a oscilação corporal. A amplitude da oscilação do corpo nesses casos 

reduz em até 50% (Jeka & Lackner, 1994; Lackner, Rabin, & Dizio, 2001; Holden, 

Ventura, & Lackner, 1994; Jeka et al., 1997; Vuillerme, Isableu, & Nougier, 2006; 

Bolton, Mcilroy, & Staines, 2011). A redução da oscilação pode ser observada em 
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experimentos que manipularam a posição dos pés, nível de aplicação de força e condições 

visuais. Aqui, o tato háptico é utilizado com uma informação sensorial adicional ao 

sistema postural. 

 Baldan, Alouche, Araujo, e Freitas (2014), em uma revisão sistemática, 

reconheceram o efeito do toque leve em indivíduos saudáveis, assim como em indivíduos 

com déficits do sistema nervoso central, do canal de comunicação sensorial, na fadiga 

muscular, em idosos e em indivíduos com perda vestibular. Esses autores indicam que os 

grupos que apresentam maiores níveis de oscilação (i.e. idosos, pessoas com déficits do 

sistema nervoso central, no canal de comunicação sensorial ou com perda vestibular) ou 

em tarefas que induziram a fadiga muscular, conseguem aproveitar de maneira mais 

eficiente as informações hápticas advindas do toque leve.  

 Além de superfícies rígidas, a informação háptica foi testada em aparatos de 

contato do tipo flexível (Lackner, Rabin, & Dizio, 2001), móvel (Albertsen, Jean, & 

Berton, 2010, 2012), no próprio corpo (Nagano et al., 2006), em diferentes segmentos 

corporais (da Silva, dos Santos & Moraes, 2016), durante a marcha (Dickstein & Laufer, 

2004), durante a marcha em idosos utilizando o sistema âncora (daSilva, Manciopi, 

Mauerberg-deCastro & Moraes, 2015), além de meios de contato biológico (Mauerberg-

deCastro et al., 2014). Por exemplo, em estudos de Périco et al. (2013) e Mello (2012), 

os autores observaram a influência da percepção háptica na estabilidade locomotora de 

um grupo de indivíduos saudáveis ao andar em uma trave de equilíbrio enquanto 

simultaneamente conduzindo um cão. Nestes estudos, as aferências hápticas eram 

mediadas pela guia do cão a qual o participante manejava. Nas condições em que os 

participantes foram privados da visão, houve uma melhora significativa nas variáveis 

analisadas da marcha em comparação com a condição sem o cão. Em um outro estudo de 

Mauerberg-deCastro et al. (2013a), resultados similares foram encontrados com 

deficientes intelectuais. A exploração e a detecção da informação háptica proveniente do 

uso da guia contribuiu na melhora da estabilidade locomotora na ausência da visão mesmo 

quando a informação háptica se apresentou com padrões de imprevisibilidade (i.e., a 

condução de um cão). 

A eficiência da suplementação da informação háptica para a diminuição da 

oscilação postural via sistema âncora proposto por Mauerberg-deCastro (2004), vem 

sendo relatada na literatura em vários contextos experimentais. Calve e Mauerberg-

deCastro (2005) observaram como crianças de 5, 6 e 7 anos utilizam o sistema âncora 

durante a marcha sobre uma trave de equilíbrio. Nesse estudo foi encontrado que o status 
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do desenvolvimento das crianças que participaram do estudo influenciou nas estratégias 

de controle utilizadas. As crianças de 7 anos de idade aproveitaram melhor os benefícios 

da suplementação háptica via ancoragem do que as crianças de 5 e 6 anos de idade. Os 

autores observaram também que a utilização de diferentes cargas anexas (500g ou 125g) 

não afetaram a maneira como a ancoragem foi utilizada. Mauerberg-deCastro (2004) no 

seu estudo inicial em que propõe o sistema âncora, encontrou que diferentes cargas 

utilizadas (i.e.,125g, 250g, 500g e 1kg) para uma tarefa estática unipodal em adultos 

jovens também mostraram resultados semelhantes entre si. A presença de apenas uma 

mínima resistência é necessária para que a ancoragem aconteça e para que a 

suplementação da informação háptica esteja presente, o que confirma o papel da 

informação sutil já observada nos estudos com toque leve.  

Em estudos em que a suplementação da informação háptica é realizada via toque 

leve encontramos que a pressão realizada pelo toque fica em torno de 0,4 a 0,7 Newtons. 

Já para a suplementação via sistema âncora, Mauerberg-deCastro et al. (2014) 

demonstram que os valores de tração das âncoras ficam próximos a 2 Newtons em 

indivíduos normais durante tarefas em postura ortostática, pés paralelos, e com privação 

da visão. De maneira geral, os resultados referentes à força de tração das âncoras parecem 

ser o dobro dos reportados em estudos com toque leve. Fato que ocorre em decorrência 

da característica particular do uso do sistema âncora; estar ancorado durante uma tarefa 

de controle da postura implica em um maior conjunto de graus de liberdade durante a 

movimentação das hastes flexíveis—diferentemente da tarefa realizada com o toque leve 

em que a exploração é restrita a uma pequena superfície apoio. Também observamos que 

em relação à direção da força aplicada a manipulação das âncoras também é diferente. 

Nas tarefas que utilizam o toque leve, a direção de contato acontece em uma única direção 

(pressão de cima para baixo), e o contato é direto e não mediado. Já na ancoragem as 

estratégias de tração das hastes do sistema âncora se alternam em decorrência da 

exigência da tarefa, embora elas não ofereçam nenhum tipo de suporte mecânico seus 

valores de tração são maiores quando comparados aos valores do toque leve. 

Quando as cargas das âncoras são sensores dinamômetros (i.e., células de carga) 

fixados no chão, a taxa de puxada do sistema âncora, entre 0,8 N e 2 N, indica que a 

sensibilidade sutil na manipulação é fundamental para orientar o sistema postural. Apenas 

segurar um cabo sem resistência distal parece insuficiente para o sistema háptico detectar 

informação sobre as referências espaciais úteis ao sistema postural. Costa, Manciopi, 

Mauerberg-deCastro, e Moraes (2015) observaram que tarefas de marcha tandem sobre 
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uma linha realizadas por idosos com condições sem informação háptica adicional, ou com 

o uso do sistema âncora somente com cordas flexíveis sem carga anexa não diferem entre 

si e somente quando ancorado com o sistema tradicional, o grupo reduziu os valores da 

aceleração do tronco. O efeito “placebo” no caso da ancoragem sem a resistência distal 

mostra que a subtração da informação sobre a superfície de suporte no sistema âncora 

afeta negativamente o sistema postural, anulando os efeitos de ancoragem háptica. 

Em uma comparação entre sistema âncora e toque leve, recentemente, Hedayat, 

Moraes, Lanovaz, e Oates (2017) analisaram como a suplementação de informação com 

diferentes ferramentas hápticas (i.e., toque leve e sistema âncora) afeta o controle do 

corpo na marcha. O estudo realizou uma comparação entre a utilização do sistema âncora 

e do toque leve realizado em um trilho rígido. Os adultos jovens que participaram do 

estudo realizaram 5 diferentes condições da tarefa proposta. A tarefa consistia em 

caminhar um percurso de 10 metros,	3 vezes de olhos abertos, 3 vezes de olhos fechados. 

As condições consistiam em: caminhar sem nenhum tipo de toque; caminhar tocando 

levemente os trilhos rígidos; caminhar utilizando as âncoras; caminhar replicando apenas 

a movimentação dos braços da condição com um leve toque nos trilhos; caminhar 

replicando apenas a movimentação dos braços como se estivessem utilizando o sistema 

âncora. Os resultados desse estudo demonstram que a velocidade máxima do tronco 

mediolateral diminuiu com o uso das duas ferramentas hápticas. Entretanto quando os 

autores comparam a utilização da ancoragem versus o toque leve em um trilho rígido para 

a mesma variável, observaram uma maior diminuição ao usar as âncoras. Usar as âncoras 

se difere do toque leve em termos de tarefa, assim diferentes estratégias de controle são 

utilizadas para cada uma das ferramentas.  

Em um estudo de Moraes et al. (submetido, 2018) uma comparação entre os dois 

paradigmas, toque leve e sistema âncora foi realizado em uma tarefa postural estática. Os 

autores reportam que os dois paradigmas são eficientes para diminuição da instabilidade 

postural. Entretanto o toque leve realizado com as duas mãos apresenta um maior efeito 

de estabilização da postura comparado ao toque leve realizado apenas com uma das mãos. 

Um outro achado interessante é que estar ancorado com as duas mãos não resulta em 

grandes diferenças em relação à sua eficiência do que estar ancorado apenas com uma 

mão. As diferenças ocorrem em contraste com o paradigma de toque leve, sendo o último 

mais eficiente ao controle da postura. A dinâmica inerente de utilização de cada 

paradigma refle nos resultados encontrados. Embora o toque leva pareça ser mais 
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eficiente, em alguns contextos de tarefa (ou seja, a demanda postural imposta) a 

ancoragem pode apresentar maiores benefícios.  

Em uma tarefa postural em que a suplementação da informação se dá via sistema 

âncora também encontramos que a complexidade da tarefa postural realizada durante o 

uso da ancoragem pode interferir nos seus benefícios. Mauerberg-deCastro et al. (2010), 

com a premissa de avaliar se o uso do sistema âncora dependeria de estratégias cognitivas 

na sua manipulação, avaliaram um grupo com deficiência intelectual. A presença do 

déficit cognitivo associa-se com dificuldades de atenção. Executar as tarefas de 

ancoragem (controlar os cabos esticados e ao mesmo tempo manter as cargas anexas no 

chão) depende de um processo voluntário e de mecanismos de atenção para tomada de 

decisão. Os participantes desse estudo foram privados da visão e realizaram a tarefa 

postural sobre a superfície de uma trave de apoio em duas diferentes elevações (10 cm e 

20 cm) na posição de pés paralelos (dedos e calcanhar permaneceram fora do contato com 

a trave de equilíbrio). Os resultados revelaram que a capacidade cognitiva de quem faz o 

uso da ancoragem pouco tem impacto em como eles utilizam as âncoras. Embora os 

autores tenham discutido a característica heterogênea do grupo com deficientes 

intelectuais, os participantes se beneficiaram do uso da informação háptica via sistema 

âncora. Ainda, na tarefa mais desafiadora (20 cm de altura) para variável velocidade 

média de oscilação foi observado uma diminuição de cerca de 67% no plano 

anteroposterior e de 27% no plano mediolateral na velocidade média em relação à altura 

de 10 cm cuja redução foi de cerca de 20% no plano anteroposterior e de 11% no plano 

mediolateral. 

 Dascal, Okazaki, e Mauerberg-deCastro (2012) também encontraram que idosos 

saudáveis, ao utilizar a informação háptica via sistema âncora, diminuíram os níveis de 

oscilação postural quando associados a uma dificuldade da tarefa. Neste estudo, a 

diminuição da amplitude média de oscilação mediolateral foi de aproximadamente 16% 

na condição de ancoragem sem o uso da visão e pés em tandem quando comparado à 

mesma condição, entretanto sem o uso da ancoragem. Nesse caso, a dificuldade da tarefa 

foi associada à falta da visão e à diminuição da base de suporte dos pés (i.e., tandem).  

Com o intuito de observar o efeito da complexidade da tarefa na marcha em 

tandem em idosos e adultos jovens, Costa, Santos, Mauerberg-deCastro e Moraes (2017), 

utilizarem em seu estudo dois níveis de dificuldade da tarefa proposta. Os dois grupos 

participantes do estudo (idosos e adultos jovens) realizaram uma caminhada em tandem 

em linha reta. A complexidade da tarefa foi observada em duas condições. Uma condição 
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de caminha em tandem foi executada em uma linha nivelada com o solo (5 metros de 

comprimento e 0,02 metros de largura) e a outra condição em um aparato de madeira com 

uma superfície ligeiramente menor que a base de suporte do pé e ligeiramente mais alta 

do que o solo (5 metros de comprimentos, 0,06 metros de altura do chão e 0,08 metros de 

largura). Os resultados demonstram que as âncoras contribuíram para reduzir a aceleração 

do tronco no plano frontal para ambos os grupos independente da condição em relação a 

complexidade da tarefa imposta. Nesse estudo a complexidade da tarefa imposta, neste 

caso, caminhar em tandem em uma superfície ligeiramente mais alta e com uma menor 

base de apoio não influenciou a maneira como os idosos e adultos jovens utilizaram o 

sistema âncora.  

Em um outro estudo sobe efeito de complexidade com o sistema âncora, Costa 

(2014) avaliou em adolescentes com paralisia cerebral, primeiro, se a dificuldade de 

controle postural associada à deficiência neuromotora poderia limitar as estratégias de 

utilização das âncoras; segundo, como os níveis de complexidade na tarefa influenciam a 

ancoragem háptica nestas condições de deficiência. A paralisia cerebral frequentemente 

é acompanhada por déficits sensório motores, perceptivos e em alguns casos cognitivos.  

Em seus achados, a autora demonstrou que, de maneira global, a presença de pistas 

hápticas fornecidas pela ancoragem permitiu uma menor oscilação postural (cerca de 12% 

para a variável path length com visão e superfície instável, e cerca de 35% sem a visão e 

a superfície instável). Quando a tarefa impôs maior desafio (i.e., sem visão ou em uma 

superfície instável, ou na associação das duas), as pistas hápticas fornecidas pela 

ancoragem foram melhor aproveitadas. A diminuição da oscilação também foi observada 

para as outras variáreis utilizadas no estudo (Velocidade média de oscilação 

anteroposterior e mediolateral; Amplitude média de oscilação anteroposterior e 

mediolateral) para a tarefa com maior exigência de controle.  

Outro fator relacionado ao uso do sistema âncora está atrelado seu efeito de 

prática. Mauerberg-deCastro, Moraes, e Campbell (2012), interessados em avaliar o 

efeito de curto prazo na retenção da diminuição da oscilação postural após a utilização do 

sistema âncora, realizaram um estudo utilizando também um grupo de adultos com 

deficiência intelectual (20 participantes). Neste estudo novamente os resultados 

corroboraram que a informação háptica suplementada via sistema âncora desempenhou 

um papel importante em relação a diminuição da instabilidade postural. Para os valores 

referentes à variável path length entre os momentos pré-prática e pós-prática, os autores 

encontraram valores cerca de 23% menores no pós-prática para os indivíduos com 
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deficiência intelectual. A tarefa na condição pós-prática foi realizada sem a ancoragem 

para observar uma transferência e um efeito de curto prazo em relação a prática com o 

uso da ancoragem. O grupo composto por 20 adultos jovens sem deficiência intelectual 

também se beneficiou da ancoragem. Entretanto para esse grupo quando comparado os 

momentos pré-prática e pós-prática foi encontrado efeitos maiores na diminuição da 

oscilação postural (valores cerca de 34% menores no pós-prática para a variável path 

length comparados ao pré-prática) do que os encontrados pelo grupo composto por 

deficientes intelectuais. Os resultados apresentados pelo estudo indicam que um estímulo 

de prática de curto prazo em tarefas posturais desafiadores com o sistema âncora podem 

ser úteis para modificar a dinâmica intrínseca do organismo e reduzir a oscilação postural 

imediatamente ao seu uso. Para fortalecer os achados deste estudo é interessante observar 

também que os efeitos de prática de curto prazo quando o sistema âncora não estava 

presente, não proporcionaram nenhuma transferência como observado com a ancoragem. 

Assim os efeitos de prática relacionados neste estudo estavam estritamente relacionados 

à demanda postural imposta somada à suplementação da informação háptica e não 

somente à demanda postural.  

Freitas, Moraes, e Mauerberg-deCastro (2013) avaliaram o efeito do uso 

prolongado do sistema âncora com diferentes frequências de uso também para população 

idosa. O estudo foi composto por 3 grupos que utilizavam diferentes frequências de 

prática.  Um grupo realizou 100% de prática (60 ensaios com as âncoras), o segundo 

grupo que realizou 50% de prática (30 ensaios com as âncoras randomicamente 

distribuídas com a condição sem âncora) e um grupo controle que realizou 100% de 

prática, entretanto sem o uso do sistema âncora.  Todos os grupos cumpriram as fases de 

pré-prática, prática e pós-prática imediata (após fase prática) e tardia (após 24 horas da 

fase prática). Em relação aos achados desse estudo, observamos que para os três grupos 

que a variável path length foi reduzida para ambos os grupos entre os blocos de prática e 

no pós-prática imediata. Entretanto somente para o grupo onde a prática foi de 50% os 

resultados apresentaram uma menor oscilação corporal para a fase pós-prática tardia, ou 

seja, retenção.  Os valores encontrados para a variável distância percorrida do CT foram 

cerca de 12% menores no momento pós-prática tardia para o grupo de 50% de frequência 

de prática quando comparados com o momento pré-prática. Os autores afirmam que o 

contraste entre as tentativas com e sem âncora no grupo de 50% pode ter contribuído para 

o sistema postural se adaptar e, assim, demonstrar maior eficiência no controle da postura. 
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De maneira geral, observamos que a adição da informação háptica pela ancoragem 

é eficiente para diminuir a oscilação corporal. Os efeitos do uso do sistema âncora 

relacionados à diminuição da oscilação postural em tarefas posturais desafiadoras são 

observados imediatamente quando o sistema âncora é incorporado à tarefa. Nos achados 

relacionados a postura estática parece de fato que a complexidade da tarefa afeta a 

maneira como o sistema âncora se comporta. Entretanto, em estudos com marcha a 

complexidade da tarefa parece ainda não estar muito bem esclarecida. Observamos 

também a possibilidade de algum efeito de prática e transferência desse efeito relacionado 

ao uso do sistema âncora.  

Dentro da perspectiva de entendimento do organismo como um sistema de 

biotensegridade, mecanismos relacionados ao sistema háptico em tarefas de ancoragem 

refletem alteração funcional nas estruturas do organismo via deformação dos tecidos em 

contato com a ferramenta não-rígida. O resultado comportamental é um melhor controle 

da postura. Ao retirar a informação háptica suplementar, o organismo mostra uma 

tendência a retornar aos padrões tensionais iniciais nas estruturas do sistema postural. Os 

achados sobre efeitos de curto prazo da prática com o uso da ancoragem—principalmente 

de maneira não intermitente—revelam que os arranjos tensionais provocados pela 

suplementação da informação háptica podem exercer um processo adaptativo 

relativamente duradouro (i.e., quando a tarefa é realizada sem o sistema âncora 

imediatamente após prática com seu uso). Mesmo que a mudança no padrão de tensão 

afete funcionalmente as estruturas em curto prazo, a informação háptica parece se 

constituir num estímulo à reorganização plástica do organismo e seus centros de controle. 

Uma maneira prática de ver a sobreposição de efeitos da informação háptica na 

reorganização funcional (do sistema postural) é induzir o organismo a variações extremas 

em sua homeostase. Alteração na homeostase induzida por fadiga decorrente de exercício 

físico, por exemplo, afetam não só os padrões de tensegridade (energia mecânica), mas 

de energia química, termodinâmica e elétrica. 

 

2.2 Alterações na homeostase do organismo que alteram o controle da postura 

 
Sabemos que exercícios físicos promovem grandes impactos no organismo 

relacionados as alterações fisiológicas, bioquímicas e mecânicas. Essas alterações podem 

ser observadas durante a prática do exercício físico, imediatamente depois ou até mesmo 

de maneira crônica (permanente) após o exercício físico. Os seus efeitos variam de acordo 
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com o tipo de exercício físico e da sua intensidade. De maneira comportamental também 

sabemos que o exercício físico realizado de maneira sustentada também promove durante 

sua execução e imediatamente após alterações no sistema postural. 

 Dentre as inúmeras variáveis que afetam o sistema postural, a fadiga ou o esforço 

provocado pelo exercício físico é um dos fatores que causa elevados níveis de 

instabilidade postural.  Os exercícios físicos, de natureza geral (movimentação do corpo 

como um todo, tais como caminhar, correr ou andar de bicicleta) e local (como repetição 

de movimentos segmentares simples, ou a manutenção de atividades musculares 

isométricas), contribuem para alterar a eficácia do controle postural (Springer & 

Pincivero, 2009). O stress fisiológico provocado pelo exercício físico desequilibra a 

homeostase do organismo apresentando um aumento da atividade metabólica interna 

(acarretando em acúmulo de produtos metabólicos, e.g., lactato sanguíneo), aumento na 

movimentação de líquidos internos, aumento das concentrações hormonais (i.e., cortisol), 

assim como modificação dos padrões cardiorrespiratórios (i.e., aumento da frequência 

cardíaca; hiperventilação). É provável ainda que essas alterações fisiológicas afetem toda 

a arquitetura celular e tecidual do organismo devido à busca constante pelo 

reestabelecimento da homeostase. 

 De fato, a literatura demonstra que exercícios físicos independente de sua natureza 

(i.e., geral ou local) promovem um déficit na regulação postural provocando uma maior 

instabilidade neste sistema (Bove, Faelli, Tacchino, Lofrano, & Cogo, 2007; Burdet & 

Rougier, 2004; Derave, Clercq, Bouckaert, & Pannier, 1998; Derave, Tombeux, Cottyn, 

Pannie, & Clerc, 2002; Fox, Mihalik, Blackburn, Battaglini, & Guskiewicz, 2008; 

Gauchard, Ganglof, Vouriot, Mallié, & Perrin, 2002; Hoffman, Gilson, Westenburg, & 

Spencer, 1992; Lee, Moore, & Parry, 2003; Lepers, Bigard, & Diard, 1997; Mello, 

DeOliveira, & Nada, 2010; Nagy, Janositz, Feher-Kiss, Angyan & Horvath, 2004; 

Nardone, Tarantola, Giordano, & Schieppati, 1997; Nardone, Tarantola, Galante, & 

Schieppati, 1998; Simoneau, Bégin, & Teasdale, 2006; Strang, Choi, & Berg, 2008; 

Vuillerme & Hintzy , 2007; Yaggie & Armstrong, 2004; Zemková & Hamar, 2014). As 

duas naturezas do exercício (i.e., geral ou local) em relação aos aspectos cinestésicos se 

diferenciam entre si. A maioria dos exercícios musculares gerais compreendem o 

deslocamento do corpo inteiro no espaço (i.e., correr e andar), enquanto a maioria dos 

exercícios musculares locais são realizados em uma condição estática (i.e., extensões de 

joelho, flexão do tornozelo, flexões de ombro) e geram apenas movimentos segmentares 

em vez de deslocamento do corpo inteiro.  
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 No exercício de natureza geral, o aumento da instabilidade postural—com 

referência a uma situação de repouso—é observado imediatamente após a atividade física 

e perdura durante um tempo relativamente curto (cerca de 10 minutos) (Fox et al., 2008; 

Guidetti, Franciosi, Gallotta, Emerenziani, & Baldari, 2011; Susco, Valovich, Gansneder, 

& Shultz, 2004; Yaggie & Armstrong,  2004). Existem algumas contradições em relação 

ao tempo de recuperação. Alguns estudos apontam para até 20 minutos e outros 

apresentam um tempo maior (até uma hora) (Nardone et al., 1998; Susco et al., 

2004; Wilkins, Valovich, Perrin, & Gansneder, 2004). Essas contradições estão 

relacionadas com a intensidade do exercício, o tempo que o indivíduo foi exposto ao 

desgaste fisiológico, hidratação do organismo, bem como qual parte corporal esteve em 

estado de fadiga (membros inferiores ou superiores). A característica do exercício físico 

(i.e., predominantemente anaeróbio ou aeróbio), assim como a condição de treinamento 

físico do indivíduo são fatores que diferem entre os estudos e influenciam diretamente 

para o surgimento dessas divergências (Paillard, 2012).  

 Demura e Uchiyama (2009), com objetivo de avaliar a influência do exercício 

predominantemente anaeróbio e predominantemente aeróbio sobre o controle postural 

estático, avaliaram quinze participantes utilizando um ciclo ergômetro de perna. A 

transição do repouso para o exercício é caracterizada por um aumento da frequência 

cardíaca, ventilação, débito cardíaco, temperatura corporal, ativação do sistema nervoso 

simpático e produção de lactato (acidose). Ao iniciar o exercício, as vias de energia 

anaeróbica são inicialmente recrutadas, e à medida que o exercício é sustentado por mais 

tempo, predominam as vias de geração de energia aeróbica (Mcardle, Katch, & Katch, 

2011). Os autores encontraram que o exercício físico independente da sua capacidade 

fisiológica predominante (aeróbia ou anaeróbia) em relação aos padrões de dispersão do 

centro de pressão (área) e da velocidade refletiram em uma maior oscilação postural. Os 

efeitos fisiológicos e bioquímicos do exercício podem perduram por cerca de 1 hora, 

enquanto que seus efeitos sobre o controle postural cerca de 10 a 20 minutos, embora não 

exista um consenso na literatura sobre esses valores. Nesse estudo, os autores encontram 

que em menos de 10 minutos os efeitos perturbadores do exercício físico à postura 

desapareceram. Uma das justificativas apresentadas pelos autores foi que a posição 

utilizada na tarefa para avaliar a postura (pés paralelos com olhos abertos) pode ter 

contribuído para uma rápida recuperação, em decorrência da tarefa imposta ser 

relativamente simples para uma população jovem. 
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 A exemplo da influência da condição física do indivíduo Hebert, Corboy, Manago, 

e Schenkman (2011) apontam que a melhoria da condição aeróbia geral atenua os efeitos 

negativos da fadiga sobre os ajustes posturais. Assim como a melhora da condição aeróbia 

diminui a oscilação do corpo também em condições de repouso (Burgi, Meyer, 

Granacher, Schindler, Marques-Vidal, Kriemler, & Puder 2011; Steinberg, Eliakim, 

Pantanowitz, Halumi, Eisenstein, & Nemet, 2016b).  Uma melhor condição física retarda 

a fadiga, melhorando a remoção de subprodutos metabólicos produzidos em decorrência 

dos músculos ativados. Essa fadiga seja local ou geral atrasada e a recuperação mais 

rápida diminuem a instabilidade postural (Pau, Ibba, & Attene, 2014, Pau, Ibba, Leban, 

& Scorcu, 2014). 

 Para mesma intensidade de exercício, caminhar na esteira ou pedalar em um ciclo 

ergômetro configura diferentes influências no controle da postura (Lepers, Bigard, & 

Diard, 1997). Ambos os exercícios se diferenciam em relação à topografia dos grupos 

musculares ativados e à natureza da ação muscular. A ativação muscular no ciclo 

ergômetro de perna, por exemplo, recruta muito mais os grupos musculares da coxa do 

que comparado ao caminhar (Ericson, Nisell, Arborelius, & Ekholm, 1985). A corrida em 

relação às ações musculares configura uma combinação de contrações concêntricas e 

excêntricas em maior nível de ativação do que durante uma caminhada. Em relação à 

natureza da ação muscular, pedalar gera principalmente ações concêntricas do tríceps 

sural, enquanto caminhar gera uma maior ativação de ações excêntricas do tríceps sural. 

Uma implicação adicional às ações musculares excêntricas, é que elas produzem uma 

maior magnitude de dano muscular do que as ações concêntricas (Vissing, Overgaard, 

Nedergaard, Fredsted, & Schjerling, 2008). Com o aumento da magnitude do dano 

muscular, temos a presença da diminuição temporária da força muscular que pode, nesse 

caso, deteriorar a propriocepção e perturbar os sentidos da força e da posição do membro 

(Paschalis, Nikolaidis, Giakas, Jamurtas, Pappas, & Koutedakis, 2007).  

 A diferença relacionada à característica de execução entre um tipo de exercício e 

outro também pode ser compreendida pelo impacto, ou alterações impostas no sistema 

vestibular em decorrência do tipo de movimentação realizada. Por exemplo, ao correr, os 

órgãos otolíticos (sensíveis às acelerações lineares tipicamente com valores em torno de 

6 cm s -2) são expressivamente ativados, já em um exercício estacionário (i.e., ciclo 

ergômetro de perna) não é suficiente para estimular os órgãos otolíticos da mesma 

magnitude. Movimentos repetitivos verticais e laterais da cabeça durante a corrida e a 

caminhada alteram a sensibilidade otolítica, diminuindo a contribuição da informação 
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vestibular para os sistemas de controle motor (Derave et al., 2002). Em geral, pode-se 

supor que as acelerações horizontais e verticais da cabeça induzidas pela corrida 

degradam a sensibilidade utricular (que detectam movimentos horizontais) e 

a sensibilidade sacular (que detectam movimentos verticais). Já o andar, induz 

principalmente acelerações horizontais que deterioram especialmente a sensibilidade 

utricular. O exercício estacionário como no ciclo ergômetro de perna não afeta a 

aceleração da cabeça significativamente para estimular os órgãos otolíticos como o faz 

na corrida ou durante uma caminhada. Embora seja difícil um exercício físico como 

caminhada e corrida de maneira isolada deteriorar a sensibilidade vestibular de um 

indivíduo a ponto de refletir no controle da postura, essas alterações somadas a distúrbios 

proprioceptivos e visuais podem degradar o controle da postura.  

 Algumas alterações que estão associadas com um quadro de indução ao esforço 

podem modificar padrões de normalidade do controle da postura. Por exemplo, a 

desidratação induzida pelo exercício muscular geral altera a função vestibular que, por 

sua vez, perturba o equilíbrio (Derave et al., 1998). A desidratação altera a 

função vestibular, especialmente pela perda de líquido endolinfático, o qual diminui a 

pressão labiríntica e, portanto, afeta a sensibilidade e a eficácia do controle postural (Lion, 

Bosser, Gauchard, Djaballah, Mallié & Perrin, 2010). Gauchard, Gangloff, Vouriot, 

Mallie, e Perrin (2002) encontraram que em exercícios submáximos em ciclo ergômetro 

de perna (potência correspondente a 60% do VO2max) em ambas as condições (não 

hidratadas e hidratadas) o desempenho no controle postural foi diminuído. No entanto, na 

condição sem hidratação os participantes mostram uma maior alteração no controle da 

postura, comparada à condição com hidratação. Já Patel, Mihalik, Notebaert, Guskiewicz, 

e Prentice (2007) observaram que uma perda inferior ou igual a 5% da massa corporal 

não afeta o controle postural após um exercício em ciclo ergômetro de perna. A ingestão 

de líquidos pode ser responsável pela preservação das funções musculares e das 

aferências sensoriais que regulam com precisão o controle postural. 

 O comprometimento do equilíbrio pós-exercício normalmente está associado ao 

exercício prolongado, entretanto achados recentes (Zemková & Hamar, 2014; (Barbieri, 

Rodrigues, Polastri, Barbieri, de Paula, Milioni, & Zagatto, 2017) também mostram que 

exercícios intensos de curto prazo também associam-se com alterações na oscilação 

postural. A maior contribuição para essas alterações está mais relacionada com à 

hiperventilação do que à fadiga muscular propriamente dita. Bove et al. (2007), Strang et 

al. (2008) e Mello et al. (2010) evidenciaram que existe uma relação entre o consumo de 
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oxigênio e a perturbação postural. Esses autores especificam que a duração prolongada 

da perturbação postural após um exercício extenuante, como por exemplo, uma corrida 

em uma esteira ergométrica, pode estar associada a uma maior hiperventilação para 

captação de oxigênio (excesso de consumo de oxigênio pós-exercício). Essa suposição 

também pode ser corroborada pela correlação com valores próximos a 1 (r = 0,964) entre 

a velocidade média do centro de pressão e o nível de ventilação na fase de recuperação 

após exercício. 

 Lee et al. (2003) demonstraram que realizar uma corrida de 2 milhas concluída a 

93% da frequência cardíaca máxima aumenta significativamente a oscilação postural, 

entretanto os mesmos autores não avaliaram se o mesmo resultado aconteceria caso a 

intensidade da corrida fosse menor. Nardone et al. (1997) também encontraram que após 

a realização de uma caminhada em esteira ou um exercício de ciclo-ergômetro de perna 

em uma intensidade superior ao limiar de lactato aumentou a oscilação corporal. 

Entretanto, Nardone et al. (1997) e Mello et al. (2010) não encontraram aumento na 

oscilação postural após uma caminhada quando a intensidade foi inferior a 60% da 

frequência cardíaca máxima ou corresponde a 70% do limiar ventilatório. Os autores 

supõem que quando a intensidade do exercício é menor do que o limiar de acumulação 

de lactato, a oscilação postural parece se manter inalterada. Pode-se supor que quando a 

intensidade de um exercício contínuo é menor que a correspondente ao limiar de 

acumulação de lactato, sua duração deve ser relativamente longa para perturbar o controle 

postural. Por isso um triátlon de longa distância ou um exercício em ciclo ergômetro de 

perna prolongado (60 min) de baixa intensidade afetam o controle postural (Burdet & 

Rougier, 2004; Mello, Oliveira, & Nadal, 2009).  

 Ruzic, Madarevic, Radman, Rakovac, e Sestan (2014) a fim de encontrar a 

existência de um limiar de equilíbrio, ou seja, uma zona de intensidade fisiológica onde 

a oscilação postural não seja perturbada, avaliou o equilíbrio em diferentes zonas de 

intensidade do exercício do repouso até a exaustão. Os autores encontraram que a 

oscilação postural aumenta mesmo quando a intensidade se encontrava na zona abaixo 

do limiar de lactato (frequência cárdica 130,9 batimentos min-1 e lactato 3,2 mmol/l). 

Assim, independente da zona de intensidade do exercício a oscilação postural aumentou. 

 Os efeitos perturbadores do exercício também podem ser observados durante um 

longo período, por exemplo durante grandes temporadas ou macro ciclos de treinamento. 

Steinberg et al. (2016a) observaram as respostas dos parâmetros de equilíbrio postural 

após a indução da fadiga geral durante um período longitudinal em jovens atletas. As 
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avaliações foram realizadas durante um ano de treinamento e três pontos foram 

selecionados para avaliação: início do ano, meio do ano e final do ano. Em cada avalição 

os participantes foram induzidos ao esforço físico e avaliados antes do teste de esforço, 

imediatamente após, dez minutos após.  Durante as três avaliações ao longo do ano de 

treinamento, os participantes manifestaram um comprometimento do equilíbrio postural 

imediatamente após a atividade aeróbica máxima em comparação com a condição sem 

esforço. Os participantes nos três diferentes momentos apresentaram uma melhora 

significativa após um descanso de 10 min comparado com a condição sem esforço. Além 

disso, independentemente da melhora da aptidão aeróbia nos testes de final de ano em 

comparação com os testes do início do ano, o equilíbrio postural deteriorou-se 

significativamente no final da temporada de treinamento comparado com o teste inicial. 

 Pensando nas consequências fisiológicas relacionadas a um exercício prolongado 

em uma intensidade submáxima (i.e., ultramaratonas) correlacionadas com o 

comprometimento da estabilidade postural Degache, Van Zaen, Oehen, Guex, Trabucchi, 

e Millet, (2014) encontraram que os parâmetros posturais foram significativamente 

alterados no final da corrida com um aumento do comprimento do centro de pressão de 

36% na direção anterior posterior e 29% na direção mediolateral. Além de modificações 

na postura estática a fadiga geral também promoveu efeitos perturbadores durante a 

marcha pós indução a fadiga. Vieira, Souza, Lehnen, Rodrigues, e Andrade (2016) 

encontraram que após a indução da fadiga geral em indivíduos jovens a marcha foi 

negativamente comprometida, diminuindo a sua estabilidade. Em relação à recuperação, 

pelo menos 20 minutos foram necessários para que os parâmetros voltassem a condição 

sem fadiga. Esse tempo de recuperação segundo os autores também deve ser levado em 

consideração principalmente em modalidades esportivas para prevenção de lesões.  

 Além das características inerentes ao exercício físico, a maneira como a tarefa de 

controle postural é manipulada após a indução à fadiga também pode ampliar o seu efeito 

perturbador. Por exemplo, Bermejo, García-Massó, Huertas, Pablos, e Paillard (2015) 

encontraram que a fadiga amplia os seus efeitos perturbadores à postura quando associado 

a uma tarefa postural mais desafiadora. Nesse estudo, os autores testaram 3 diferentes 

posições em relação à base de suporte após a indução da fadiga geral: pés paralelos, 

tandem e semi tandem. Diferenças entre o efeito da fadiga nas 3 posições da base de 

suporte foram encontradas. Na tarefa tandem, os efeitos de perturbação no controle 

postural foram maiores. Especificamente nesse estudo a ideia de testar a posição tandem 
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e semi tandem surgiu em decorrência da sua proximidade em relação a uma postura da 

modalidade esportiva de tiro. 

Observamos que as consequências fisiológicas, bioquímicas e mecânicas advindas 

do exercício físico provocam distúrbios posturais, entretanto em condições saudáveis o 

organismo desenvolve estratégias compensatórias para limitar esses efeitos. A forma mais 

eficiente do sistema em compensar os efeitos da fadiga é utilizar estratégias de 

compensação visual. Na maioria dos casos quando a visão é retirada, existe uma interação 

com a fadiga que altera os parâmetros do CP aumentando a sua oscilação (Soleimanifar, 

Salavati, Akhbari, & Moghadam, 2012).  

 Sabemos que estados alterados do organismo em decorrência da fadiga provocam 

alterações mecânicas, fisiológicas e bioquímicas no organismo. Observamos também que 

na hipótese da biotensegridade, o mecanismo base do sistema háptico está relacionado 

com a deformação temporária dos tecidos.  

 Em uma perspectiva de entendimento do organismo baseado na hipótese da 

biotensegridade, as atividades metabólicas internas, assim como os mecanismos 

fisiológicos e bioquímicos presentes no organismo respondem ao um mecanismo que é 

chamado de mecanotransdução. O organismo usa da arquitetura da sua biotensegridade 

para estabilizar sua forma integrando a estrutura e função das células, tecidos, órgãos e 

qualquer outra estrutura presente no organismo em busca do equilíbrio homeostático ou 

em resposta a alguma demanda imposta ao organismo. A tensegridade nas células e nas 

diferentes partes constituintes do organismo revela que o uso desse sistema arquitetônico 

para a sua organização estrutural fornece um mecanismo para integrar as partes ao todo. 

Dentro dessa perspectiva de biotensigridade, as trocas bioquímicas intracelulares são 

originadas a partir de forças aplicadas por um sistema de ativação molecular mecânico 

(mecanotransdução) (Wang, Tytell, & Ingber, 2009). Em um nível biofísico, alterar a 

forma ou as taxas de deformação (cinética) molecular podem influenciar diretamente as 

atividades bioquímicas (Ingber, 1997, 2006).  

 

2.4. Informação háptica como meio de suprimir os efeitos de fadiga no controle postural 

 

Em um estudo pioneiro Vuillerme e Nougier (2003) observaram como a 

informação háptica se comportaria sendo suplementada via toque leve depois da indução 

da fadiga local dos flexores plantares em adultos jovens. Os autores observaram que a 

informação háptica obtida via toque leve, proporcionou uma diminuição significativa na 
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oscilação postural, sendo que tocar levemente uma superfície foi mais efetivo após a 

fadiga local do que quando a fadiga não estava presente. Com a premissa que o sistema 

de controle da postura acoplou as pistas hápticas fornecidas pelo toque leve mesmo 

durante a fadiga dos flexores plantares, e de maneira comportamental melhorou a 

percepção e orientação corporal, recentemente Pereira e Moraes (2017), avaliou como o 

sistema âncora se comportaria frente a uma indução de fadiga local. Nesse estudo foi 

utilizado o mesmo grupo muscular do estudo de Vuillerme e Nougier (2003). Entretanto 

Pereira e Moraes (2017) avaliaram o efeito do sistema âncora tanto em adultos jovens 

como em idosos. Os resultados demonstram que a fadiga local induzida alterou os 

parâmetros de oscilação postural, tanto para adultos como para idosos, embora para a 

população idosa os efeitos perturbadores à postura frente a fadiga local foram mais 

expressivos segundo os autores. Para esse estudo suplementar a informação háptica via 

ancoragem para ambos os grupos não foi eficiente para atenuar os efeitos perturbadores 

da fadiga dos flexores plantares, diferentemente dos resultados encontrados por 

Vuillerme e Nougier (2003).  

 A ciência procura explicar de forma objetiva e clara como o organismo responde 

a sua busca constante pelo equilíbrio das suas dinâmicas internas, tentando entender como 

ele se modifica, e quais são os fatores internos e externos que também influenciam o 

organismo. O organismo sempre está em uma busca constante (através de processos de 

rearranjos) de estados estáveis de homeostase, e quando essa homeostase é afetada (i.e., 

fadiga geral), o organismo busca restabelecê-la. Também vimos que, alterações 

fisiológicas e bioquímicas podem ocorrer em decorrência de mecanismos de 

mecanotransdução e que células e todas as estruturas do organismo são responsivas a 

mudanças mecânicas. O exercício físico altera os padrões de tensegridade do organismo, 

assim como a informação háptica suplementada via sistema âncora. A ancoragem háptica 

configura um padrão de energia em decorrência do seu uso e promove uma resposta 

adaptativa e funcional à demanda da tarefa imposta.     

Quando nos movimentamos, o arranjo isoédrico se altera. Ao nos 

movimentarmos, os músculos se contraem, os ossos comprimem e a pele se estende. Essa 

movimentação mecânica só é possível pois os tecidos do organismo se reorganizam em 

resposta ao estresse provocado por alguma movimentação, e depois que a movimentação 

cessa retornam à sua posição inicial. Caso esse estresse seja sucessivo ou sustentado (i.e., 

uma corrida), o nosso organismo se remodela através da mecanoquímica (Ingber, 2004).  

Assim, terapias que utilizam manobras físicas, exercício físico (em diferentes tipos e 
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intensidades) e diferentes formas de movimento podem influenciar mecanicamente as 

atividades celulares.  

O sistema háptico como vimos é dependente de uma tensão mecânica, e alterações 

impostas pela exploração háptica se propagam no organismo através de deformação 

temporária dos tecidos e suas conexões, mudando sua configuração tensional. Demandas 

impostas pelo exercício físico também afetam o status de tensão do organismo, podendo 

provocar alterações fisiológicas e bioquímicas que de maneira geral perturbam o controle 

da postura. Integrar padrões de tensão mecânica decorrentes da exploração háptica com 

alterações decorrentes de uma demanda de esforço físico imposta ao organismo poderia 

de alguma maneira beneficiar o organismo e melhorar o controle da postura?  
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3. Objetivo  

 

O objetivo do nosso estudo foi testar se, durante tarefas posturais, a informação 

háptica proporcionada pelo uso do sistema âncora exibe efeitos imediatos de atenuação 

dos níveis de instabilidade postural aumentados pela fadiga geral decorrente do exercício 

físico máximo. Ainda, compreender se a informação háptica modifica o perfil e a 

velocidade de recuperação dos valores basais de oscilação postural durante o curso do 

tempo, ou até mesmo altera os padrões de respostas fisiológicas promovidos após fadiga 

geral. Finalmente, verificar se a mera repetição das tarefas posturais tanto em contexto de 

ancoragem como sem ancoragem exerce efeito de aprendizagem, resultando em melhor 

desempenho ao longo da prática.  
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4. Hipótese 

 

Nossa hipótese em relação ao estudo é que mesmo na presença de fatores 

restritivos do organismo causado pelo esforço físico máximo, a utilização da informação 

háptica decorrente do uso do sistema âncora exercerá um efeito de atenuação nos valores 

de oscilação postural quando comparados com aqueles de uma situação sem o uso do 

sistema âncora. A possibilidade de resultados de melhora de estabilidade postural poderia 

sugerir que a retroalimentação da informação háptica em sintonia com o sistema postural 

promoveria um desacoplamento entre os efeitos da fatiga e os mecanismos de controle 

postural. Ou seja, se fisiologicamente os efeitos de fadiga não forem abolidos ou 

atenuados, o sistema postural poderia assumir uma organização momentânea forçada pela 

atividade exploratória do sistema háptico. Essa nova organização estabelecida por meio 

da exploração via sistema háptico também alteraria o perfil e a velocidade de 

recuperação—via interação entre as variáveis do estudo—, levando a um menor nível de 

oscilação postural ao longo do curso temporal. Finalmente, a hipótese para a direção 

contrária dos resultados seria que as alterações fisiológicas involuntárias e autônomas 

derivadas da fadiga impediriam a suplementação da atividade háptica (de natureza 

voluntária), e a nova organização adaptativa do sistema postural não seria possível.  
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5.  Método 

 

5.1 Procedimentos éticos 

 

Os participantes foram recrutados por conveniência através de um convite por 

parte do pesquisador para participação no estudo. Todos os indivíduos participaram desta 

pesquisa de maneira voluntária, e tiveram total conhecimento dos métodos, riscos e de 

suas respectivas finalidades. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, concordando em participar do estudo, o qual foi aprovado no Comitê de Ética 

local.   

 

5.2 Participantes 

 

A amostra foi constituída por 33 adultos jovens entre 18 e 35 anos de ambos os 

sexos. Os participantes foram divididos por conveniência em dois diferentes grupos 

independentes: 

 

• Grupo experimental: Participaram deste grupo 23 adultos jovens fisicamente 

ativos (13 mulheres e 10 homens) na faixa etária de 18 a 35 anos de idade (idade: 

27,1 ± 6,4 anos), saudáveis, habitantes da cidade de Rio Claro, que realizaram as 

tarefas de controle postural após um teste de esforço máximo. Foram realizadas 

duas sessões, em uma delas todas as tarefas de equilíbrio com a utilização do 

sistema âncora, e na outra, tarefas sem a ancoragem. Foi realizado um sorteio para 

randomizar e balancear os participantes, metade iniciou com a sessão sem âncora 

e a outra metade na sessão com âncora. 

 

• Grupo controle: 10 participantes (5 homens e 5 mulheres) na faixa etária de 18 a 

35 anos de idade (idade: 24,1 ± 3,6 anos), saudáveis, habitantes da cidade de Rio 

Claro que realizaram as mesmas tarefas de controle postural, entretanto o teste de 

esforço máximo foi substituído por um tempo de 25 minutos de repouso, e logo 

em seguida foram realizadas todas as tarefas de equilíbrio com a utilização do 

sistema âncora, e na outra sessão, tarefas sem a ancoragem. Esse grupo foi 

constituído com o intuito de observar um possível efeito de aprendizagem na 

utilização do sistema âncora durante a execução de cada sessão.  O mesmo 
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procedimento de randomizar e balancear os participantes utilizado no grupo 

experimental foi utilizado para o grupo controle. 

 

Critérios de inclusão: 

 

• Adultos jovens fisicamente ativos, avaliados através do Questionário 

Internacional de Atividade Física-IPAQ (versão longa).  

• Disponibilidade para participação das atividades propostas pelo pesquisador. 

• Concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido baseado na 

Resolução 466/12 

 

Critérios de exclusão: 

 

• Adultos jovens com doença coronariana, arritmias cardíacas, hipertensão não-

controlada e sintomas de angina, ou que tenha qualquer restrição à prática de 

atividade física. 

• Adultos jovens com comprometimento visual, auditivo, síndrome vertiginosa ou 

outras limitações que dificultem a locomoção.  

 
Perfil dos participantes 
 

 Para o grupo experimental foram recrutados trinta participantes, entretanto apenas 

vinte e três participantes (10 homens e 13 mulheres) considerados fisicamente ativos e, 

dentro dos critérios de inclusão e que finalizaram as duas sessões do estudo (Tabela 1). 

Para o grupo controle foram recrutados 20 participantes, entretanto apenas dez foram 

coletados (Tabela 2). O motivo para tal, foi que com o grupo de dez participantes, já foi 

observado que durante as sessões (com ou sem ancoragem) a tarefa não propiciou efeito 

de aprendizagem dentro das sessões.  
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Tabela 1. Média e desvio padrão da idade, características antropométricas e classificação do IPAQ do 

grupo experimental. 

Grupo Experimental 
Participante Idade Sexo Peso (kg) Estatura (m) IPAQ 

1 22 Feminino 80 1,70 Ativo 
2 23 Masculino 68 1,65 Ativo 
3 35 Masculino 63 1,67 Ativo 
4 35 Feminino 65 1,71 Ativo 
5 22 Masculino 69 1,61 Ativo 
6 35 Masculino 52 1,62 Ativo 
7 25 Masculino 58 1,73 Ativo 
8 22 Feminino 71 1,72 Ativo 
9 23 Feminino 92 1,63 Ativo 

10 27 Feminino 89 1,65 Ativo 
11 35 Feminino 79 1,70 Ativo 
12 23 Feminino 75 1,65 Ativo 
13 23 Masculino 55 1,7 Ativo 
14 34 Feminino 52 1,68 Ativo 
15 20 Feminino 95 1,70 Ativo 
16 22 Feminino 74 1,72 Ativo 
17 35 Feminino 58 1,69 Ativo 
18 26 Feminino 72 1,60 Ativo 
19 24 Feminino 69 1,55 Ativo 
20 35 Masculino 85 1,75 Ativo 
21 35 Masculino 61 1,79 Ativo 
22 20 Masculino 65 1,70 Ativo 
23 21 Masculino 75 1,65 Ativo 

Média  27,04   70,52 1,68   
Desvio Padrão 6,06   12,22 0,05   
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Tabela 2. Média e desvio padrão da idade, características antropométricas e classificação do IPAQ do 

grupo controle. 

Grupo Controle 

Participante Idade Sexo Peso (kg) 
Estatura 

(m) 
IPAQ 

1 24 Feminino 59 1,65 Ativo 

2 24 Feminino 60 1,61 Ativo 

3 24 Masculino 76 1,7 Ativo 

4 24 Feminino 69 1,71 Ativo 

5 24 Masculino 68 1,63 Ativo 

6 18 Masculino 60 1,6 Ativo 

7 31 Masculino 70 1,75 Ativo 

8 24 Masculino 70 1,78 Ativo 

9 24 Feminino 58 1,64 Ativo 

10 24 Feminino 64 1,6 Ativo 

Média 24,1  65,4 1,66  

Desvio Padrão 3,07  6,05 0,06  

 

5.3 Local 

 

 O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Ação e Percepção (LAP) do Instituto de 

Biociências da UNESP, campus Rio Claro.   

 

5.4 Equipamentos e Materiais  

  

 Para a realização do estudo foram utilizados como equipamentos: plataforma de força 

biomecânica (AMTI, OR6-7-1000), a qual forneceu dados cinéticos como a oscilação do 

centro de pressão (CP) a 120 Hz, ou seja, o ponto de aplicação da resultante das forças 

verticais agindo sobre a superfície de suporte e as amplitudes anteroposterior e 

mediolateral (Duarte & Freitas, 2010). Uma esteira ergométrica (Total Health –TRX 

Treadmill) a qual foi utilizada para a realização dos testes de indução ao esforço.  

 O sistema âncora foi composto por dois cabos flexíveis (cordas de nylon) fixadas em 

células de carga (EMG System) fixos sobre uma superfície (Figura 1). O sistema processa 

60 Hz para cada canal e é sincronizado eletronicamente com a plataforma de força. Os 

dados fornecidos pelas células de carga são dimensionados em Newtons. O uso da célula 
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de carga permitiu mensurar a quantidade da força no manuseio das hastes flexíveis do 

sistema âncora. A disposição dos equipamentos no local de coleta dos dados facilitou a 

realização das sessões (Figura 2). Os participantes realizaram o protocolo de fadiga ao 

lado da plataforma de força, facilitando assim o tempo para a transição da esteira para a 

plataforma de força. A transição foi realizada da maneira mais rápida possível, o tempo 

máximo dessa transição foi de 20 segundos para o grupo experimental.  

 

 
Figura 1. Hastes flexíveis presas no parafuso central da célula de carga 

 

 
Figura 2. Disposição dos equipamentos para coleta de dados. No lado esquerdo da foto a plataforma de 

força, e do lado direito a esteira ergométrica utilizada. 
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5.5 Protocolo de indução ao esforço  

 

Teste de esforço máximo - Teste incremental 

 

 Para a indução do esforço físico, foi utilizado o protocolo de Bruce (1973), precedido 

de 2 minutos de aquecimento com velocidade de caminhada preferida, sem inclinação. O 

protocolo consiste em estágios com duração de 3 minutos, com incrementos gradativos 

de velocidade e inclinação (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Protocolo de Bruce (1973), incrementos de velocidade e inclinação.  

Estágio 

 

Tempo 

(min) 

Velocidade 

(km/h) 

Inclinação 

% 

1 0 2,7 10% 

2 3 4,0 12% 

3 6 5,4 14% 

4 9 6,8 16% 

5 12 8,0 18% 

6 15 8,8 20% 

7 18 9,6 22% 

8 21 10,4 24% 

9 24 11,2 26% 

10 27 12,0 28% 

  

 Encerramos o teste quando o indivíduo, de maneira voluntária, manifestou exaustão 

ou atingiu a frequência cardíaca referente à máxima prevista, e/ou uma percepção 

subjetiva de esforço (PSE) acima de 19 na escala de Borg (1982). A temperatura da sala 

para condução dos testes foi mantida entre 21 e 22º C. Foram monitoradas as seguintes 

variáveis antes, durante cada estágio e após teste de esforço: frequência cardíaca, pressão 

arterial, percepção subjetiva de esforço (PSE) e sintomas clínicos. 

 

 O teste é interrompido nas seguintes situações: 

 

• qualquer sintoma ou sinal de dor; grande variação da FC e da pressão arterial; 

percepção subjetiva de esforço de 17 a 20 na escala de Borg (1982); exaustão voluntária 

máxima. 
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Coleta e análise da variável sanguínea 

 

  Entre cada estágio de 3 minutos foram realizadas coletas de amostra de sangue na 

ponta dos dedos através de tiras reagentes, que foram analisados por um lactímetro 

portátil da marca Accutrend Lactate.  

 

5.6 Procedimentos para a coleta de dados 

  

Após o aceite dos participantes em participar da pesquisa e a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido foi agendada a coleta de dados de acordo com a 

disponibilidade do pesquisador e do participante. Após este procedimento foi explicado 

ao participante quais eram as etapas para a realização da coleta de dados. Assim que todas 

as instruções foram informadas e, após a calibração da plataforma de força e a esteira 

ergométrica, o experimento foi iniciado.  

 Para ambos os grupos, realizamos as duas sessões experimentais separadas por um 

período mínimo de 4 dias. O tempo máximo de uma sessão para a outra não ultrapassou 

14 dias (controle para que o participante não apresente melhoras ou pioras na sua aptidão 

física). Instruímos os participantes a não realizar nenhuma prática com exercícios físicos 

durante pelo menos 24 horas antes de cada sessão.  

 Realizamos em uma das sessões todas as tarefas de equilíbrio com a utilização do 

sistema âncora, e na outra, tarefas sem a ancoragem. Em todos os ensaios vendamos os 

participantes que permaneceram descalços, na posição tandem (i.e., um pé na frente do 

outro, tocando os dedos no calcanhar do pé da frente) durante 30 segundos sobre a 

plataforma de força. As tarefas posturais incluíram utilizar simultaneamente o sistema 

âncora quando solicitado (Figura 3). Para o grupo experimental as duas sessões 

consistiram em: a. uma tarefa de equilíbrio antes do esforço físico, b. um protocolo 

incremental de esforço, e c. tarefas de equilíbrio após o protocolo de esforço por até 15 

minutos. Avaliamos o equilíbrio num total de 5 vezes: antes do protocolo de esforço (sem 

esforço), imediatamente após, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 minutos após o 

esforço físico. Na Figura 4 podemos observar o delineamento experimental das duas 

sessões. Os participantes descansaram entre as tarefas de equilíbrio pós-exercício. 

Realizamos duas tentativas de 30 segundos cada, para cada condição. Distribuímos 

aleatoriamente as sessões (sessão com condições com o uso do sistema âncora e sessão 
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sem o uso). Para o grupo controle o mesmo procedimento aconteceu, entretanto, o teste 

de esforço máximo foi substituído por um tempo de 25 minutos de repouso (Figura 5). 

 Para os ensaios de ancoragem instruímos todos os participantes a manter os cabos 

flexíveis sempre esticados. Cada participante segurou em cada mão um cabo flexível 

preso em células de carga posicionadas em contato com o solo. A regulagem do 

comprimento dos cabos foi feita pelo próprio participante de modo a manter a postura 

confortável, além de garantir que os cabos permanecessem sempre esticados. 

 

 
 

Figura 3. Design da tarefa utilizando o sistema âncora na posição tandem, sem e com o sistema de 

ancoragem. 

  

 Para assegurar que os participantes realmente se encontrassem em um estado de 

fadiga (esforço físico), analisamos um marcador bioquímico (concentração de lactato 

sanguíneo) e dois marcadores fisiológicos (frequência cardíaca e percepção subjetiva de 

esforço). Mensuramos os marcadores fisiológicos antes, durante e depois do protocolo 

incremental; também analisamos a concentração de lactato sanguíneo antes e 

imediatamente após do protocolo de esforço. 
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Figura 4. Delineamento experimental das condições do estudo para o grupo experimental. 
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Figura 5. Delineamento experimental das condições do estudo para o grupo controle. 
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Procedimentos para controle dos riscos envolvidos 

  

 A posição adotada para a tarefa de equilíbrio proporciona desconforto, entretanto o 

risco de queda é baixo. O teste de esforço máximo pode acarretar algum desconforto 

fisiológico como náuseas, tonturas, e até mesmo dores musculares nas horas seguintes ao 

teste, principalmente nos músculos dos membros inferiores. Também não foi descartado 

a possibilidade de algum tipo de lesão muscular gerado pelo esforço que o teste exige.  

 As coletas de sangue do lóbulo da orelha, foram feitas com o máximo rigor de 

assepsia, embora envolva apenas uma picada rápida e superficial no local. De qualquer 

forma, o local da pesquisa foi provido de material de primeiros socorros e os participantes 

foram supervisionados (a) sempre pelo pesquisador responsável e por um auxiliar 

treinado. 
 

5.7 Procedimentos para a análise dos dados 

 

5.7.1 Dados do CP  

 

 Registramos as forças nas direções mediolateral, anteroposterior e vertical, e os 

momentos de força em torno destes eixos com uma frequência de amostragem de 120 Hz. 

Filtramos os valores do centro de pressão (CP) com um filtro digital de Butterworth de 4ª 

ordem com frequência de corte de 5 Hz. O processo de análise de dados consistiu na 

exportação dos dados brutos do CP através do software Balance Clinic, e posterior 

processamento pelo software Matlab. Computamos a média das duas tentativas de cada 

condição para posterior análise estatística. Utilizamos os dados do CP para calcular a área 

da elipse contendo 95% dos pontos do CP e distância percorrida do CP. A área da elipse 

é uma variável que compreende a dispersão dos dados do CP cobrindo 95% do 

deslocamento CP.  A distância percorrida do CP está relacionada com a quantidade total 

de oscilação do corpo, calculada como a somatória dos deslocamentos escalares do CP 

(anteroposterior e mediolateral) durante o tempo total de cada tentativa. Também foram 

calculadas a amplitude média de oscilação anteroposterior (AMO-AP), amplitude de 

oscilação média mediolateral (AMO-ML), calculada com o desvio padrão da série 

temporal do deslocamento do CP nas direções AP e ML, após a remoção de qualquer 

tendência no sinal; a velocidade média anteroposterior (VM-AP), velocidade média 

mediolateral (VM-ML), calculada a distância percorrida do CP dividida pela duração de 
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cada tentativa para cada direção; e a raiz do valor quadrático médio (Root Mean Square) 

anteroposterior do CP (RMS-AP) e raiz do valor quadrático médio (Root Mean Square) 

mediolateral do CP (RMS-ML) (Duarte & Freitas, 2010). 

 
 
5.7.2 Dados do sistema âncora (células de carga)  

 

 Os dados fornecidos pelas células de carga foram interpolados para gerar uma série 

de 120 Hz pelo software Matlab, uma vez que cada célula de carga fornece os dados em 

uma frequência máxima de 60 Hz. Os dados interpolados foram importados pelo Excel, 

para obtenção do cálculo da média de força de puxada e o pico máximo da força de 

puxada. 

 

5.8. Análise estatística 

  

 Para as variáveis do CP calculamos média e desvio padrão das variáveis obtidas 

em cada condição experimental. Realizamos teste de normalidade (teste Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade de variância/esfericidade (Mauchly) para todas as variáveis antes da 

condução dos testes paramétricos. Após esse procedimento, confirmadas normalidade e 

homogeneidade, realizamos análises de variâncias (ANOVA) two-way (2 condições [com 

e sem âncora] x 5 momentos [imediatamente após o protocolo, 5 minutos, 10 minutos e 

15 minutos após o esforço físico]), com medidas repetidas no último fator, para área da 

elipse e distância percorrida do CP.  

Para as demais variáveis dependentes (AMO; VM; RMS) realizamos análises de 

multivariância (MANOVAs) two-way (2 condições [com e sem âncora] x 5 momentos 

[sem esforço, imediatamente após o protocolo, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 

minutos após o esforço físico]), tendo como variáveis dependentes as direções AP e ML 

de cada variável calculada. Para as variáveis da célula de carga realizamos análises de 

variâncias (ANOVA) one-way (5 momentos [imediatamente após o protocolo, 5 minutos, 

10 minutos e 15 minutos após o esforço físico]). Quando as ANOVAs e a MANOVAs 

exibiram efeito principal e interação, realizamos testes post hoc Bonferroni para 

identificar onde as diferenças residiam. A análise post hoc Bonferroni usa testes t para 

comparações de pares, e ajusta automaticamente o nível de p para o número de 

comparações para evitar o erro tipo I. Os valores de partial eta squared (ηp2) para avaliar 
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o efeito do tamanho da amostra e power effect para observar o poder dos resultados foram 

também calculados. Para todos os procedimentos, consideramos o nível significância de 

p ≤ 0,05. Utilizamos o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software 18,0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) para as análises estatísticas.  
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6. Resultados 

 
 Os resultados apresentados a seguir foram organizados de acordo com os objetivos 

no nosso estudo. Em um primeiro momento descrevemos o perfil dos nossos participantes 

para ambos os grupos. Em seguida apresentamos os resultados das variáveis fisiológicas 

e de oscilação postural referente ao grupo experimental. Para o grupo experimental 

primeiro caracterizamos o perfil fisiológico e bioquímico antes, durante e após o esforço 

físico máximo geral. Depois apresentamos os resultados referentes às variáveis do CP 

para o mesmo grupo, antes, durante e após o esforço físico máximo geral. Em seguida, 

ainda sobre o grupo experimental, apresentamos os resultados dos valores referentes às 

variáveis de força manual impressa nos cabos do sistema âncora anexos a células de 

cargas. Por último apresentamos os resultados referente ao grupo controle do nosso 

estudo, que nos dizem sobre possíveis efeitos de prática em relação às tarefas de 

equilíbrio, para todas as variáveis correspondentes à oscilação postural.  

 

6.1 Resultados grupo experimental 

 

6.1.1 Marcadores fisiológicos e bioquímicos 

 

 Para afirmar a existência de um estado de fadiga promovido pelo exercício físico 

máximo dos participantes do grupo experimental, imediatamente após o teste incremental 

de esforço, coletamos dados do marcador bioquímico (lactato) e dos marcadores 

fisiológicos (frequência cardíaca e percepção subjetiva do esforço). A Tabela 4 inclui seus 

resultados em termos de valores da média do grupo e desvio padrão, assim como a 

duração média do teste incremental de esforço. 
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Tabela 4. Média e desvio padrão dos marcadores fisiológicos e bioquímicos, momentos de recuperação da 

frequência cardíaca, e tempo de duração do protocolo incremental de esforço do grupo experimental.

 

Não encontramos diferenças significativas para os marcadores fisiológicos e 

bioquímicos, e tampouco na duração do teste incremental para as condições das tarefas 

(com e sem âncora) para o grupo experimental. Isso nos mostra que o tipo de indução ao 

esforço foi igual para ambas as sessões experimentais, ficando excluída a possibilidade 

de melhora ou piora do condicionamento durante as sessões do protocolo, ou até mesmo 

de que os efeitos do esforço fossem diferentes em cada condição com ou sem âncora. 

Para a frequência cardíaca, a ANOVA two-way (2 condições [com e sem âncora] 

x 5 momentos [sem esforço, imediatamente após o protocolo, 5 minutos após, 10 minutos 

após e 15 minutos após o esforço físico) com medidas repetidas não apresentou diferença 

significativa para condição, entretanto apresentou diferença para momentos (F4,88= 

773,12 p < 0,001; ηp2= 0,97; Power = 1,00). Em todos os momentos para os valores de 

frequência cardíaca os valores foram significativamente diferentes (p<0,05). Não 

encontramos efeitos de interação entre condição e momento. 

 

(mmol/l) 



	 59	

6.1.2. Resultados das variáveis do CP 

 

6.1.3. Área da elipse  

 

 A Figura 6 ilustra o deslocamento do CP e a área da elipse ajustada para um dos 

participantes do estudo nas diferentes condições experimentais. Como podemos observar, 

o uso da informação háptica promoveu uma atenuação na oscilação postural no organismo 

provocada pelo exercício físico máximo. 
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Figura 6. Estatocinesigramas com as elipses ajustadas de um dos participantes do estudo nas diferentes 

condições experimentais (esforço com e sem ancoragem), com os pés na posição tandem. 
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Os resultados da área da elipse submetidos à ANOVA two-way (2 condições [com e 

sem âncora] x 5 momentos [sem esforço, imediatamente após o protocolo, 5 minutos 

após, 10 minutos após e 15 minutos após o esforço físico) com medidas repetidas mostram 

efeitos estatísticos para a condição com e sem âncora (F1,23 = 89,39, p < 0,001; ηp2 = 0,80; 

Power = 1), e para momento (F4,88 = 37,99, p = 0,001; ηp2 = 0,63; Power = 1).  

O efeito do esforço físico esteve presente nas duas condições. Por exemplo, para a 

condição sem ancoragem no momento sem esforço e imediatamente após, a área da elipse 

aumentou de 8,02 cm2 (±3,2) para 20,33 cm2 (±10,16). Já para a condição com ancoragem 

no momento sem esforço e imediatamente após, a área da elipse aumentou de 3,31 cm2 

(±1,4) para 8,80 cm2 (±3,90) (Figura 7).  

Encontramos interação entre condição e momento (F4,88 = 8,46, p = 0,001; ηp2= 

0,278; Power = 0,99). A análise post hoc Bonferroni para comparações de pares na 

condição sem o sistema âncora entre o momento imediatamente após o esforço e cada 

momento subsequente para a condição, mostrou diferenças (p<0,05) para: sem esforço x 

imediatamente após; sem esforço x 5 minutos após; imediatamente após x 5 minutos após; 

imediatamente após x 10 minutos após e imediatamente após x 15 minutos após.  

Para a condição com ancoragem, encontramos diferenças (p<0,05) para: sem esforço 

x imediatamente após; sem esforço x 5 minutos após; sem esforço x 15 minutos após; 

imediatamente após x 5 minutos após; imediatamente após x 10 minutos após; 

imediatamente após x 15 minutos; 5 minutos após x 10 minutos após.  
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Figura 7. Média e desvio padrão para a condição sem âncora e para a condição com âncora da área da 

elipse ajustada em centímetros. 

 

6.1.4. Distância percorrida do centro de pressão 

 

Para a variável distância percorrida do CP, a ANOVA two-way revelou efeito 

estatístico para as condições com e sem âncora (F1,22 = 92,98, p = 0,001; ηp2 = 0,80; Power 

= 1), e efeito para momento (F4,88 = 30,54, p = 0,001; ηp2 = 0,58; Power = 1). Encontramos 

interação entre condição e momento (F4,88= 3,75, p = 0,007; ηp2 = 0,14; Power =0,88) 

(Figura 8). A análise post hoc Bonferroni para comparações de pares para a condição sem 

o sistema âncora detectou diferenças (p<0,05) de momentos para sem esforço x 

imediatamente após; sem esforço x 5 minutos após; sem esforço x 10 minutos após; 

imediatamente após x 10 minutos após e imediatamente após x 15 minutos após.  

Para a condição com ancoragem, encontramos diferenças (p<0,05) para sem esforço 

x imediatamente após; sem esforço x 5 minutos após; sem esforço x 10 minutos; 

imediatamente após x 10 minutos após; imediatamente após x 15 minutos após; 5 minutos 

após x 10 minutos após e 5 minutos após x 15 minutos após.  
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Figura 8. Média e desvio padrão para ambas as condições e diferentes momentos da Distância percorrida 

do CP em centímetros. 

 

6.1.5 Amplitude média de oscilação 

 

 A variável amplitude média de oscilação foi computada nas duas direções: 

anteroposterior (AMO-AP) e mediolateral (AMO-ML) e foram submetidas à MANOVA 

two-way (2 condições [com e sem âncora] x 5 momentos [sem esforço, imediatamente 

após o protocolo, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 minutos após o esforço físico]). 

A MANOVA para a AMO revelou efeito principal para condição e para momento, além 

de interação entre condição e momento. A análise univariada apontou efeito nas duas 

direções para condição e para momento. Para a interação entre condição e momento, o 

teste univariado apontou efeito somente na direção AP (Tabela 5). 
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Tabela 5. Tabela 6. Valores de F e p referentes aos efeitos, principal (condição e momento) e interação 

(condição*momento) da MANOVA e análise univariada para a variável Amplitude média de oscilação 

(plano anteroposterior – AP e plano médio lateral – ML). * significância 0,01; ** significância 0,05 

Variável Condição Momento Condição*Momento 

MANOVA 

Wilk's Lambda= 0,396; 

F2,21 = 51,55; p< 0,001; 

ηp2 = 0,83; Power 

=1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,31; 

F8,174 = 17,24; p< 

0,001; ηp2 = 0,38; 

Power =1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,84; 

F8,174 = 0,84; p= 0,05; ηp2 

= 0,084; Power =0,80 

(**) 

Análise Univariada    

AMO_AP 
F1,22 = 71,21; p< 0,001; 

ηp2 = 0,76; Power 

=1,00 (*) 

F4,88 = 34,03; p< 

0,001; ηp2 = 0,60; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 34,03; p= 0,007; 

ηp2 = 0,14; Power =0,87 

(*) 

AMO_ML 
F1,22 = 107,99; p< 

0,001; ηp2 = 0,83; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 31,21; p< 

0,001; ηp2 = 0,58; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 1,41; p= 0,235; ηp2 

= 0,60; Power =0,42 

 

O efeito do esforço físico esteve presente nas duas condições de tarefa. Para a 

condição sem ancoragem no momento sem esforço e imediatamente após a AMO foi de 

0,35 cm (±0,075) para 0,62 cm (±0,21) na direção AP e de 0,65 cm (±0,11) para 0,93 cm 

(±0,19) na direção ML. Para a condição com ancoragem no momento sem esforço e 

imediatamente após, a AMO aumentou de 0,25 cm (±0,06) para 0,40 cm (±0,09) na 

direção AP e de 0,44 cm (±0,13) para 0,64 cm (±0,14) na direção ML (Figura 9). 

A análise de post-hoc para AMO_AP, na condição sem ancoragem, revelou 

diferenças (p<0,05) de momentos para sem esforço x imediatamente após; sem esforço x 

5 minutos após; imediatamente após x 5 minutos após; imediatamente após x 10 minutos 

após e imediatamente após x 15 minutos após. Para a condição com ancoragem, para a 

AMO_AP encontramos diferenças (p<0,05) para sem esforço x imediatamente após; sem 

esforço x 5 minutos após; imediatamente após x 5, 10 e 15 minutos após e 5 minutos após 

x 10 e 15 minutos após.  
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Figura 9. a) Amplitude média de oscilação anteroposterior (AMO-AP) b) Amplitude média de oscilação 

anteroposterior (AMO-ML). 

 
6.1.6 Velocidade média 

 

 A variável velocidade média de oscilação foi computada nas duas direções: 

anteroposterior (VM-AP) e médio lateral (VM-ML) e foram submetidas a MANOVA 

two-way (2 condições [com e sem âncora] x 5 momentos [sem esforço, imediatamente 

após o protocolo, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 minutos após o esforço físico]). 

A MANOVA para a VM revelou efeito principal para condição e para momento, além de 

interação entre condição e momento. A análise univariada apontou efeito nas duas 
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direções para condição e para momento. Para a interação entre condição e momento, o 

teste univariado apontou efeito somente na direção AP (Tabela 6).  
 

Tabela 6. Valores de F e p referentes aos efeitos, principal (condição e momento) e interação 

(condição*momento) da MANOVA e análise univariada para a variável Velocidade média de oscilação 

(plano anteroposterior – AP e plano médio lateral – ML. * significância 0,01; ** significância 0,05 

Variável Condição Momento Condição*Momento 

MANOVA 

Wilk's Lambda= 0,17; 

F2,21 = 49,27; p< 0,001; 

ηp2 = 0,82; Power 

=1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,32; 

F8,174 = 16,58; p< 

0,001; ηp2 = 0,40; 

Power =1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,82; 

F8,174 = 2,21; p= 0,02; ηp2 

= 0,09; Power =0,85(**) 

Análise Univariada    

VM_AP 
F1,22 = 52,30; p< 0,001; 

ηp2 = 0,70; Power 

=1,00 (*) 

F4,88 = 24,49; p< 

0,001; ηp2 = 0,52; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 3,25; p= 0,015; ηp2 

= 0,12; Power =0,81 (**) 

VM_ML 
F1,22 = 97,78; p< 0,001; 

ηp2 = 0,80; Power 

=1,00 (*) 

F4,88 = 29,54; p< 

0,001; ηp2 = 0,57; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 1,26; p= 0,350; ηp2 

= 0,49; Power =0,34 

 

O efeito do esforço físico afetou a velocidade nas duas condições de tarefa. Para a 

condição sem ancoragem no momento sem esforço e imediatamente após, a VM 

aumentou de 2,42 cm/s (±0,59) para 3,65 cm/s (±1,1) na direção AP; e de 3,52 cm/s 

(±0,72) para 4,63 cm/s (±0,96) na direção ML. Para a condição com ancoragem no 

momento sem esforço e imediatamente após, a VM aumentou de 1,46 cm/s (±0,34) para 

2,14 cm/s (±0,39) na direção AP e de 2,19 cm/s (±0,76) para 3,04 cm/s (±0,87) na direção 

ML (Figura 10). 

A análise de post-hoc para a condição sem ancoragem na VM_AP revelou diferenças 

(p<0,05) de momentos para sem esforço x imediatamente após; sem esforço x 5 minutos 

após; imediatamente após x 10 minutos após; imediatamente após x 15 minutos após. 

Para a condição com ancoragem, encontramos diferenças (p<0,05) para VM_AP nos 

momentos sem esforço x imediatamente após; sem esforço x 5 minutos após; 

imediatamente após x 5, 10 e 15 minutos após e 5 minutos após x 10 e 15 minutos após.  
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Figura 10. a) Velocidade Média anteroposterior (VM-AP) b) Velocidade Média mediolateral (VM-ML). 

 

Os resultados apresentados mostram que a ancoragem háptica atenua em todos os 

momentos a instabilidade postural durante condições de tarefas de controle postural onde 

o participante encontra-se sob os efeitos da fadiga. 

 

6.1.7 Root Mean Square do CP 

 

A variável Root Mean Square do CP (RMS) foi computada nas duas direções: 

anteroposterior (RMS-AP) e mediolateral (RMS-ML) e foram submetidas a MANOVA 

two-way (2 condições [com e sem âncora] x 5 momentos [sem esforço, imediatamente 

após o protocolo, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 minutos após o esforço físico]). 
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A MANOVA para a RMS revelou efeito principal para condição e para momento, além 

de interação entre condição e momento. A análise univariada apontou efeito nas duas 

direções para condição e para momento. Para a interação entre condição e momento, o 

teste univariado apontou efeito somente na direção AP (Tabela 7).  
 

Tabela 7. Valores de F e p referentes aos efeitos, principal (condição e momento) e interação 

(condição*momento) da MANOVA e análise univariada para a variável RMS de oscilação (plano 

anteroposterior – AP e plano mediolateral – ML). * significância 0,01; ** significância 0,05 

Variável Condição Momento Condição*Momento 

MANOVA 

Wilk's Lambda= 0,19; 

F2,21 = 43,90; p< 0,001; 

ηp2 = 0,80; Power 

=1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,23; 

F8,174 = 23,25; p< 

0,001; ηp2 = 0,41; 

Power =1,00 (*) 

Wilk's Lambda= 0,78; 

F8,174 = 2,8; p= 0,006; ηp2 

= 0,11; Power =0,93 (**) 

Análise Univariada    

RMS_AP 
F1,22 = 64,87; p< 0,001; 

ηp2 = 0,74; Power 

=1,00 (*) 

F4,88 = 35,58; p< 

0,001; ηp2 = 0,61; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 5,32; p= 0,001; ηp2 

= 0,19; Power =0,96 (*) 

RMS_ML 
F1,22 = 64,87; p< 0,001; 

ηp2 = 0,74; Power 

=1,00 (*) 

F4,88 = 62,87; p< 

0,001; ηp2 = 0,74; 

Power =1,00 (*) 

F4,88 = 1,75; p= 0,145; ηp2 

= 0,74; Power 0,51 

 

O esforço físico afetou a variável RMS nas duas condições (sem e com âncora) e nos 

dois planos (anteroposterior e médio lateral). Para a condição sem ancoragem no 

momento sem esforço e imediatamente após a RMS aumentou de 0,51 (±0,11) para 0,92 

(±0,31) na direção AP; e de 0,91 (±0,14) para 1,28 (±0,21) na direção ML. Para a condição 

com ancoragem no momento sem esforço e imediatamente após, a RMS aumentou de 

0,35 (±0,13) para 0,56 (±0,13) na direção AP; e de 0,63 (±0,14) para 0,93 (±0,18) na 

direção ML. Conforme o tempo de recuperação foi progredindo (5 minutos, 10 e 15 

minutos) a RMS foi diminuindo (Figura 11). 

A análise de post-hoc do teste univariado para RMS_AP na condição sem a 

ancoragem revelou diferenças (p<0,05) entre momentos para: sem esforço x 

imediatamente após e imediatamente após x 5, 10 e 15 minutos. Para a condição com 

ancoragem, encontramos diferenças (p<0,05) para sem esforço x imediatamente após e 5 

minutos após; imediatamente após x 5, 10 e 15 minutos após e 5 minutos após x 10 e 15 

minutos após. 
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Figura 11. a) Root Mean Square do CP (RMS-AP) b) Root Mean Square do CP (RMS-ML). 

 

6.1.8 Resultados das variáveis das células de carga 

  

 Inicialmente realizou-se a análise com teste t para amostras dependentes para 

verificar a existência de diferenças entre o manuseio do sistema âncora entre mão direita 

e mão esquerda nas variáveis de força de puxada, e pico máximo de força na puxada. O 

resultado da análise estatística não indicou diferença significativa para força de puxada e 

pico máximo de força na puxada entre mão direita e esquerda em nenhum momento (sem 

esforço; imediatamente após; 5 minutos após; 10 minutos após e 15 minutos após). 

Portanto, utilizamos a média dos resultados entre mão direita e esquerda para as variáveis 

de força de puxada e pico máximo de puxada. 
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Em seguida, realizamos uma análise de variância com medidas repetidas 

(ANOVA) one-way (5 momentos [sem esforço; imediatamente após; 5 minutos após; 10 

minutos após e 15 minutos após]) para cada variável, média da força de puxada e o pico 

desta força.  

 Em relação à força média de puxada, a ANOVA mostrou um efeito significativo 

para momento (F4,88= 7,85 p= 0,001; ηp2= 0,26; Power= 0,99). Os testes pareados post-

hoc de Bonferonni identificaram diferenças (p<0,05) entre os momentos imediatamente 

após x 10 minutos após; imediatamente após x 15 minutos após; 5 minutos após x 10 

minutos após e 5 minutos após x 15 minutos após. A força de puxada apresentou um 

aumento no momento imediatamente após finalizada a tarefa postural (entretanto não 

significativa) e com o passar do tempo (recuperação) apresentou uma diminuição 

progressiva (significativa) (Figura 12).   

 
Figura 12. Força média de puxada em Newtons nos diferentes momentos. 

 

 Para a variável pico máximo da força de puxada, a ANOVA mostrou um efeito 

significativo para momento (F4,88= 10,56 p= 0,001; ηp2= 0,32; Power= 1,00). Os testes 

pareados post-hoc de Bonferonni identificaram diferenças entre os momentos sem esforço 

x imediatamente após; imediatamente após x 10 e 15 minutos após; 5 minutos após x 10 

minutos após e 5 minutos após x 15 minutos após (Figura 13). 
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Figura 13. Pico máximo da força de puxada em Newtons nos diferentes momentos. 

Nos cinco diferentes momentos o pico máximo de força atingido foi de 6,8 N 

(±3,81) no momento imediatamente após o protocolo de esforço. O pico máximo de força 

de puxada mostrou-se maior com o aumento do desafio da tarefa (i.e., imediatamente após 

o protocolo de esforço), e com o passar do tempo (momentos de recuperação após 

protocolo de esforço) o pico máximo de puxada diminuiu (~ 4 N). É importante observar 

que o desvio-padrão chega a dobrar a magnitude do pico de força na puxada das ancoras. 

 

6.2 Resultados grupo controle 

  

 Os resultados do grupo controle, que se referem aos efeitos relacionados a prática 

das tarefas posturais em relação às variáveis relacionadas ao CP, estão descritas a seguir.  

 

6.2.1. Área da elipse  

 

 Para os resultados da área da elipse a ANOVA two-way mostrou efeito estatístico 

para a condição com e sem âncora (F1,9 = 27,04, p < 0,001; ηp2 = 0,75; Power = 0,95). 

Para momento e interação entre condição e momento não encontramos efeitos 

significativos (F4,36 = 1,90, p = 0,132; ηp2 = 0,175; Power = 0,51½ F4,36 = 0,35, p = 0,810; 

ηp2 = 0,42; Power = 0,130) (Figura 14).  
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Figura 14. Média e desvio padrão para a condição sem âncora e para a condição com âncora da área da 

elipse ajustada em centímetros para o grupo controle.  

 6.2.2. Distância percorrida do centro de pressão 

 

Para resultados da distância percorrida do CP a ANOVA two-way mostram efeitos 

estatísticos para a condição com e sem âncora (F1,9 = 14,98, p = 0,004; ηp2 = 0,65; Power 

= 0,93). Para momento e interação entre condição e momento não encontramos efeitos 

significativos (F4,36 = 1,49, p = 0,225; ηp2 = 0,145; Power = 0,41½ F4,36 = 0,32, p = 0,858; 

ηp2 = 0,35; Power = 0,115) (Figura 15). 
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Figura 15. Média e desvio padrão para ambas as condições e diferentes momentos da Distância percorrida 

do CP em centímetros e suas interações para o grupo controle. 

 

6.2.3 Amplitude média de oscilação 

 

 A variável amplitude média de oscilação foi computada nas duas direções: 

anteroposterior (AMO-AP) e mediolateral (AMO-ML) e foram submetidas a MANOVA 

Two-Way. A MANOVA para a AMO revelou efeito para condição. Para momento e 

interação entre condição e momento não encontramos efeito (Tabela 8) (Figura 16). 
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Tabela 8. Valores de F e p referentes aos efeitos, principal (condição e momento) e interação 

(condição*momento) da MANOVA e análise univariada para a variável Amplitude média de oscilação 

(plano anteroposterior – AP e plano médio lateral – ML). * significância 0,01; ** significância 0,05 

Variável Condição Momento Condição*Momento 

MANOVA 

Wilk's Lambda= 0,25; 

F2,8 = 11,48; p= 0,004; 

ηp2 = 0,74; Power 

=0,94 (*) 

Wilk's Lambda= 0,81; 

F8,70 = 0,97; p= 0,463; 

ηp2 = 0,099; Power 

=0,41 

Wilk's Lambda= 0,87; 

F8,70 = 0,58; p= 0,786; 

ηp2 = 0,63; Power 

=0,25 

Análise Univariada    

AMO_AP 

F1,9 = 10,64; p= 0,01; 

ηp2 = 0,54; Power 

=0,82 (*) 

F4,36 = 0,97; p= 0,441; 

ηp2 = 0,09; Power =0,26 

F4,36 = 0,109; p= 0,979; 

ηp2 = 0,01; Power 

=0,07 

AMO_ML 

F1,9 = 20,71; p< 0,001; 

ηp2 = 0,65; Power 

=0,98 (*) 

F4,36 = 0,77; p= 0,551; 

ηp2 = 0,07; Power =0,22 

F4,36 = 1,20; p= 0,325; 

ηp2 = 0,11; Power 

=0,33 
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Figura 16. a) Amplitude média de oscilação anteroposterior (AMO-AP) b) Amplitude média de oscilação 

anteroposterior (AMO-ML) para o grupo controle. 

 

6.2.4 Velocidade média de oscilação 

 

 A variável velocidade média de oscilação também foi computada nas duas 

direções: anteroposterior (VM-AP) e médio lateral (VM-ML) e foram submetidas a 

MANOVA two-way. A MANOVA para a VM revelou efeito principal para condição. 

Para momento e interação entre condição e momento não encontramos efeito. A análise 

univariada apontou efeito nas duas direções somente para condição (Tabela 9) (Figura 

17). 
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Tabela 9. Valores de F e p referentes aos efeitos, principal (condição e momento) e interação 

(condição*momento) da MANOVA e análise univariada para a variável Velocidade média de oscilação 

(plano anteroposterior – AP e plano médio lateral – ML). * significância 0,01; ** significância 0,05 

Variável Condição Momento Condição*Momento 

MANOVA 

Wilk's Lambda= 0,29; 

F2,8 = 9,69; p= 0,007; 

ηp2 = 0,7; Power =0,98 

(*) 

Wilk's Lambda= 0,85; 

F8,70 = 0,71; p= 0,76; 

ηp2 = 0,76; Power 

=0,30 

Wilk's Lambda= 0,70; 

F8,70 = 1,63; p= 0,130; ηp2 

= 0,15; Power =0,67 

Análise Univariada    

AMO_AP 

F1,9 = 21,03; p= 0,001; 

ηp2 = 0,70; Power 

=0,98 (*) 

F4,36 = 1,17; p= 0,339; 

ηp2 = 0,11; Power 

=0,35 

F4,36 = 1,56; p= 0,204; ηp2 

= 0,14; Power =0,43 

AMO_ML 

F1,9 = 12,12; p= 0,0007; 

ηp2 = 0,57; Power 

=0,81 (*) 

F4,36 = 0,44; p= 0,776; 

ηp2 = 0,47; Power 

=0,14 

F4,36 = 2,15; p= 0,094; ηp2 

= 0,19; Power =0,57 
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Figura 17. a) Velocidade Média anteroposterior (VM-AP) b) Velocidade Média mediolateral (VM-ML) 

para grupo controle. 

  

Observamos que a quantidade de tarefas dentro de uma sessão não foi o suficiente 

para promover efeitos de aprendizagem. Independente da sessão (com âncora ou sem 

âncora) as tarefas não foram influenciadas pela prática. 
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7. Discussão 

 
O presente estudo investigou se a suplementação da informação háptica advinda 

da utilização do sistema âncora compensaria os efeitos perturbadores ao equilíbrio 

corporal durante o desequilíbrio homeostático do organismo causado por exercício físico 

de esforço máximo. Como esperado, o exercício físico máximo alterou os padrões de 

oscilação corporal para ambas as condições (sem âncora e com âncora) e seus efeitos 

perduraram durante os momentos de recuperação. Entretanto, de maneira geral a presença 

da informação háptica atenuou a oscilação corporal comparada à falta da informação 

háptica quando o organismo se encontrava em fadiga.  

Os padrões fisiológicos alterados pelo exercício físico não eram esperados ser 

compensados pela utilização da informação háptica dada a natureza involuntária e 

autônoma da alteração fisiológica, embora nossa expectativa fosse de que a informação 

háptica proveniente do sistema âncora atenuasse os seus efeitos perturbadores sobre o 

controle postural. Nossos resultados confirmaram nossas hipóteses de que a estimulação 

suplementar da ancoragem háptica ao mecanismo de controle postural reorganizou a 

resposta do organismo frente à fadiga e otimizou a informação no ciclo ação e percepção. 

As variáveis fisiológicas não foram modificadas em sua expressão de fadiga, mas o 

engajamento consciente e deliberado pela busca de referências espaciais durante a 

exploração com a ancoragem háptica resultou na diminuição da oscilação postural.  

 

7.1 Informação háptica e padrões de respostas fisiológicas 

 

 A presença da informação háptica não alterou o padrão de resposta fisiológica 

autônoma depois do encerramento do exercício físico máximo (não observamos efeito de 

condição ¾ sem âncora ou com âncora). Na verdade, se observarmos o padrão de 

recuperação da frequência cardíaca nas duas sessões experimentais (com e sem âncora) 

nos diferentes momentos, notaremos que o perfil é o mesmo para ambas as condições.  

 Observamos também que em todos os momentos para ambas as condições a 

frequência cardíaca foi significativamente diferente, assim passado 15 minutos após o 

protocolo de esforço físico a frequência cardíaca não foi reestabelecida aos padrões de 

repouso para ambas as condições, com e sem âncora. Porém, a presença da informação 

háptica possibilitou uma atenuação dos efeitos perturbadores da fadiga no sistema 

postural. Ao que parece a sensibilidade háptica foi imediatamente colocada “à serviço” 
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do sistema de controle postural para superar os efeitos perturbadores causados pelo 

esforço físico, embora em magnitude variável ao longo do tempo.  

 Nas duas sessões (com âncora e sem âncora), o protocolo de indução de esforço 

físico máximo de 19 minutos de duração média foi efetivo para induzir a fadiga geral nos 

participantes do estudo. Para o protocolo de Bruce, aqui utilizado, valores indiretos neste 

tempo de duração média de esforço indicam excelentes valores de VO2 máximo dos 

participantes dentro de uma classificação categórica que vai de muito fraco à excelente. 

Os valores de concentração de lactato encontrados imediatamente após o esforço físico 

também foram significativamente elevados (± 15 mmol/l) para ambas as condições (com 

ou sem âncora).  

 A concentração de lactato sérico em condições de homeostase do organismo ficou 

em torno de 2 mmol/l. Ao realizar um exercício físico máximo, o metabolismo energético 

anaeróbio lático se torna efetivamente mais ativo, e contribui para o aumento da acidez 

muscular resultando em um aumento da concentração de lactato sanguíneo. O acúmulo 

de lactato no sangue é considerado um importante marcador de fadiga, pois sua 

concentração está estritamente associada a uma redução da performance física (Mcardle, 

Katch, & Katch, 2011). Os valores referentes à concentração de lactato de nossos 

participantes foram significativamente aumentados de maneira equiparada em ambas as 

sessões (com e sem âncora), configurando assim um quadro de fadiga uniforme para todos 

os participantes do estudo. Outro marcador importante que pode ser utilizado como um 

sinalizador de intensidade de esforço físico é a percepção subjetiva de esforço (PSE) 

aferida pela escala de Borg (1982). Em ambas as sessões os valores de PSE foram em 

torno de 18 (exaustivo) segundo a escala Borg que inicia com valores de 6 (muito fácil) 

e termina em 20 (extremamente exaustivo).  

 A igualdade entre as sessões, e os valores próximos entre os participantes em 

relação ao tempo de duração da indução do esforço físico (tempo médio de execução do 

teste incremental), valores de frequência cardíaca, concentração de lactato e PSE são 

fatores de controle importantes na qualificação do estado geral de fadiga destes 

participantes. Uma melhor condição física poderia retardar os efeitos da fadiga sobre o 

controle postural, ou até mesmo fazer com que os seus efeitos fossem mais rapidamente 

atenuados em uma perspectiva temporal (Pau, Ibba, & Attene, 2014; Steinberg, Eliakim, 

Pantanowitz, Halumi, Eisenstein, & Nemet, 2016b). Efeitos relacionados à condição 

física ou de melhora da performance entre as sessões não foram encontrados entre os 

nossos participantes.  
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7.2 Efeitos imediatos da fadiga geral no controle da postura sob a ausência da 

suplementação háptica 

 
Em todas as nossas condições experimentais, o exercício físico máximo na esteira 

produziu um aumento na oscilação postural. Esse achado já era esperado e corroborou 

com investigações anteriores (Mello et al., 2010; Nardone et al., 1997; Nardone et al., 

1998; Strang, Berg, & Hieronymus, 2009; Strang, Choi, & Berg, 2008; Springer & 

Pincivero, 2009; Zemkova & Hamar, 2014) onde a oscilação postural aumentou após um 

protocolo de esforço físico máximo. O protocolo de esforço físico utilizado nesse estudo 

mobilizou a atividade muscular geral. A consequência disso é o aumento dos movimentos 

dos líquidos internos, contrações musculares, cardíacas e respiratórias e também 

ampliação da propagação da deformação mecânica. Dentro de uma perspectiva de 

biotensigridade essas alterações causam o aumento da oscilação postural.  

Tipicamente nos nossos resultados encontramos que os efeitos da fadiga 

decorrente do esforço físico máximo aumentaram todos os padrões relacionados à 

oscilação postural. Em relação aos aspectos globais de oscilação postural, encontramos 

que os valores referentes às variáveis área da elipse e distância percorrida do CP foram 

significativamente aumentados imediatamente após o esforço físico máximo. 

Imediatamente após o esforço obtivemos um aumento de 45% da distância percorrida do 

CP quando comparado ao momento sem esforço. Para a área da elipse ajustada, que indica 

que a dispersão dos dados do CP, observamos um aumento de 153% quando comparado 

ao momento sem esforço.  

No um estudo de Nardone et al. (1997) os valores da distância percorrida do CP e 

da área da elipse foram também tipicamente aumentados para intensidades superiores ao 

limiar anaeróbio quando comparados à uma situação sem esforço (132% e 192%, 

respectivamente). Neste estudo, exercícios com intensidades abaixo do limiar anaeróbio 

não afetaram a oscilação corporal. Já Demura e Uchiyama (2009) em um estudo que 

utilizou o ciclo ergômetro de perna encontraram que ambas as intensidades de exercício 

aumentaram os valores da área da elipse e da velocidade média de oscilação AP e ML.  

No nosso estudo os participantes não diferiram entre si em relação à duração do teste 

incremental e, dessa maneira, a mesma intensidade de esforço relativa foi imposta para 

ambos os grupos. O maior percentual dos valores da distância percorrida do CP e da área 

da elipse do estudo de Nardone et al. (1997) comparados ao nosso estudo pode estar 

relacionado aos distintos protocolos de indução ao esforço físico destes estudos. Nagy et 
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al. (2004) também encontraram que a distância percorrida do CP aumentou em até 45% 

após uma prova de Ironman Triathlon, como encontrado no nosso estudo. Embora o 

esforço físico utilizado tenha sido totalmente diferente do utilizado no nosso estudo, os 

valores de incremento da distância percorrida do CP foram semelhantes em termos 

percentuais. 

Os nossos resultados mostraram que a fadiga também provocou alterações nos 

mecanismos de ajustes relacionados ao controle de postura. Em ambas as direções AP ou 

ML a velocidade média de oscilação, amplitude média de oscilação e foram 

significativamente aumentadas pelo esforço físico associado ao exercício físico máximo. 

Nos nossos resultados observamos um aumento de 52% da velocidade média AP e 30 % 

de aumento para velocidade média ML imediatamente após o protocolo de esforço físico. 

No estudo de Barbieri, et. al. (2017) os autores observaram um aumento de 50% na 

VM_AP e 60% na VM_ML após protocolo de esforço.  Os valores encontrados no nosso 

estudo comparados com o estudo de Barbieri, et al., (2017) são menores, e essa diferença 

deve estar atrelada à forma como o esforço físico foi induzido. No estudo de Barbieri e 

colaboradores o esforço físico foi induzido por um teste de alta intensidade que consistiu 

em dez sprints de 30 metros intercalados com 30 segundos de recuperação passiva entre 

cada sprint. 

 Para a AMO_AP observamos um aumento de 77% e de 40% para AMO_ML 

imediatamente após o esforço físico quando comparado ao momento sem esforço. O 

aumento da amplitude média de oscilação pode ser considerado como uma piora no 

desempenho do controle da postura, refletindo assim uma habilidade prejudicada para 

controle eficiente da postura frente à fadiga. Em relação à variabilidade do CP em torno 

da trajetória média do CP, também observamos um aumento dos valores de RMS tanto 

AP quanto ML. Para os valores de RMS_AP encontramos um aumento de 80%, e para 

RMS_ML um aumento de 40% para o momento imediatamente após o esforço físico 

comparado ao momento sem esforço.  

Nossos resultados mostram a direção esperada e corroboram resultados 

encontrados na literatura. Discussão comparativa entre os resultados da literatura e os 

resultados do nosso estudo é questionável devido à diversidade de protocolos de exercício 

utilizado em cada estudo, e às medidas de oscilação postural utilizadas. Embora o 

organismo busque constantemente voltar aos seus padrões de homeostase após esforço 

físico, o organismo parece não conseguir imediatamente inibir os efeitos intervenientes 

da fadiga ao controle da postura.  Em alguns casos a informação visual pode contribuir 
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significativamente para que os efeitos da fadiga no controle da postura sejam atenuados; 

esses achados estão reportados principalmente em estudos que induzem a fadiga local 

(Vuillerme, Burdet, Isableu, & Demetz, 2006; Bisson, Chopra, Azzi, Morgan, & 

Bilodeau, 2010). No nosso estudo a informação visual durante a execução das tarefas 

posturais foi experimentalmente obstruída para criar o contexto de perturbação e 

complexidade na tarefa postural. Dessa maneira, o organismo apenas com seus estímulos 

intrínsecos parece não conseguir reorganizar imediatamente os parâmetros funcionais de 

controle postural após esforço físico máximo.  

 
7.3 Contribuição da informação háptica para o controle da postura imediatamente após 

esforço físico máximo 

 

A utilização do sistema âncora se caracteriza como uma tarefa dupla que 

emparelha demandas exploratórias manuais e demandas de equilíbrio postural. O 

organismo, após um exercício físico máximo, mostra um estado de instabilidade postural 

muito evidente. Como observamos em todas as nossas condições experimentais (tarefas 

posturais com âncoras e sem âncoras), o exercício físico máximo na esteira produziu um 

aumento significativo na oscilação postural, como esperado.  

Quando a informação háptica foi inserida no contexto da tarefa postural 

observamos que ela promoveu uma imediata diminuição significativa da magnitude de 

oscilação postural quando comparado à sua ausência para os momentos sem esforço. Nos 

momentos subsequentes houve uma recuperação mais gradual, como observado no 

contexto sem âncora, embora a magnitude de cada condição tenha sido significativamente 

diferente, com melhor resultado para o contexto com ancoragem. A literatura mostra 

consenso de que a informação háptica via sistema âncora promove uma diminuição da 

oscilação postural durante o seu uso (Mauerberg-deCastro, 2004; Mauerberg-deCastro, 

Moraes, & Campbell, 2012; Mauerberg-deCastro et al., 2014). Em nosso estudo, 

inicialmente estar ancorado (em momentos anteriores à indução ao esforço) já apresentou 

uma menor magnitude na oscilação postural comparado a não estar ancorado 

independente da fadiga. Entretanto, embora a informação háptica tenha atenuado os 

efeitos da fadiga sobre o controle da postura, podemos observar que estar ancorado não 

eliminou por completo os seus efeitos sobre a postura. 

Na condição com ancoragem, observamos que a área da elipse e a distância 

percorrida do CP refletiram valores aumentados de oscilação imediatamente após o 
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esforço comparados ao momento sem esforço físico, 166% e 36%, respectivamente. O 

aumento para VM_AP foi de 47%, e para a VM_ML 38% após o protocolo de esforço 

físico comparados ao momento sem esforço. Em relação aos valores de amplitude média 

de oscilação também encontramos valores aumentados cerca de 77% para AMO_AP e 

44% para a AMO_ML imediatamente após o esforço físico. Encontramos um aumento 

nos valores de RMS_AP de 60% e para RMS_ML um aumento de 47% para a condição 

com âncora imediatamente após comparado com o momento sem esforço. Valores 

menores encontrados de RMS sugerem um melhor controle da postura, pois apresentaram 

uma menor variabilidade da distância entre o centro de massa extrapolado e os limites da 

base suporte. Estes aumentos nas variáveis no domínio do tempo foram, em geral, 

proporcionalmente semelhantes aos encontrados na condição sem âncora. 

Embora imediatamente após um protocolo de esforço físico a informação háptica 

não tenha eliminado por completo os seus efeitos de fadiga sobre o controle da postura, 

podemos observar que em relação a magnitude dos parâmetros de oscilação postural que 

estar ancorado foi significativamente diferente de não estar ancorado imediatamente após 

o esforço físico. Por exemplo, para o momento imediatamente após o esforço físico a área 

da elipse para a condição sem ancoragem é praticamente 130% maior quando comparada 

ao mesmo momento para a condição com ancoragem. A área da elipse mostra que estar 

ancorado sob condições de esforço físico imediato é praticamente igual aos valores de 

não estar ancorado sem influência do esforço físico (com âncora: imediatamente após= 

8,80 cm2 ½sem âncora: sem esforço= 8,02cm2).  

No nosso estudo é interessante observar também que os dados do momento sem 

esforço, na posição tandem, sem a visão com a presença da ancoragem, os valores da área 

da elipse ficam próximos de 3,04 cm2 (±1,47).  No estudo de Mauerberg-deCastro et al. 

(não publicado, 2018) para a situação controle (pés em tandem e olhos abertos) os valores 

também ficaram em torno de 3,04 cm2 ((±1,02). Mesmo a nossa tarefa sendo mais 

complexa (tandem e olhos fechados) a informação háptica para esse grupo de 

participantes foi igualmente efetiva para diminuir os valores da área da elipse em 

amplitude de valores equivalentes.   

Para a distância percorrida do CP, estar ancorado imediatamente após o esforço 

físico apresenta valores menores do que não estar ancorado sem a presença da fadiga (sem 

âncora: sem esforço= 134,43 cm ½ com âncora: imediatamente após esforço= 123,43). A 

magnitude dos valores no momento imediatamente após esforço físico foi 56% menor 
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quando a informação háptica esteve presente quando comparado ao mesmo momento sem 

a suplementação da informação háptica (sem âncora: imediatamente após= 192,89 cm ½ 

com âncora: imediatamente após esforço= 123,43). Esse perfil de menor magnitude dos 

valores quando a suplementação háptica esteve presente foi encontrado em todas as outras 

variáveis. Para VM_AP e ML os valores foram 52% menores, para AMO_AP e ML 43% 

menores, RMS_AP 64% menores e RMS_ML 75% menores quando comparado aos 

valores sem ancoragem no momento imediatamente após o esforço físico máximo.  

Imediatamente após o esforço físico máximo, o aumento da taxa de ventilação 

respiratória (hiperventilação) ocorre para compensar os efeitos da acidose sanguínea e, o 

mesmo pode ser um dos maiores responsáveis pelo aumento exacerbado da oscilação 

postural. Apesar de não termos medido a taxa de ventilação respiratória dos participantes 

no nosso estudo, sabemos que a hiperventilação esteve presente para todos participantes 

em ambas as sessões imediatamente após o esforço físico. De fato, a literatura demonstra 

que a hiperventilação aumenta a oscilação postural. Seus efeitos são encontrados em 

valores aumentados na área da elipse, na distância percorrida do CP, na velocidade média 

de oscilação AP e ML, na amplitude média de oscilação AP e ML e também nos valores 

de frequência (Malakhov, Makarenkova, & Melnikov, 2014).   

Além da hiperventilação, a fadiga muscular local também é um fenômeno 

inevitável dentro de um quadro de fadiga geral induzida como no nosso caso. Após o 

esforço físico máximo, a redução da capacidade muscular em produzir uma força 

esperada e a presença de produtos metabólicos em excesso diminuem a funcionalidade 

de receptores musculares proprioceptivos tanto em um nível central como periférico 

(Bove, et al., 2007; Forestier Teasdale, & Nougier, 2002; Springer & Pincivero, 2009). 

Realizar uma tarefa postural com a ancoragem imediatamente após esforço físico máximo 

parece compensar o comprometimento do feedback proprioceptivo e os efeitos da 

hiperventilação. Nesse caso as pistas hápticas em decorrência do uso do sistema âncora 

foram integradas ao sistema de controle postural.  

Mesmo os participantes estando sob os efeitos de hiperventilação e sujeitos a 

diminuir a força pela alteração da capacidade muscular, eles não abandonaram a tarefa de 

ancoragem. Ao contrário, eles utilizaram a tarefa manipulativa das hastes da ancoragem 

e, conscientes ou não da função da ancoragem, eles atenuaram os efeitos perturbadores à 

postura. Ao que parece, o organismo, sob efeito da fadiga e juntamente com a utilização 

do sistema âncora, consegue integrar os padrões de vibração mecânica advindos da 

ancoragem háptica de maneira funcional. A resposta adaptativa decorrente desse 
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acoplamento (estratégia de controle) configura um novo comportamento funcional para a 

situação imposta (Mauerberg-deCastro, E., comunicação pessoal, 18 de janeiro de 2018). 

Essa estratégia resulta na melhor orientação do organismo no espaço a qual, em contraste 

com a ausência da suplementação háptica, parece comprometida pela perturbação 

intrínseca da fadiga. Como consequência do uso da ancoragem o sistema âncora permite 

que o organismo amplie suas referências espaciais externas que refletem em uma 

otimização dessas informações e promova eficientes possibilidades de controle do corpo 

em uma tarefa de postura quieta desafiadora. Durante os efeitos da fadiga, a ancoragem 

permite o sistema postural aquietar reduzindo os níveis de oscilação para conseguir 

realizar a tarefa de ancoragem. Ao se manter na tarefa, o organismo consequentemente 

também se beneficia de referências espaciais para preservar sua postura quieta. Esta 

relação circular otimiza o ciclo de ação-percepção (Gibson, 1966). Ao incorporar a 

informação háptica em tarefas posturais sob a condição de fadiga observamos um 

desacoplamento dos efeitos perturbadores à postura. Os parâmetros fisiológicos 

decorrentes do esforço físico máximo não alteram e seguem seu curso, como já 

observamos, entretanto, a informação háptica conseguiu atenuar os seus efeitos sobre a 

postura.  

Pereira e Moraes (2017), utilizando da premissa de Lackner et al. (2000) e 

Vuillerme e Nougier (2003), induziram a fadiga local dos flexores plantares de adultos e 

idosos, e após a indução da fadiga suplementaram a informação háptica utilizando o 

sistema âncora e não o toque leve como Lackner et al. (2000) e Vuillerme e Nougier 

(2003). Lackner et al. (2000) e Vuillerme e Nougier (2003) encontraram que suplementar 

a informação háptica via toque leve pode suprimir os efeitos de fadiga local nos músculos 

da perna e flexores plantares. Ainda, segundo o estudo de Vuillerme e Nougier (2003), 

os resultados encontrados sugerem que a contribuição da informação háptica é aumentada 

após a fadiga local dos flexores plantares.  

Os resultados encontrados por Pereira e Moraes (2017) corroboram com a 

literatura sobre a ancoragem diminuir a oscilação postural em condições sem fadiga. No 

entanto, contrariando a expectativa dos autores, a informação háptica advinda do uso do 

sistema âncora não conseguiu compensar os efeitos perturbadores à postura quando a 

fadiga local dos flexores plantares foi induzida. Os autores se posicionam em relação a 

esse achado dizendo que os participantes do estudo podem não ter se beneficiado do uso 

da ancoragem porque limitaram a atenção necessária para manusear as hastes do sistema 
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âncora. Segundo os autores os participantes priorizaram a atenção para a tarefa postural 

e de certa maneira abandonaram a tarefa de ancoragem.  

O aumento da demanda postural aumenta a demanda atencional para o controle 

da mesma (Vuillerme, Forestier, & Nougier 2002). Para se manter ancorado é necessário 

um certo grau de atenção para execução do manuseio das hastes flexíveis das âncoras. 

Para controlar as hastes esticadas e ao mesmo tempo manter as cargas anexas no chão 

(premissa fundamental sobre o sistema âncora) o organismo depende de um processo 

voluntário e de mecanismos de atenção para tomada de decisão em relação a estratégias 

de ancoragem (Mauerberg-deCastro et al., 2014). Pereira e Moraes (2017) colocam que 

possivelmente os efeitos positivos da suplementação háptica via toque leve para atenuar 

os efeitos da fadiga local encontrados no estudo de Vuillerme e Nougier (2003) possam 

ser explicados por uma menor exigência atencional da estratégia de toque leve quando 

comparado ao uso do sistema âncora. 

Embora Pereira e Moraes (2017) tenham encontrado resultados negativos em 

relação a suplementação háptica via sistema âncora, nos nossos achados encontramos 

efeitos opostos. Mesmo que a demanda atencional da tarefa postural tenha aumentado, os 

participantes conseguiram priorizar a tarefa de ancoragem juntamente com uma demanda 

postural alta. Uma possível explicação poderia estar relacionada com as características 

das demandas atencionais de cada tipo de indução da fadiga. Provavelmente na fadiga 

local o participante acabou priorizando a sua atenção para uma parte específica do corpo, 

nesse caso os flexores plantares. Já para uma fadiga de característica geral, dificilmente 

os participantes conseguiriam dar um foco atencional para uma parte corporal específica. 

Em uma fadiga de característica geral, o organismo como um todo se encontra alterado, 

podendo dessa maneira não requerer demanda atencional específica em relação à qualquer 

parte corporal fadigada, o que preserva o foco de atenção da tarefa de ancoragem. Outro 

aspecto relacionado ao foco atencional em relação à fadiga local é em decorrência da dor 

ou desconforto focal que essa fadiga promove. Pode ser que após a fadiga local a sensação 

intensa direcione o foco atencional local aumentando a competição entre os processos 

atencionais necessários na tarefa de ancoragem. 

No nosso estudo, o organismo, ao invés de entender a tarefa manipulativa da 

ancoragem como uma tarefa concorrente à tarefa postural sob fadiga, acoplou a 

informação háptica no seu sistema de controle da postura. É importante relembramos que 

os efeitos perturbadores da fadiga a postura podem ser protocolo dependente, ou seja, a 
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maneira como a fadiga foi induzida (intensidade, duração, e tipo de exercício) podem 

influenciar nas respostas do sistema de controle postural.  

A corrida incremental máxima utilizada nesse estudo demandou uma carga de 

trabalho imposta prioritariamente nos membros inferiores, o que pode ter caracterizado a 

fadiga local, principalmente em decorrência da inclinação da esteira que foi utilizada 

progressivamente durante o protocolo de esforço (Corbeil, Bégin, Nougier, & Teasdale, 

2003). Contudo, o estado de fadiga geral foi o que predominou neste tipo de indução 

devido ao intenso impacto fisiológico e estrutural global. Nós encontramos nos nossos 

resultados que suplementar a informação háptica imediatamente após o esforço físico 

através do sistema de ancoragem foi eficiente quando utilizado um protocolo de esforço 

físico máximo de natureza geral. Este contexto de tarefa pode ter aumentado a 

complexidade da demanda postural de maneira mais acentuada quando comparado à um 

protocolo local como o utilizado por Pereira e Moraes (2017).  

Para compensar as perturbações musculares, efeitos da hiperventilação e facilitar 

o controle da postura, estratégias voluntárias foram evidentes na busca ativa por uma 

informação útil com propósito de aquietar a postura. Geralmente em tarefas onde o 

controle postural é mais desafiado, como no nosso estudo, essas estratégias parecem ser 

mais eficazes. Além do desafio de manter o equilíbrio após um esforço físico máximo, a 

restrição da visão e a posição desafiadora dos pés (tandem)—que também gera uma fadiga 

muscular local—contribuíram para realçar a demanda pela informação háptica como 

elemento eficaz no sistema de controle postural (Bermejo et al., 2015; Hatzitaki, Pavlou, 

& Bronstein, 2004; Rowland & Stein, 2014; Vuillerme, Nougier, & Prieur, 2001). Em 

nosso estudo, mesmo o exercício físico deteriorando a detecção de inputs das entradas 

somatossensoriais e/ou a sua integração (Lepers et al., 1997; Nardone et al., 1997; 

Paillard, 2012), o sistema ação-percepção integrou a informação háptica relevante ao 

sistema de controle postural. 

 Outra direção nesta discussão é o papel da distribuição das forças mecânicas dos 

inputs hápticos ao longo das estruturas componentes do organismo. Qualquer força 

aplicada sobre uma estrutura de tensegridade pode afetar a sua configuração e seu padrão 

de distribuição das forças (Profeta & Turvey, 2018, Ingber, Wang, & Stamenović, 2014). 

Essa alteração de forças mecânicas aconteceu tanto pela indução do esforço físico e como 

também pela manipulação do sistema âncora. Quando a informação háptica é 

suplementada no organismo, a disposição interna das configurações de tensegridade 

também se modifica e no nosso caso uma resposta comportamental adaptativa de 
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diminuição da oscilação postural é apresentada (Mauerberg-deCastro et al., 2014). Ao 

incorporar um quadro de fadiga decorrente de esforço físico máximo com a informação 

háptica adicional via sistema âncora, o sistema de controle da postura parece conseguir 

do mesmo modo utilizar o fluxo de propagação e distribuição de distúrbios mecânicos 

vindos de um sistema não biológico para um sistema biológico (em multi-escala) (Turvey 

& Fonseca, 2014). 

A presença da fadiga certamente amplia a propagação da deformação mecânica 

(e.g., aumento da atividade de tecidos em órgãos, aumento da circulação sanguínea e 

outras substâncias, etc.), porém, conquanto a informação háptica integra padrões de 

vibração mecânica de tecidos, os mesmos constituem uma unidade funcional na 

ancoragem, ou seja, a de preservar a referência espacial entre o corpo e o meio ambiente 

(Mauerberg-deCastro, comunicação pessoal, 2018). Este fator poderia acoplar o efeito 

funcional também na atividade mecânica (desorganizada) das estruturas corporais sob a 

fadiga. No estudo de Mauerberg-deCastro et al. (2013a) onde o acoplamento de 

ancoragem foi feito com cães em movimento, os autores discutem o papel da informação 

háptica evoluindo de uma situação quase-determinística, porém estocástica durante o 

deslocamento imprevisível do animal sobre uma esteira rolante. A perturbação da 

ancoragem do cão em deslocamento se torna funcional à medida que a demanda 

adaptativa da tarefa postural (i.e., vendado, permanecer equilibrado sobre uma plataforma 

de equilíbrio elevada) se torna significativa. Ou seja, quando os participantes humanos 

ancoraram com o cão, porém de olhos abertos, o aproveitamento da informação háptica 

foi nulo. Podemos observar que para uma condição em que o organismo se encontra sob 

efeitos da fadiga o aproveitamento da informação háptica via sistema âncora no nosso 

estudo foi satisfatório. O acoplamento entre alterações de tensão mecânica influenciadas 

pela demanda imposta pela fadiga em decorrência do exercício físico e alterações 

impostas pela exploração háptica configuraram um novo padrão tensional estrutural que, 

comparado ao padrão tensional na ausência da suplementação háptica, conseguiu atenuar 

os efeitos da fadiga intervenientes na postura.  
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7.4 Perfil e velocidade de recuperação no curso do tempo após esforço físico máximo 

sem suplementação háptica 

 

 Como observado anteriormente, o efeito da fadiga em decorrência do esforço 

físico máximo provocou um aumento da oscilação postural. Ainda, sabemos que os 

efeitos da fadiga sobre o controle da postura podem perdurar durante um período de 

tempo após a sua indução. Bove et al. (2007) colocam que esse tempo é relativamente 

curto e fica em torno de 10 minutos após o esforço físico. O impacto fisiológico é maior 

que o impacto no sistema postural. Os parâmetros fisiológicos, dependendo do tipo de 

exercício físico realizado, podem perdurar cerca de 1 hora, ou em casos de exercícios de 

alto endurance até dias. Existem contradições em relação ao tempo de recuperação do 

sistema postural para se equiparar novamente aos seus parâmetros sem esforço físico. 

Alguns estudos apontam para até 20 minutos e outros apresentam um tempo maior (até 

uma hora) (Nardone et al., 1998; Susco et al., 2004; Wilkins, Valovich, Perrin, & 

Gansneder, 2004). 

Para os valores relacionados a área da elipse observamos que para a condição sem 

ancoragem no segundo momento de recuperação (5 minutos após o esforço) a condição 

sem ancoragem foi 95% menor quando comparada à imediatamente após o esforço. Os 

valores aumentados da área da elipse em decorrência da hiperventilação em fadiga, foram 

significativamente menores cinco minutos após o esforço físico quando comparados ao 

momento imediatamente após. Para o terceiro momento de recuperação a área da elipse 

não se diferenciou do momento anterior. Para 15 minutos após o teste de esforço, o perfil 

se manteve inalterado e não apresentou diferença significativa. Nessa condição, a 

recuperação dos valores da área da elipse para os valores sem esforço se deu a partir do 

terceiro momento de recuperação (10 minutos após o esforço).  

Para os valores da distância percorrida pelo CP encontramos que os momentos de 

recuperação apresentaram um perfil linear e decrescente. O efeito desestabilizador da 

fadiga pós esforço físico máximo em relação à distância percorrida do CP desapareceu 

somente 15 minutos após o teste de esforço físico.  Não encontramos diferenças entre os 

momentos 5, 10 e 15 minutos de recuperação. Dessa maneira parece que a recuperação 

aconteceu somente 15 minutos após o esforço físico, não mostrando alterações durante o 

curso do tempo.  

 Para ambas as variáveis (AMO, VM) o perfil de recuperação se apresentou 

semelhante. Apenas 10 minutos após o teste de esforço físico encontramos uma 
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equiparação nos valores de AMO e VM comparados ao momento sem esforço físico. Para 

a variável de RMS encontramos que a equiparação aconteceu 5 minutos após o esforço 

físico.  

 Observamos que para a maioria das variáveis utilizadas (área da elipse, distância 

percorrida, velocidade média, amplitude média) o perfil de recuperação se deu de forma 

similar (em torno de 10 e 15 minutos após o teste de indução ao esforço) se apresentando 

de maneira linear e decrescente. Nos momentos subsequentes ao esforço (5 minutos, 10 

minutos e 15 minutos) os efeitos significativos de aumento da oscilação postural 

encontrados imediatamente após o esforço em decorrência da hiperventilação foram 

atenuados.  

 Esses achados em relação ao tempo de recuperação corroboram com alguns 

autores como Fox e colaboradores (2008) que encontraram que somente após 13 minutos 

o efeito desestabilizador da postura foi recuperado voltando a linha de base obtida no 

momento sem esforço. Outros pesquisadores (Bove et al., 2007; Guidetti, Franciosi, 

Gallotta, Emerenziani, & Baldari, 2011; Yaggie & Armstrong, 2004) também 

encontraram efeitos similares em que o tempo de recuperação foi de 10 minutos pós-

exercício. Alguns estudos relacionam a rápida recuperação dos níveis de estabilidade 

postural com a possibilidade de que o exercício não foi capaz de induzir uma fadiga com 

magnitude suficiente para alterar o controle da postura por períodos prolongados 

(Nardone et al., 1997; Nardone et al., 1998; Vieira, de Avelar, Silva, Soares, & da Costa, 

2015). No nosso estudo esse não foi o caso, pois o perfil de indução ao esforço físico foi 

capaz de perturbar o sistema postural por um tempo relativamente considerável. 

 
 
7.5 Contribuição da informação háptica em relação ao perfil e velocidade de 

recuperação após esforço físico máximo 

 
Uma das nossas perguntas em relação a suplementação da informação háptica através do 

sistema âncora era que essa informação poderia ser útil para acelerar a velocidade do 

processo de recuperação no curso do tempo comparado aos valores de base da oscilação 

postural quando os efeitos da fadiga não estavam presentes. A nova organização 

estabelecida pelo uso da ancoragem alterou o perfil e a velocidade de recuperação, fato 

que observamos em decorrência da presença da interação entre a estar ou não ancorado e 

os diferentes momentos de observação no curso do tempo. Como observaremos a seguir, 

a magnitude de oscilação das variáveis observadas foi significativamente menor com a 
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presença da informação háptica, é provável que, para esses valores, após atingida uma 

certa redução da magnitude de oscilação dificilmente eles dificilmente seriam reduzidos 

ou mantidos similares no decorrer do tempo de recuperação avaliado no estudo. 

A interação estatística entre condição de tarefa e momento de recuperação 

observada para praticamente todas as variáveis mostra que a condição com âncora exibe 

um salto de recuperação menos acelerado na taxa de oscilação postural logo após a 

indução do esforço, em contraste com a condição sem âncora. A condição sem âncora, 

embora também exiba um perfil linear de recuperação, atinge valores similares aos da 

condição pré indução ao esforço por volta dos dez minutos, enquanto a condição com 

âncora reflete valores reduzidos já no momento imediato pós-esforço. A exploração via 

sistema háptico refletiu-se num nível bastante reduzido de oscilação postural, em 

contraste com a condição sem âncora, com evidências de distinta velocidade de 

recuperação ao longo do curso temporal. A recuperação do sistema postural com o uso 

do sistema âncora parece ser menos súbita e, aparentemente, atinge uma assíntota na 

curva de recuperação perto dos 10 minutos, quando os valores então assemelham-se à 

situação sem indução ao esforço, exceto para área da elipse na condição sem âncora que 

só aproximou os valores aos anteriores à indução de esforço aos 15 minutos. A resposta 

diferenciada em termos absolutos de valores entre as duas condições é visível após o 

esforço na maioria das variáveis. Este resultado certamente é dependente da amplitude 

absoluta da oscilação que, já reduzida na condição com ancoragem, tem menos 

possibilidade de mudanças por já estar perto dos valores basais da condição da tarefa.  

 

Para os valores relacionados à área da elipse na condição de ancoragem, o segundo 

momento de recuperação (5 minutos após o esforço) foi 68% menor que aquele 

imediatamente à indução do esforço, enquanto que a condição sem ancoragem foi 29%. 

A variável distância percorrida do CP mostrou recuperação semelhante entras as 

condições de tarefa em termos de taxa de oscilação, 26% e 23%, respectivamente para as 

condições âncora e sem âncora. Na VM-AP, 5 minutos após o esforço, a condição sem 

âncora diminuiu 20% da imediatamente à indução do esforço, enquanto que a condição 

sem ancoragem 26%. Na VM-ML a diferença na condição com âncora após a indução ao 

esforço foi 31% e para a condição sem âncora, 22%. Nestas variáveis, as linhas de 

recuperação foram paralelas, ou seja, ambas as condições mostraram recuperação em 

similar proporção. A característica de aumento do efeito do esforço no primeiro momento 

após a indução ao esforço para o grupo sem âncora e mais acentuado ainida para o grupo 
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com ancora, além da linha aproximadamente paralela entre ambos ao longo dos próximos 

momentos de recuperação predominou em AMO-AP e AMO-ML, e também em RMS-

AP e RMS-ML. 

 A ancoragem, para algumas variáveis, revela uma recuperação significativa 

bastante acentuada em seus valores absolutos (e.g., área da elipse, AMO-AP, AMO-ML, 

RMS-AP e RMS-ML), e proporcionalmente se alteram modestamente entre os momentos 

de recuperação finais. Os parâmetros de recuperação com brusca recuperação inicial são 

consistentes com resultados encontrados na literatura, fato que ocorre em decorrência da 

dissipação dos efeitos da fadiga geral (Bove et al., 2007; Guidetti, Franciosi, Gallotta, 

Emerenziani, & Baldari, 2011; Yaggie & Armstrong, 2004).  

Como já vimos, alguns estudos analisaram o efeito da informação háptica na 

diminuição dos efeitos perturbadores da fadiga (Lackner et al., 2000; Vuillerme e 

Nougier, 2003; Pereira & Moraes, 2017), mas nenhum deles analisou se a informação 

háptica poderia acelerar a velocidade da sua recuperação durante os momentos 

subsequentes. Também observamos diferentes resultados em relação à ferramenta de 

suplementação háptica utilizada nesses estudos. Sabemos que suplementar a informação 

háptica via toque leve para tarefas posturas sob fadiga local parece ser mais eficiente do 

que via sistema âncora (Pereira & Moraes, 2017). Até o momento, com os nossos 

resultados, podemos dizer que esses achados não equivalem para fadiga geral como foi a 

induzida nesse estudo. 

 

7.6 Efeito de aprendizagem durante as tarefas posturais – grupo controle 

 

Ao incorporar a informação háptica em tarefas posturais, encontramos na 

literatura que efeitos de prática decorrentes do uso do sistema âncora podem ser 

encontrados. No caso da suplementação háptica via sistema âncora alguns efeitos de 

prática são observados, principalmente à curto prazo (Mauerberg-deCastro, Moraes, & 

Campbell, 2012). Com a intenção de segregarmos um possível efeito de prática 

decorrente das tarefas posturais impostas em de cada sessão experimental (com ou sem 

âncora) um segundo experimento foi criado com um grupo controle independente do 

grupo experimental. Nesse grupo, ao invés da presença de um protocolo de esforço, os 

participantes ficaram em repouso com medidas de oscilação postural coletadas dentro de 

intervalos de tempo similares ao do grupo experimental que executou o protocolo de 

esforço para ambas as sessões (sem âncora e com âncora). Uma das perguntas 
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relacionados a esse grupo foi responder se a prática de curto prazo somada à dissipação 

da fadiga poderia ser um fator sobreposto em relação à resposta comportamental do 

controle da postura.  

Observamos nos resultados referentes ao grupo controle que as tarefas posturais 

de cada intervalo (i.e., medida basal, imediatamente após, 5, 10 e 15 minutos) não foram 

suficientes para promover efeitos de aprendizagem durante cada sessão, com e sem 

âncora. Tanto para a sessão com tarefas posturais sem âncora ou com âncora não foram 

suficientes para proporcionar efeitos de prática no curso temporal escolhido. O que 

podemos observar é o efeito positivo da suplementação háptica para diminuir a oscilação 

postural. Estar ancorado, para este grupo controle, e como já é conhecido na literatura 

(Calve & Mauerberg-deCastro, 2005; Costa, Manciopi, Mauerberg-deCastro, & Moraes, 

2015; Dascal, Okazaki, & Mauerberg-deCastro, 2012; Freitas, Mauerberg-deCastro, & 

Moraes, 2013; Hedayat, Moraes, Lanovaz, & Oates, 2017; Mauerberg-deCastro et al., 

2010; Mauerberg-deCastro, Moraes, & Campbell, 2012; Moraes & Mauerberg-deCastro, 

2009) reduziu a oscilação postural em cerca de 75% para área da elipse, 22% para 

distância percorrida do CP, 52% para VM_AP, 45% para VM_ML, 34% para AMO_AP 

e 36% para AMO_ML comparados à não estar ancorado. 

Freitas et al. (2013) a fim de observarem o efeito da prática com a utilização do 

sistema âncora compararam diferentes frequências de prática em idosos durante uma 

sessão. Os autores encontraram que os idosos se beneficiaram com a frequência de prática 

intermitente para efeitos de retenção posterior (24 horas depois). Moraes e Mauerberg-

deCastro (2009) observaram o efeito de uma pequena quantidade de prática com o sistema 

âncora (20 ensaios) para idosos. Nesse estudo o uso do sistema âncora resultou em uma 

diminuição da oscilação postural durante o seu uso, entretanto imediatamente após o 

sistema âncora ter sido removido, nenhum efeito foi encontrado. Os autores sugerem que 

a quantidade de prática foi pequena para promover algum efeito permanente. Para o nosso 

estudo, somado à uma prática significativamente menor, e o espaçamento entre os blocos 

de tentativas (diferentes momentos) podem ter contribuído para a ausência do efeito de 

prática. No estudo que encontramos o efeito decorrente da prática somente para tarefas 

com âncoras, os blocos de tentativas foram realizados de maneira sequencial (Mauerberg-

deCastro, Moraes, & Campbell, 2012). No nosso estudo a prática entre as sessões foi 

consideravelmente menor do que os estudos citados, assim a aprendizagem ou algum 

efeito da prática não foi evidenciada, e provavelmente não interferiu nos resultados do 

grupo experimental. Extrapolando os resultados do grupo controle para o grupo 
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experimental, podemos inferir que para o nosso estudo, nas sessões realizadas com a 

suplementação háptica, a dissipação da fadiga decorrente do exercício físico máximo em 

esteira ergométrica pode ter sido o único fator que integrou a melhora da efetividade da 

ancoragem e melhora do controle da postura durante o curso temporal de observações, 

não apresentando efeitos sobrepostos de prática decorrente do uso das âncoras. Para as 

sessões sem ancoragem o mesmo argumento pode ser considerado onde a oscilação 

postural diminui (embora em magnitudes maiores comparado à ancoragem) ao longo do 

tempo em decorrência da dissipação da fadiga, e não em decorrência da prática da tarefa 

postural que poderia ter levado a uma adaptação comportamental em decorrência da 

demanda postural imposta (olhos fechados e pés em tandem).  

 
7.7 Manuseio e tração do sistema âncora para suplementação da informação háptica 

 

Fica evidente neste estudo que a informação háptica suplementada pelo sistema 

âncora foi eficiente para reduzir a oscilação postural em condições sobre o efeito do 

esforço físico. É possível presumirmos que esse fato está relacionado ao caráter 

exploratório (característica fundamental para obtenção da informação háptica) que se 

torna evidente e possível com o uso dessa ferramenta. Para manter ou reestabelecer o 

controle da postura o indivíduo insere estratégias exploratórias durante a realização da 

tarefa que se alteram em decorrência da dificuldade da tarefa. Uma das características 

dessas estratégias pode ser verificada por meio da quantificação da tração de ancoragem 

realizada pelos indivíduos para diminuir a oscilação postural.  

Nesse sentido, observamos que os participantes do grupo experimental realizaram 

a tração das âncoras diminuindo a oscilação postural e se beneficiando do sistema âncora 

em todos os momentos. No nosso estudo não foi encontrada diferenças entre utilizar a 

mão direita ou esquerda, Mauerberg-de Castro, Moraes, Miranda, Aires, Porto, e Pestana 

(2013b) investigaram a utilização uni e bimanual em tarefas de equilíbrio com o sistema 

âncora, e em comum com ao nosso estudo, a partir dos achados concluíram que as mãos 

tendem a atuar em sincronia na tentativa de reduzir a oscilação corporal. Alguns estudos 

evidenciaram que essa sincronia pode não acontecer. Por exemplo, Mauerberg-deCastro 

e Magre (2014a) encontraram uma maior força média tanto de tração em tarefas com 

âncoras como de pressão em tarefas de toque leve pelo braço esquerdo, ainda que a 

dominância lateral da maioria dos participantes tenha sido destra. Em relação às 

estratégias de tração utilizadas nos diferentes momentos do nosso estudo, observamos 
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uma maior força média de tração no momento imediatamente após o esforço (2,4 N) 

embora não tenha se diferenciado do momento sem esforço (1,9 N) e um declínio 

significativo na força média de tração a partir de 10 minutos após o protocolo de esforço.  

O declínio a partir de 10 minutos após o esforço físico pode ter acontecido em decorrência 

da diminuição da demanda postural, que em decorrência apresentaram uma diminuição 

da necessidade de exploração háptica. Em estudo com o sistema âncora encontramos 

geralmente níveis médios de força de tração em torno de 2,1 N e 2 N, respectivamente, 

para as mãos direita e esquerda; os eventos de força máxima ficam próximos ao dobro 

dessa quantidade (ou seja, 4,7 N e 4,6 N, respectivamente, para as mãos direita e 

esquerda) para pés paralelos de olhos fechados (Mauerberg-deCastro et al., 2014).  

 Observamos que a dificuldade da tarefa (i.e., posição dos pés), ou uma alteração 

no organismo aumenta a necessidade de exploração háptica para obtenção de informação 

de referência externa. No nosso estudo a complexidade da tarefa consistia na posição 

escolhida para a execução (pés em tandem), ausência da visão e a alteração da homeostase 

do organismo (indução a fadiga). Bermejo et al. (2015) já haviam observado que a posição 

dos pés acentuou os efeitos perturbadores a postura após a indução do esforço. De fato, 

em nos nossos resultados observamos que o momento imediatamente após o esforço se 

diferiu dos demais momentos de recuperação para níveis de tração média das âncoras. 

Para o pico máximo também observamos que no momento imediatamente após o esforço 

foi onde encontramos os maiores valores.  Em relação aos valores de pico e média de 

tração os nossos resultados demonstram níveis próximos aos dados apresentados por 

Mauerberg-deCastro et al. (2014). Assim, quando o organismo se encontrava em uma 

tarefa mais desafiadora (tandem e pós esforço físico) houve uma necessidade de aumento 

da exploração háptica para aquisição de informação do ambiente. A necessidade de 

exploração háptica através das âncoras foi diminuindo na medida em que a recuperação 

fisiológica, bioquímica e estrutural do organismo foi ocorrendo juntamente com 

diminuição da oscilação postural. Esse fato corrobora com o pressuposto mais importante 

em relação ao sistema âncora, tarefas mais desafiadoras exigem uma maior necessidade 

de busca pela informação háptica, no nosso caso, suplementada pela ancoragem 

(Mauerberg-deCastro et al., 2014). 

Para Rabin et al. (2006), níveis de força maiores que 1 N poderiam fornecer um 

suporte mecânico para diminuição da oscilação postural. De fato, os resultados 

relacionados ao toque leve (paradigma que também incorpora a informação háptica ao 

sistema de controle postural) demonstram que baixos níveis de força aplicados podem 
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diminuir a oscilação postural. De acordo com esses pesquisadores, a força média de 

pressão do dedo durante o contato inicial foi de 0,79 N. Ao longo da duração da tarefa, a 

força foi sendo diminuída até chegar em valores próximos a 0,4 N. Realmente os valores 

de pressão referentes aos estudos de toque leve são significativamente menores que os 

valores de tração do sistema âncora (Jeka, 1997; Mauerberg-deCastro, 2014). No entanto, 

é interessante salientar que as exigências da tarefa e a maneira como ela deve ser 

executada diferem do paradigma de toque leve. Estar ancorado possibilita o executante 

da tarefa uma exploração com as âncora com graus de liberdade em relação a 

movimentação da ferramenta mais amplos e com maiores combinações do que a 

exploração com toque leve, onde a movimentação se limita à ponta dos dedos sobre uma 

pequena superfície. Nas tarefas que utilizam o toque leve, a direção de contato acontece 

em uma única direção (pressão de cima para baixo), e o contato é direto e não mediado 

por uma ferramenta. O contato restrito e direto não possibilita diferentes estratégias de 

manipulação (i.e., a estratégia será praticamente a mesma, pressão em uma direção única), 

enquanto que a utilização da âncora favorece ao indivíduo uma maior liberdade de 

movimentos exploratórios e oportuniza diferentes estratégias para manter/diminuir a 

oscilação corporal favorecendo uma constante atualização do sistema postural. A 

exploração para busca deliberada de informação háptica com a ancoragem permite uma 

combinação de movimentos distais das mãos e dos braços através da haste flexível que 

se diferencia amplamente da exploração com o toque leve. A única semelhança entre os 

paradigmas é que ambos utilizam a informação háptica com a finalidade de diminuir a 

oscilação postural (Mauerberg-deCastro et al., 2014).   

Utilizar as âncoras exige uma demanda atencional para operacionalizar a 

manipulação das suas hastes flexíveis, assim como em uma tarefa postural onde a 

demanda da tarefa postural cresce (i.e., presença da fadiga) e a demanda atencional 

aumenta (Pereira & Moraes, 2017; Lajoie, Teasdale, Bard, & Fleury, 1993).  Embora a 

demanda atencional tenha aumentado em decorrência da complexidade da tarefa, esse 

fato não impossibilitou a utilização das âncoras. Como observado, a tração das hastes 

flexíveis do sistema âncora foram efetivas para a exploração háptica. Quando a tarefa se 

mostrou mais desafiadora a tração das âncoras foi maior, e quando a tarefa foi se 

mostrando menos desafiadora a exploração das âncoras também foi menor. Embora os 

valores tenham ficado próximos de 2,4 N a ancoragem não ofereceu um suporte mecânico 

ao participante que fazia o seu uso.  
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Nossos resultados demonstram que as pistas hápticas obtidas pelo sistema âncora 

foram integradas com outras informações sensoriais pelo sistema de controle postural 

(Jeka, Bentzen, & Lackner, 1996; Rowland & Stein, 2014). Com a utilização do sistema 

de ancoragem e a adição da informação háptica, os participantes expandiram a exploração 

ativa do ambiente através de alterações na tração das hastes das âncoras (Mauerberg-

deCastro et al., 2012). Essa capacidade do indivíduo em detectar as propriedades de uma 

superfície por meio da exploração mediada pelo sistema âncora pode ser explicada pela 

telemodalidade perceptiva (Cabe, 2011; 2013). O sistema âncora funciona como um 

transmissor da informação distal, ou seja, sobre propriedades da superfície de apoio e seu 

sistema de referência espacial em relação ao corpo (i.e., alinhamento perpendicular 

formado por um sistema de referência tipo tripé: corpo e ponto de contato das duas 

âncoras na superfície de apoio). A telemodalidade ocorre porque a extensão de contato é 

não-neural (i.e., as duas âncoras). O mecanismo de exploração pelo sistema háptico destas 

extensões recorre a um jogo de forças físicas (invariantes como gravidade, viscosidade, 

massa, etc.) e do sistema ação-percepção (Mauerberg-deCastro et al., 2014). O resultado 

é a eficiente noção de orientação que garante melhora na estabilidade postural. Este jogo 

parece ser, em termos relativos, otimizado na condição de fadiga, uma vez que o sistema 

ação-percepção incorpora dados da sensação de fadiga do organismo. Efeitos da fadiga 

evoluem instante-a-instante para um potencial estado de entropia afetando a configuração 

de controle postural; esses efeitos não são abolidos quando observamos a ineficiência dos 

mecanismos de controle postural numa situação controle (i.e., sem a ancoragem háptica). 

Na ancoragem háptica aparentemente esses mecanismos refletem a atenuação dos efeitos 

da fadiga na postura e a seleção de informações sensoriais relevantes ao sistema de 

controle postural.  
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8. Conclusão 

 

 O organismo compensou os efeitos de degradação do equilíbrio provocados pelo 

esforço intenso a partir de estímulos de curto prazo durante a atividade exploratória com 

o sistema âncora. A informação háptica foi útil para o sistema que se encontrava em 

desequilíbrio homeostático promovendo uma diminuição da oscilação postural. Os 

benéficos conhecidos na literatura sobre a utilização do sistema âncora, segundo nosso 

estudo, permanecem mesmo em estados de fadiga geral do organismo provocados pelo 

exercício físico.  

Suplementar a informação háptica associando ao quadro de fadiga geral 

proporcionou uma nova disposição interna do status de tensegridade do organismo que 

apesar de não ter banido por completo os efeitos perturbadores da fadiga geral ao controle 

da postura, foi eficiente em otimizar a informação háptica como uma informação 

importante e efetiva ao sistema de controle da postura.  

Embora a informação háptica tenha atenuado significativamente os efeitos da 

fadiga geral sobre os níveis de oscilação postural, a velocidade de recuperação dos valores 

basais da oscilação postural foi, na condição de ancoragem, reduzida dada sua 

proximidade com os valores de oscilação típicos da tarefa sem a fadiga. Valores muito 

próximos aos encontrados em situações de homeostase do organismo sob o contexto 

específico da tarefa, como aqui encontrados, dificilmente seriam modificados. De 

maneira geral os efeitos da fadiga geral, desaparecem entre 10 e 15 minutos estando ou 

não ancorado. Entretanto, cada condição de tarefa se aproxima ao parâmetro da situação 

basal (i.e., sem fadiga), porém preserva o contexto de perturbação inerente ao uso ou não 

uso da informação háptica (i.e., sistema âncora).  

A exploração háptica, representada nos níveis de tração das hastes flexíveis das 

âncoras, foi evidente na condição mais desafiadora à postura (imediatamente após o 

esforço). Conforme a tarefa foi se tornando mais fácil (diminuição dos efeitos do esforço 

físico sobre a postura nos diferentes momentos após o esforço físico) a estratégia na 

exploração háptica resultou na diminuição dos níveis de tração na puxada das cargas.  

Parâmetros fisiológicos não foram alterados em decorrência da suplementação da 

informação háptica, entretanto seus efeitos intervenientes sobre o controle da postura 

foram amenizados. Os resultados encontrados permitem abolir a possibilidade de efeito 

de prática da tarefa postural, tanto para tarefas com ou sem suplementação háptica.  
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9. Limitações do estudo, sugestões e recomendações 

 

 Embora a efetividade da informação háptica tenha sido comprovada no nosso 

estudo, é importante cautela ao generalizar os resultados. É possível que efetividade da 

ancoragem háptica ocorra apenas para esse tipo específico de indução do esforço físico.

 É importante considerar a necessidade de investigações adicionais usando 

diferentes forma de indução ao esforço físico. Também devemos considerar se a 

utilização do sistema âncora para suplementação da informação háptica pode promover 

benefícios após um treinamento a médio e longo prazo sob condições de fadiga geral.  

 Em relação às nossas limitações metodológicas, seria ideal a utilização de um 

acompanhamento eletromiográfico para sabermos como se comportou a ativação 

muscular local, principalmente do tríceps sural (grupo muscular mais importante no 

controle da postura, principalmente devido a sua função anti-gravidade) após indução da 

fadiga pelo protocolo de esforço utilizado (Heroux, Dakin, Luu, Inglis & Blouin, 2014). 

Uma correlação cruzada entre os dados da célula de carga e dados do deslocamento do 

CP nos permitiriam identificar se mudanças relacionadas à força aplicada na tração das 

âncoras também levariam a mudanças relativas na trajetória do CP, entretanto essa análise 

não foi realizada. Outra limitação do estudo foi a não inserção dos dados de força de 

tração nas células de carga (i.e., porção das âncoras que repousam na superfície) do grupo 

controle, embora os mesmos tenham sido coletados. 

 Sugestões para estudos futuros seria avaliar os efeitos da prática e da sua 

transferência sob condições de fadiga geral. Ainda, futuramente, seria importante 

observar de maneira sistemática a inserção do uso da ferramenta háptica dentro de 

contextos de treinamento esportivo ou de reabilitação.  
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APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
  

 

 

Eu Gabriella Andreeta Figueiredo, responsável pelo estudo “A utilização do 

sentido háptico em tarefas de controle postural em diferentes condições de indução ao 

esforço”, portador do RG 44.340.085-4, e sob a orientação da Profª Drª Eliane Mauerberg 

de Castro, convido você a participar deste estudo. Os objetivos desta pesquisa incluem 

analisar como será a resposta do equilíbrio de indivíduos saudáveis ao manejar com a 

mão cordas presas a pesos mantidos em contato com o chão (chamado sistema âncora) 

em condições de repouso e de esforço físico. Para isso, você terá dois encontros comigo 

na Universidade São Paulo, Ribeirão Preto ou na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) em Rio Claro, conforme sua preferência e disponibilidade.  

No primeiro encontro você será submetido (a) à primeira etapa do estudo onde 

responderá o Questionário Internacional de Atividade Física-IPAQ (versão longa), para 

analisar se você se enquadra no critério de inclusão do estudo. Estando incluído, em 

seguida, você fará uma tarefa de equilíbrio que consiste em ficar em pé com os pés 

descalços e paralelos em uma trave de equilíbrio horizontal e sobre uma plataforma que 

analisa o comportamento do seu equilíbrio. Nessa posição você irá realizar duas tentativas 

com duração de 40 segundos cada para condição (com e sem o uso do sistema âncora) 

com os olhos vendados. Após este procedimento você iniciará um teste de esforço 

máximo em uma esteira ergométrica. Este teste de esforço consiste em estágios com 

duração de 3 minutos, que gradativamente irá aumentando a velocidade e inclinação da 

esteira. O teste se finda no momento em que você não aguentar mais continuar com o 

teste. Durante o teste de esforço a cada estágio de 3 minutos serão realizadas coletas de 

amostra de sangue no lóbulo da sua orelha através de tiras reagentes. Coletaremos 25 

microlitro de sangue do lóbulo da sua orelha (aproximadamente 2 gotas de sangue) para 

analisarmos a concentração de lactato. Em geral, são coletadas aproximadamente 5 

amostras de sangue.  

Imediatamente após a realização deste protocolo você será encorajado a realizar 

novamente as duas tarefas iniciais de equilíbrio com e sem o uso do sistema âncora, na 

seguinte sequência: imediatamente após, cinco minutos após, dez minutos após e quinze 

minutos após o teste. No nosso segundo encontro que acontecerá com no mínimo de 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - (TCLE) 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12) 
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72horas de intervalo, você realizará as tarefas de equilíbrio (as mesmas do primeiro 

encontro) após 30 minutos de exercício na esteira ergométrica a uma determinada 

intensidade (podendo ser de leve à moderada). É importante salientar que seguiremos os 

critérios de interrupção do protocolo de esforço do Colégio Americano de Medicina do 

Esporte (ACSM -American College of Sports Medicine). O tempo aproximado de 

participação em cada encontro será de 50 minutos. A trave de equilíbrio a ser utilizada 

possui 10 cm de altura e a plataforma de força 5 cm, esta é fixada no solo, e o risco de 

cair é baixo. É importante você ter o conhecimento que o teste de esforço máximo pode 

acarretar algum desconforto fisiológico como náuseas, tonturas, e até mesmo dores 

musculares nas horas seguintes ao teste, principalmente nos músculos dos membros 

inferiores. Também não descartamos a possibilidade de algum tipo de lesão muscular 

gerado pelo esforço que o teste exige. As coletas de sangue do lóbulo da orelha, feitas 

com o máximo rigor de assepsia, embora envolva apenas uma picada rápida e superficial 

no local, também podem causar desconforto e leve dor. De qualquer forma, o local da 

pesquisa é provido de material de primeiros socorros e você será supervisionado (a) 

sempre por um auxiliar treinado, assim como também sempre estará presente um 

profissional de educação física com formação em primeiros socorros para que qualquer 

incidente seja devida e prontamente atendido, e inclusive, se necessário, encaminhado 

para setores de atendimento de emergência mais próximo. Lembro que os riscos de um 

teste máximo são mínimos (desde que bem controlado) e que um profissional experiente 

irá supervisionar os testes.  

Caso, durante a participação você não queira proceder com os testes, você poderá 

interromper a participação a qualquer momento sem nenhum constrangimento. Entenda 

também, que todas as informações coletadas no estudo serão confidenciais e que seu 

nome e dados pessoais não serão divulgados em hipótese alguma. As informações 

coletadas serão utilizadas para fins estatísticos, científicos ou didáticos, ficando 

resguardado o seu anonimato, tanto em relação aos dados coletados.  

A participação neste projeto também não proporcionará nenhum gasto ou 

benefício/ressarcimento financeiro ao participante. Entenda que os custos dos seus 

deslocamentos até o local para realização da pesquisa, serão de sua responsabilidade. 

Entretanto o participante poderá ter conhecimento do seu condicionamento físico 

relacionado a sua capacidade aeróbia, que poderá ser utilizado para a prescrição de 

exercício físico por um profissional, além de uma avaliação do seu equilíbrio postural. A 
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principal função do estudo é compreender se o uso do sistema ancora proporciona uma 

melhora do controle da postura mesmo em condições de esforço físi 

 

co. Após ser informado de todos os procedimentos da pesquisa, convido-o a 

assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para sua participação, que foi 

elaborado em duas vias, uma que ficará com o Senhor (a) e outra para o pesquisador 

responsável.  

 

Dados do participante 

Nome do participante _________________________________________________ 

Endereço___________________________________ 

Cidade/Estado:_____________________ 

CEP:______________________________________Telefone:____________________ 

RG:_______________________________________Local____________________Data

_____ 

 

Para questões relacionadas a este estudo, contate: 

Dados do projeto: 

Título do Projeto: “A utilização do sentido háptico em tarefas de controle postural em 

diferentes condições de indução ao esforço” 

Identificação do responsável pelo estudo 

Aluno (Pesquisador) 
Gabriella Andreeta Figueiredo, RG: 44.340.085-4 
Programa de Psicobiologia FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Av. Bandeirantes, 3900 - CEP 14040-901 - Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP -
Brasil 
Laboratório da Ação e Percepção, Departamento de Educação Física - IB/UNESP 
Av. 24-A, 1515 - Bela Vista, Rio Claro - SP CEP- 13505-900 ; Fone: 19 – 991506071 
(celular) 
e-mail: gabi_afigueiredo@yahoo.com.br 
Orientador 
Prof ª Dr ª Eliane Mauerberg-deCastro 
Programa de Psicobiologia FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
Av. Bandeirantes, 3900 - CEP 14040-901 - Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP -
Brasil 
Laboratório da Ação e Percepção, Departamento de Educação Física - IB/UNESP 
Av. 24-A, 1515 - Bela Vista, Rio Claro - SP CEP- 13505-900 Fone: (19) 35264333 
e-mail: mauerber@rc.unesp.br 
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* Para esclarecimentos sobre eventuais dúvidas em relação aos aspectos éticos da pesquisa entre em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USPAvenida 

Bandeirantes, 3900, Bloco 23, Casa 37 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - BrasilFone: (16) 3602-4811 / 

Fax: (16) 3633-2660E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

 

 _______________________________                ______________________________ 

            Assinatura do participante                              Assinatura do pesquisador                                   
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ANEXO A – Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP e 
Universidade Estadual Paulista – Rio Claro (Instituição coparticipante) 
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