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1 INTRODUÇÃO  

 

Os primeiros estudos sobre controle postural foram realizados por Charles 

Sherrington no início do século XX. As evidências destes estudos foram pioneiras 

para o conhecimento da participação de estruturas neurais inferiores (medula 

espinhal e tronco encefálico) na modulação de respostas reativas posturais 

(SHERRINGTON, 1910). Após pouco mais de 100 anos de estudo, sabe-se que 

além da regulação por estruturas neurais inferiores, as respostas reativas posturais 

dependem do controle de estruturas superiores como o córtex cerebral. 

Recentemente nosso grupo de pesquisa encontrou que respostas posturais reativas 

podem ser moduladas pela restrição imposta por uma tarefa voluntária realizada 

concomitantemente à manutenção do equilíbrio postural (DE LIMA-PARDINI et al., 

2012; DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; PAPEGAAIJ et al., 2012).  

Nossos resultados recentes apoiam a noção de que níveis de alta ordem de 

controle motor, “central set” (PROCHAZKA, 1989), modulam as respostas posturais 

baseadas no contexto da tarefa voluntária. Nós testamos em jovens os efeitos da 

restrição da tarefa voluntária manual nas respostas posturais reativas (DE LIMA; DE 

AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010). Os participantes foram submetidos a dois 

contextos de restrição da tarefa voluntária: contexto de baixa restrição em que não 

havia cilindro sobre a bandeja; e contexto de alta restrição, em que o cilindro estava 

apoiado instavelmente sobre sua face curva na bandeja. Os participantes deveriam 

ajustar o controle postural de acordo com o contexto atual de restrição (baixa ou 

alta), durante perturbações imprevisíveis da base de suporte. Os resultados 

mostraram que o contexto atual de restrição imposta por uma tarefa manual pode 

levar a alterações na latência muscular e na amplitude articular. Recentemente, 

verificamos que não somente o contexto atual de restrição é capaz de gerar 

mudanças neurofisiológicas e comportamentais, mas também a experiência prévia 

de restrição (DE LIMA-PARDINI et al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012). Nestes 

estudos identificamos que dependendo da condição de restrição a qual o 

participante iniciava o experimento, a coordenação intersegmentar entre ombro e 

quadril se generalizava para as condições subsequentes (adaptação à sequência). 

Todas estas adaptações (ao contexto atual ou à sequência) das respostas posturais 

ocorreram paralelamente à diminuição da velocidade de deslocamento da bandeja, 

indicando uma interação de duas vias entre o controle automático postural e o 
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controle voluntário dos braços (para maiores evidências sobre a interação entre 

controle postural e voluntário, veja também CHEN et al., 2011; MORIOKA; 

HIYAMIZU; YAGI, 2005; STOFFREGEN et al., 1999; STOFFREGEN et al., 2000; 

WULF et al., 2004; WULF et al., 2003; YU et al., 2010). Os resultados de nossos 

estudos indicam, portanto, que as respostas posturais são capazes de se adaptar de 

acordo com o contexto atual e sequência em relação à restrição da tarefa voluntária. 

Estudos prévios têm sugerido que a modulação das respostas posturais 

baseadas no contexto é alterada em idosos sadios (CHONG; HORAK; 

WOOLLACOTT, 2000; FUJIWARA et al., 2012; HORAK; NUTT; NASHNER, 1992), 

principalmente em condições patológicas neurais com na doença de Parkinson (DP) 

(CHONG et al., 1999; CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 1999; 2000; HORAK; 

DIMITROVA; NUTT, 1999; ROCCHI et al., 2006). Indivíduos com DP apresentam 

dificuldade em adaptar o controle postural de acordo com o contexto (CHONG; 

HORAK; WOOLLACOTT, 2000; CHONG; JONES; HORAK, 1999; DE NUNZIO; 

NARDONE; SCHIEPPATI, 2007; HORAK; DIMITROVA; NUTT, 1999; ROCCHI et al., 

2006), em especial aos objetivos da tarefa voluntária (ALEXANDROV et al., 1998; 

BURLEIGH-JACOBS et al., 1997; GANTCHEV et al., 1996; ROCCHI et al., 2006; 

TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009). Idosos sadios, por sua vez, 

aparentemente não possuem prejuízos em adaptar o controle postural ao contexto 

(HORAK; NUTT; NASHNER, 1992; VAN OOTEGHEM et al., 2010), em especial a 

exigências de uma tarefa voluntária (PRADO; STOFFREGEN; DUARTE, 2007; 

TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009). No entanto, sabe-se que esta população 

possui maior influência de processamento atencional nas respostas posturais 

(SEIDLER et al., 2010; WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002), podendo 

influenciar o desempenho das respostas posturais reativas frente a restrições da 

tarefa voluntária.  

Embora a integração entre controle postural estático e voluntário ter sido 

investigada na população idosa sadia (PRADO; STOFFREGEN; DUARTE, 2007; 

TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009) e com doença de Parkinson 

(ALEXANDROV et al., 1998; BURLEIGH-JACOBS et al., 1997; GANTCHEV et al., 

1996; ROCCHI et al., 2006; TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009), questões 

ainda permanecem sobre como as respostas posturais frente a uma perturbação 

externa são adaptadas frente a alterações da restrição da tarefa voluntária. Estudos 

prévios têm enfocado a integração de movimentos auto-induzidos ao invés de 
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respostas posturais reativas induzidas externamente. Como uma questão 

neurofisiológica, nosso estudo é importante para entender as interações entre 

diferentes níveis de controle do movimento (automático e voluntário). Além disso, 

este estudo aborda uma importante questão relacionada à flexibilidade das 

respostas reativas em idosos sadios e acometidos pela DP. Estudos recentes têm 

enfatizado a alta incidência de quedas em idosos sadios (FASANO et al., 2012; 

FLEMING; PENDERGAST, 1993; LOCKHART, 2008) e em pacientes com DP 

(BLOEM et al., 2001; GRIMBERGEN; MUNNEKE; BLOEM, 2004; SMITHSON; 

MORRIS; IANSEK, 1998; WILLEMSEN et al., 2000) sob condições em que uma 

tarefa voluntária é realizada durante perturbação externa imprevisível, mas as bases 

neurofisiológicas para esta dificuldade ainda não são bem entendidas. 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar respostas posturais reativas em 

jovens, idosos sadios e pacientes com DP frente a perturbações externas, enquanto 

uma tarefa manual voluntária era desempenhada em contextos de baixa restrição 

(BR) e alta restrição (AR). Metade dos participantes iniciou o experimento realizando 

o contexto de BR e metade o contexto de AR. Tal balanceamento permitiu avaliar a 

influência do primeiro contexto de restrição (sequência) na adaptabilidade das 

respostas posturais. A adaptabilidade ao contexto atual foi verificada através da 

transição entre os blocos de restrições da tarefa voluntária. Adaptabilidade ao longo 

das tentativas foi avaliada através de perturbações repetidas (dentro de cada bloco 

de restrição) sob a mesma condição de restrição. O Experimento 1 teve como 

objetivo avaliar o efeito da restrição da tarefa voluntária nas respostas posturais de 

pacientes com DP. Foi hipotetizado que os pacientes com DP apresentam menor 

flexibilidade postural reativa de acordo com às exigências de estabilização da tarefa 

voluntária em comparação aos idosos sadios. No Experimento 2 objetivou-se 

comparar a flexibilidade postural reativa de acordo com as demandas de uma tarefa 

de equilíbrio manual entre jovens e idosos sadios. Foi hipotetizado que idosos 

adaptam as respostas posturais reativas de acordo com o contexto atual de 

restrição, enquanto que os jovens adaptam suas respostas posturais reativas de 

acordo com a sequência de apresentação de restrição.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Liberação dos membros superiores como um grande marco na 

evolução da modulação cortical sobre o controle postural 

 

Dentre todos os mamíferos, os seres humanos são os únicos que usam a 

postura bípede em uma variedade de situações (andar, correr, pular, dançar, 

manipular objetos, etc.). Milhares de anos foram necessários para que o ser humano 

adquirisse a postura bípede a partir da postura quadrúpede (BRUNET et al., 2002). 

Mudanças ambientais foram os principais motivos que levaram a necessidade dos 

nossos ancestrais em passar de um comportamento tipicamente arbóreo (locomoção 

predominante em árvores) para a locomoção em ambientes abertos no solo 

(JABLONSKI; CHAPLIN, 1993). A estabilidade na postura quadrúpede é 

relativamente estável, pois a base de suporte delimitada pelos quatro membros é 

alargada e seu centro de massa (CM) é próximo a superfície. Em contraste, a 

postura bípede é relativamente instável, pois sua base de suporte é pequena e seu 

CM é alto (aproximadamente próximo a segunda vértebra lombar) em relação ao 

solo. Quanto mais larga a base de suporte, maior a área em que o CM pode se 

mover sem perder o equilíbrio. Segundo HAYES (1982), a estabilidade postural é 

proporcional à área da base de suporte, da distância entre a linha de gravidade 

(projeção horizontal do centro de massa) até as fronteiras da base de suporte e ao 

inverso da altura do CM sobre a base de suporte. Desta forma, a perda do equilíbrio 

corporal é mais propícia a ocorrer na postura bípede em relação à quadrúpede. Para 

lidar com a maior instabilidade a evolução anatômica do bipedalismo foi 

acompanhada por uma série de mudanças musculoesqueléticas, não somente das 

pernas e pélvis, mas também da coluna vertebral, pés, tornozelos e crânio (ex: 

anteriorização do forame magno). Possivelmente, as mudanças mais significantes 

ocorreram na região pélvica em que houve diminuição da lâmina pélvica, tornando-

se mais larga como uma exigência para manter a linha de gravidade entre os dois 

pés. A postura bípede também envolveu alterações no fêmur passando a adquirir 

posição mais angular para mover o centro de gravidade em direção ao centro 

geométrico do corpo. As articulações do joelho e tornozelos tornaram-se mais 

robustas para melhor suportar o peso do corpo. Também para melhor suportar o 

peso do corpo em cada vértebra a coluna adquiriu o formato em S e tornou mais 
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larga e curta a coluna lombar. Com relação aos pés, o hálux alinhou-se com os 

outros dedos de forma que a locomoção fosse facilitada. Os braços e antebraços 

encurtaram-se em relação aos membros inferiores levando a uma consequente 

facilitação durante a corrida, dentre outras vantagens que serão discutidas no 

próximo parágrafo. Considerando que os pontos articulares dos segmentos corporais 

não são fixos, e que a força de gravidade nunca deixa de atuar, o corpo ereto está 

sempre a 2 ou 5 cm de sofrer uma queda. Desta forma, para a manutenção da 

postura bípede, constantes ajustes neuromusculares são eliciados sob controle do 

sistema nervoso central (SNC).  

Somos os únicos mamíferos a não utilizar exclusivamente os membros 

superiores (anteriores nos outros mamíferos) para locomoção. A liberação dos 

braços permitiu que nossos ancestrais obtivessem inúmeras vantagens em relação 

às espécies quadrúpedes. Uma das principais vantagens foi a capacidade de 

explorar o meio através do uso de ferramentas e intensificar a socialização entre 

seus pares o que alavancou o desenvolvimento cerebral e aumentou a 

especialização das funções manuais e posturais. A maior complexidade da 

manutenção da postura bípede envolveu uma intensa mudança e adaptação do 

SNC para que a nova configuração corporal tivesse a capacidade de interagir com 

forças externas, como a gravidade, as propriedades mecânicas e as forças 

neuromusculares do corpo, mantendo o CM dentro dos limites da base de suporte. A 

nova orientação dos segmentos corporais levou a uma nova representação corporal 

no cérebro (esquema corporal) em relação ao mundo externo. Isto significa que a 

percepção da posição dos segmentos corporais, como a cabeça, o tronco e os 

membros, serve como referência para organizar os movimentos em direção a um 

objetivo (MASSION, 1994). A aquisição da postura bípede tem sido apontada como 

maior responsável pela expansão cerebral observada em nossa espécie em 

comparação a outros mamíferos. Tal expansão seguiu o desenvolvimento de áreas 

corticais envolvidas com a destreza, o processamento espacial e outras funções 

cognitivas que são consideradas essenciais para a manutenção do equilíbrio e para 

função manual (SKOYLES, 2006). A participação cortical no controle do equilíbrio 

postural permite grande flexibilidade não somente às exigências da postura bípede 

quasi-estática, da marcha ou da corrida, mas às exigências de tarefas voluntárias, 

como as manuais.  
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2.2 Participação de circuitos corticais no controle postural e flexibilidade 

das respostas reativas de acordo com as exigências da tarefa voluntária 

 

O SNC é capaz de manter o equilíbrio postural por meio de ajustes entre os 

torques exercidos externamente ao nosso corpo e os torques produzidos pelo 

próprio corpo, no intuito de contrabalançá-los. Tais ajustes podem ser organizados 

em antecipação ou em reação a uma determinada perturbação. Os ajustes 

realizados antes de um movimento auto-induzido pelo indivíduo ou de uma 

perturbação externa previsível, que se opõem aos efeitos biomecânicos da 

perturbação gerada pelo movimento voluntário, são denominados de ajustes 

posturais antecipatórios (APA). Ajustes posturais antecipatórios são identificados por 

meio da atividade muscular e do movimento do centro de pressão antes de tarefas 

voluntárias como, elevação rápida dos braços, realização de um passo, agarrar um 

objeto ou antes de qualquer situação de perturbação postural previsível (KRISHNAN; 

LATASH; ARUIN, 2012; YIOU; CADERBY; HUSSEIN, 2012). Mesmo com a ação de 

APAs, ajustes posteriores podem ser demandados para manter o equilíbrio postural.  

De particular interesse para o presente estudo, os ajustes reativos frente a 

perturbações externas referem-se ao sistema postural de restabelecimento do 

equilíbrio através de reações compensatórias em situações como: escorregão e 

tropeço. Respostas posturais reativas são consideradas como sendo controladas 

automaticamente. Respostas automáticas são desencadeadas por estímulos 

externos e mediadas por circuitos polissinápticos presentes na medula espinhal e 

tronco encefálico. Tais movimentos possuem latência curta, são mais rápidos e 

menos variáveis que movimentos voluntários e dificilmente são interrompidos pela 

vontade do indivíduo (PROCHAZKA et al., 2000). No entanto, embora mais rápida 

do que em movimentos voluntários, a latência das respostas posturais é maior 

quando comparada a reflexos espinhais de estiramento (CHAN; JONES; 

CATCHLOVE, 1979; TAUBE et al., 2006). A maior latência de respostas posturais 

sugere que os reflexos posturais recebem eferências corticais (JACOBS; HORAK, 

2007). Foi verificado que o tempo de latência da musculatura agonista envolvida na 

recuperação do equilíbrio após perturbação da superfície de suporte é maior do que 

o encontrado em reflexos monossinápticos de estiramento (40-70 ms), sendo 

denominadas respostas posturais reativas funcionais (cerca de 120 ms) (NASHNER, 

1976). Embora deflagradas a partir de informações proprioceptivas em menos de 
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150 ms com respostas sinérgicas1 (HORAK; NASHNER, 1986; TING; 

MACPHERSON, 2005), estudos prévios têm mostrado a natureza flexível das 

respostas posturais reativas dependendo da posição inicial dos pés (ROCCHI et al., 

2006), do tipo de perturbação (CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 2000), das 

instruções (CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 1999), da condição inicial de 

restrição de uma tarefa voluntária (DE LIMA-PARDINI et al., 2012; DE LIMA; DE 

AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; PAPEGAAIJ et al., 2012), da experiência prévia 

(CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 2000; DE LIMA-PARDINI et al., 2012; 

PAPEGAAIJ et al., 2012), e até do estado emocional (MAKI; MCILROY, 2005). 

Como exemplo, pode-se citar a mudança de sinergia de acordo com a mudança da 

base de suporte. Quando a perturbação ocorre em uma base de suporte grande, o 

indivíduo emprega a estratégia do tornozelo. Na medida em que a base de suporte 

diminui dá-se lugar às estratégias do quadril e do passo (NASHNER; LEWIS; 

MCCOLLUM, 1985). À modulação neuromuscular das respostas posturais reativas 

de acordo com o contexto, previamente à ação, tem-se dado o nome de “central set” 

(HORAK; DIENER; NASHNER, 1989; HORAK; NUTT; NASHNER, 1992; JACOBS; 

HORAK, 2007; PROCHAZKA, 1989). Como visto, há diversas evidências de que 

respostas posturais automáticas podem ser influenciadas por processamento cortical 

associado à aprendizagem, experiência prévia e condições posturais iniciais (para 

uma revisão sobre a participação do córtex nas respostas posturais automáticas veja 

(JACOBS; HORAK, 2007). Recentemente o nosso grupo de pesquisa mostrou que 

as respostas posturais podem também ser moduladas de acordo com a 

concomitante restrição de uma tarefa voluntária manual (DE LIMA-PARDINI et al., 

2012; DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; PAPEGAAIJ et al., 2012). 

Tais constatações sugerem que mesmo sendo automáticas, as repostas posturais 

reativas são flexíveis e podem alterar-se de acordo com a restrição de uma tarefa 

voluntária, evidenciando a interação entre níveis de controle nervoso inferiores e 

superiores. 

Evidências neurofisiológicas confirmam a participação de estruturas corticais 

na regulação do equilíbrio corporal (BAWA et al., 2002; BROUWER; QIAO, 1995; 

                                                           
1Em resposta a uma perturbação postural um grande número de grupos musculares 
é ativado para contrabalancear as forças geradas. Esta organização é necessária 
para reduzir os graus de liberdade e simplificar o problema do controle do 
movimento (sinergia), assim como proposto por Bernstein (1967). 
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TAUBE et al., 2006). Por meio de paradigmas utilizando estimulação magnética 

transcortical, pesquisadores têm verificado o grau de excitação cortical sobre a 

musculatura postural (tibialis anterior e solear) e o tempo entre o envio de 

informações corticais e sua influência em circuitos medulares de controle motor. 

Dados intrigantes têm sido obtidos destes estudos. Um deles é que há diferença no 

grau de excitação cortical entre os circuitos envolvidos na ação dos dorsiflexores e 

plantiflexores, sendo que os primeiros são mais facilmente influenciados por 

informações corticais. Outro importante achado refere-se ao tempo médio entre a 

deflagração de informações eferentes do córtex e a influência de circuitos medulares 

que é em torno de 100 ms (TAUBE et al., 2006). Verificou-se por meio do uso de 

eletroencefalograma que o córtex frontoparietal é ativado quando características da 

perturbação postural não são informadas ao indivíduo (ADKIN et al., 2006; QUANT 

et al., 2004). As situações imprevisíveis de perturbação postural desencadeiam um 

grande potencial negativo antes das respostas posturais reativas(ADKIN et al., 

2006). Este potencial evocado foi considerado como um sinal de erro produzido pelo 

sistema nervoso central para desencadear respostas compensatórias posturais. Tal 

potencial evocado é atenuado quando o indivíduo realiza uma tarefa cognitiva 

(perseguição manual de um alvo móvel) (QUANT et al., 2004), o que evidencia a 

participação de recursos atencionais na modulação das respostas posturais reativas. 

Evidências a partir da análise de pacientes com lesão cortical corroboram os 

achados a favor da ideia de que o córtex influência o controle postural. BRANDT; 

DIETERICH e DANEK (1994) e KARNATH; FERBER e DICHGANS (2000), por 

exemplo, analisaram pacientes hemiplégicos por meio de tomografia 

computadorizada e ressonância magnética. Foi verificado que os pacientes 

conseguiam definir com precisão se um objeto presente em seu campo visual estava 

em posição vertical. Porém, não conseguiam identificar que seu corpo estava 

inclinado. Ao invés disso, eles afirmavam que estavam eretos, quando, na verdade, 

estavam inclinados. Os autores associaram este comportamento a lesões na região 

insular posterior do córtex e no tálamo. Desta forma, a percepção visual do meio 

externo parece ser processada por uma via diferente da percepção da verticalidade 

do corpo. O córtex, portanto, é uma estrutura essencial para o controle graviceptivo 

do corpo. Estas informações comprovam dados comportamentais de que circuitos 

medulares envolvidos com o controle postural recebem influência cortical (HORAK; 
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DIENER; NASHNER, 1989; HORAK; FRANK; NUTT, 1996; HORAK; NASHNER, 

1986; JACOBS et al., 2008; JACOBS; HORAK, 2007). 

O córtex pode influenciar as respostas reativas posturais via dois circuitos 

principais, um incluindo o cerebelo e outro incluindo os núcleos da base. O cerebelo 

recebe informações sensoriais da medula espinhal, informações motoras do córtex 

encefálico e informações sobre equilíbrio postural dos órgãos vestibulares do ouvido 

interno. As conexões com estruturas medulares e corticais permitem que o cerebelo 

compare constantemente o movimento executado com o intencionado, fazendo 

ajustes durante os movimentos para que estejam sintonizados e coordenados de 

acordo com o objetivo final da tarefa. Estudos experimentais e clínicos têm indicado 

a importância do cerebelo para ajustes posturais voluntários e na integração entre 

eles (EARHART et al., 2002; EARHART et al., 2002; GRAMSBERGEN, 2005; 

HORAK; DIENER, 1994; IOFFE; CHERNIKOVA; USTINOVA, 2007; TIMMANN; 

HORAK, 1997). O circuito córtico-cerebelar é responsável em adaptar respostas 

posturais baseadas em experiência prévia e no conhecimento de resultados 

(THACH; BASTIAN, 2004). O cerebelo permite que a resposta postural seja 

proporcional à magnitude da perturbação postural não somente da condição atual, 

mas de acordo com a experiência prévia. Quando submetidos a repetidas 

perturbações da base de suporte, diferentemente de indivíduos sadios, pacientes 

com lesão cerebelar não conseguem ajustar as respostas posturais de acordo com a 

amplitude de deslocamento prévio. Porém, sua capacidade de usar feedback 

somatossensorial para ajustar respostas posturais à velocidade de perturbação está 

intacta (HORAK; DIENER, 1994; TIMMANN; HORAK, 1997). A partir destes 

achados, infere-se que o cerebelo está envolvido na modulação via feedforward 

(programação) das respostas posturais de acordo com a experiência prévia.  

 

2.2.1 O papel nos núcleos da base na flexibilidade do controle 

postural: alterações na Doença de Parkinson 

 

O termo núcleos da base (NB) refere-se a um grupo de núcleos subcorticais 

que inclui o estriado (parte dorsal - caudado e putamen, parte ventral - amígdala e 

tubérculo olfatório) e globo pálido. O núcleo subtalâmico e a substância negra são 

frequentemente considerados como integrantes do núcleo da base devido às suas 

importantes conexões. Os NB estão envolvidos na execução automática de planos 
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motores, do processamento sensorial, cognição e comportamento. Particularmente, 

seu envolvimento no controle do equilíbrio postural será destaque nesta revisão.  

Circuitos envolvendo os núcleos da base também participam na modulação 

das respostas posturais. As evidências mais relevantes sobre a participação dos NB 

no controle postural partem de estudos clínicos envolvendo pacientes com lesões 

focais. O melhor exemplo conhecido de lesão na substância negra é a doença de 

Parkinson que é caracterizada por uma desordem nas células dopaminérgicas 

localizadas nesta estrutura. Em pacientes com DP as quedas são frequentes, sendo 

que cerca de 70% dos pacientes caem ao menos uma vez ao ano e 50% caem duas 

vezes ou mais ao ano (BRONSTEIN et al., 2004; GRIMBERGEN; MUNNEKE; 

BLOEM, 2004). As desordens no equilíbrio postural no parkinsoniano podem ser 

devidas, em parte, a alterações na musculatura axial (WRIGHT et al., 2010; 

WRIGHT et al., 2007), que levam à dificuldade em girar em torno do eixo vertical 

(FRANZEN et al., 2009) e à característica postura encurvada. Estas alterações 

sugerem a participação das projeções dopaminérgicas neurais no controle motor 

axial normal. Observações importantes foram feitas em pacientes com DP que foram 

submetidos a cirurgias estereotáxicas lesionando o globo pálido interno. Este tipo de 

cirurgia visa a interromper o circuito que intensifica os sintomas como tremor, 

congelamento e postura encurvada. No entanto, em alguns casos a cirurgia pode 

causar marcada instabilidade postural, evidenciando o papel do globo pálido interno 

no controle do equilíbrio do corpo (BAKKER et al., 2004). Outra estrutura envolvida 

no controle postural de pacientes com DP é o núcleo subtalâmico. Diversos estudos 

mostram melhoras após estimulação bilateral desta estrutura (BEJJANI et al., 2000; 

KRACK et al., 2000; LIMOUSIN et al., 1998). No entanto, efeitos colaterais como 

instabilidade postural podem ocorrer em certos pacientes (BAKKER et al., 2004), o 

que evidencia o envolvimento do núcleo subtalâmico no controle postural.  

Pacientes que apresentam lesões focais em estruturas que recebem 

projeções dos NB, como o tálamo e o núcleo pedúnculo-pontino também sofrem 

alterações no controle do equilíbrio postural. O tálamo é uma estrutura de 

retransmissão de informações sensoriais de diferentes modalidades para o córtex, 

podendo estar envolvido no sistema graviceptivo. Por exemplo, pacientes com 

infarto talâmico mostram uma inclinação da percepção da linha vertical, pacientes 

com lesão póstero-lateral do tálamo decorrente de acidente vascular encefálico 

inclinam o corpo para o lado lesionado. As alterações no tálamo aparentemente 
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modificam a percepção da posição bípede em relação à gravidade, levando à 

percepção de que o corpo está ereto quando o mesmo se encontra inclinado 

(KARNATH; FERBER; DICHGANS, 2000). Lesão no núcleo pedúnculo pontino, que 

também ocorre na DP, leva a uma desordem importante do controle postural e 

quedas frequentes (PICKERING et al., 2007). Tais estudos evidenciam o 

envolvimento de diversas estruturas dos NB no controle do equilíbrio postural. 

Os NB possuem duas funções essenciais para o controle do equilíbrio 

postural: a flexibilidade postural e a integração sensório-motora. A flexibilidade 

postural é o que garante adaptabilidade do indivíduo frente às alterações constantes 

e rápidas do ambiente que são causadas por perturbações externas (exemplo, 

movimento da base de suporte) ou internas (movimentos auto-induzidos como 

levantar-se de uma cadeira). Pacientes com doença de Parkinson possuem pouca 

flexibilidade postural. Desta forma, eles não alteram rapidamente a magnitude das 

respostas posturais baseada na condição inicial (HORAK; DIMITROVA; NUTT, 1999; 

ROCCHI et al., 2006), direção da perturbação (CHONG et al., 1999), instrução 

(CHONG et al., 1999; CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 1999; 2000), na postura 

inicial (HORAK; DIMITROVA; NUTT, 1999; ROCCHI et al., 2006), quando seguram 

um suporte (CHONG et al., 1999; SCHIEPPATI; NARDONE, 1991), ou quando estão 

sentados (HORAK; NUTT; NASHNER, 1992). Em relação à adaptação baseada em 

experiência prévia, estudos apontam que esta população precisa de mais tentativas 

do que os idosos sadios para mudarem uma estratégia postural (CHONG et al., 

1999; CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 2000; DE NUNZIO; NARDONE; 

SCHIEPPATI, 2007). Com isso, verifica-se que a capacidade em ajustar as 

respostas posturais de acordo com o contexto atual e prévio é alterada em pacientes 

com doença de Parkinson. 

De particular interesse para o presente estudo, indivíduos com DP 

apresentam dificuldade em adaptar o controle postural de acordo com os objetivos 

da tarefa voluntária como iniciação do passo (BURLEIGH-JACOBS et al., 1997; 

GANTCHEV et al., 1996; ROCCHI et al., 2006), flexão do tronco (ALEXANDROV et 

al., 1998) e pontaria para um alvo (TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009). 

Embora a integração entre tarefas postural e voluntária tenha sido investigada na 

população com doença de Parkinson (ALEXANDROV et al., 1998; BURLEIGH-

JACOBS et al., 1997; GANTCHEV et al., 1996; ROCCHI et al., 2006; TAGLIABUE; 

FERRIGNO; HORAK, 2009), questões ainda permanecem sobre como as respostas 
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posturais frente a uma perturbação externa são adaptadas frente a alterações da 

restrição da tarefa voluntária. Estudos prévios enfocaram a integração de 

movimentos auto-induzidos ao invés de respostas posturais reativas induzidas 

externamente. Digno de nota é a alta incidência de quedas em pacientes com DP 

(BLOEM et al., 2001; GRIMBERGEN; MUNNEKE; BLOEM, 2004; SMITHSON; 

MORRIS; IANSEK, 1998; WILLEMSEN et al., 2000) sob condições em que a tarefa 

voluntária é realizada durante perturbação externa imprevisível, mas as bases 

neurofisiológicas para esta dificuldade ainda não são bem entendidas. 

 

2.3 Envelhecimento e controle postural sob influência da tarefa 

voluntária 

 

O envelhecimento do ser humano é acompanhado por mudanças na 

manutenção do controle postural, que são responsáveis pelo aumento do risco de 

queda (COLLINS et al., 1995; FASANO et al., 2012; MELZER; BENJUYA; 

KAPLANSKI, 2001). As condições ameaçadoras ao equilíbrio postural do idoso são 

aquelas de perturbação postural provocadas por forças externas (BROWN; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 1999; SHUMWAY-COOK; BRAUER; 

WOOLLACOTT, 2000; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2000), por conflito 

sensorial (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2000) e pela realização de tarefas 

voluntárias concomitantes (BROWN; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 1999).  

Estudos prévios têm sugerido que a modulação das respostas posturais 

reativas baseadas no contexto é prejudicada também em idosos sadios (CHONG; 

HORAK; WOOLLACOTT, 2000; FUJIWARA et al., 2012; HORAK; NUTT; 

NASHNER, 1992), possivelmente devido a alterações nos NB provocadas pelo 

envelhecimento (GOBLE et al., 2011; WALHOVD et al., 2011). Idosos não adaptam 

de forma tão eficiente quanto aos jovens as respostas posturais reativas DE acordo 

com as exigências do contexto atual. Por exemplo, diferentemente dos jovens, 

idosos não suprimem totalmente a ativação do músculo gastrocnemius medialis em 

favor do tibialis anterior, quando, após várias translações posteriores, o movimento 

da base de suporte muda de direção (CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 2000; 

WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK; NASHNER, 1986), ativam músculos 

desnecessários durante a estratégia do tornozelo (HORAK; NUTT; NASHNER, 

1992) e apresentam menor modulação das respostas musculares sob condições de 
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superfície escorregadia (TANG; WOOLLACOTT, 1999). Com relação à adaptação 

das respostas reativas ao longo de várias tentativas (experiência prévia), os estudos 

apontam que, assim como os jovens, idosos sadios se adaptam eficientemente ao 

longo de perturbações repetidas (FUJIWARA et al., 2012; VAN OOTEGHEM et al., 

2010; VAN OOTEGHEM; FRANK; HORAK, 2009). Os achados até o presente 

momento levam à suposição de que idosos sadios apresentam alterações na 

capacidade de mudar as respostas posturais de acordo com o contexto atual. No 

entanto, a capacidade de adaptação de respostas posturais em relação à 

experiência prévia não é prejudicada nesta população. 

Além de possíveis déficits dos circuitos neurais envolvendo os núcleos da 

base, outros fatores também são apontados como responsáveis pelas alterações 

posturais presentes nesta população. Alterações em unidades motoras e de 

recrutamento muscular (ERIM et al., 1999; LEXELL, 1995), déficits sensoriais 

visuais, somatossensoriais e vestibulares (LOCKHART et al., 2002; WOOLLACOTT; 

SHUMWAY-COOK, 2002; WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK; NASHNER, 1986), 

assim como modificação nos circuitos corticais frontais (FUJIWARA et al., 2012; RAZ 

et al., 2005; SEIDLER et al., 2010), embasam as evidências comportamentais 

relacionadas à adaptação do controle postural reativo nesta população. Indivíduos 

idosos tendem a apresentar respostas posturais menores e atrasadas (CHONG; 

HORAK; WOOLLACOTT, 2000; WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK; NASHNER, 

1986), utilizam mais a estratégia do quadril (HORAK, 2006) e apresentam alterações 

quando precisam adaptar respostas posturais a variados parâmetros de perturbação 

em relação aos jovens (LIN; WOOLLACOTT, 2002; TOKUNO et al., 2010). 

Diminuição do desempenho como resultado da realização de uma tarefa cognitiva 

durante o controle postural do corpo parece também ser mais pronunciada em 

idosos, comparados com jovens (REDFERN et al., 2002; WOOLLACOTT; 

SHUMWAY-COOK, 2002). Esse último achado remete a possíveis alterações em 

mecanismos atencionais envolvidos na modulação da tarefa cognitiva e do controle 

postural.  

O maior risco de quedas observado na população idosa também tem sido 

associado à alteração de mecanismos atencionais na manutenção postural (INOUE 

et al., 2001; KAASINEN et al., 2000; SEIDLER et al., 2010; TISSERAND et al., 

2004). Com o envelhecimento há diminuição da eficiência do funcionamento do 

córtex parietal, evidenciada em estudos neuroquímicos (INOUE et al., 2001; 
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KAASINEN et al., 2000), neuroanatômicos (TISSERAND et al., 2004) e funcionais 

(LABYT et al., 2003). Tem sido proposto que esta perda leva a uma alta necessidade 

de envolvimento atencional no processamento sensório-motor em idosos, diminuindo 

a automaticidade postural durante a realização de tarefa voluntária concomitante 

(SEIDLER et al., 2010; TEASDALE; SIMONEAU, 2001). Apesar de evidências da 

maior interferência da tarefa voluntária no controle postural de idosos e de 

alterações no processamento atencional destas tarefas em comparação aos jovens 

(BROWN; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 1999; LAJOIE et al., 1993; RANKIN 

et al., 2000), os resultados obtidos até o momento são inconsistentes. Os estudos 

em idosos, em geral, demonstram que a realização de tarefas postural e voluntária 

ao mesmo tempo pode provocar queda de desempenho em uma delas (LAJOIE et 

al., 1993), nenhuma alteração (SHUMWAY-COOK et al., 1997) ou melhora em 

ambas ou uma delas (BROWN et al., 2002; DEVITERNE et al., 2005; PRADO; 

STOFFREGEN; DUARTE, 2007). Esta variação dos resultados deve-se à 

diversidade de tarefas voluntárias empregadas e às variáveis de análise diferentes 

entre os estudos. Porém, tendo em vista a capacidade limitada de atenção do ser 

humano e a aparente diminuição destes recursos com o envelhecimento, os 

resultados que apontam melhora do desempenho postural com a adição de tarefa 

voluntária em idosos (BROWN et al., 2002; DEVITERNE et al., 2005; PRADO; 

STOFFREGEN; DUARTE, 2007) são intrigantes. Comparando-se todos estes 

estudos é possível identificar que aqueles cuja tarefa era puramente cognitiva (por 

exemplo, cálculo matemático), sem dependência de controle do equilíbrio postural, 

os resultados eram inconsistentes, apontando deterioração ou manutenção do 

desempenho. Em contrapartida, aqueles que geraram resultados a favor da 

interpretação de melhora do equilíbrio postural envolviam tarefas motoras cujo 

desempenho dependia diretamente do controle postural (por exemplo, tarefa 

manual, procura visual). Desta forma, como o desempenho da tarefa voluntária 

motora é diretamente dependente do controle postural, este comportamento poderia 

indicar uma integração entre controle voluntário e postural de acordo com as 

restrições da tarefa (ELGER; WING; GILLES, 1999; STOFFREGEN et al., 2000).  

A realização de tarefa voluntária motora durante a recuperação do equilíbrio 

postural é uma constante no cotidiano do idoso, o que pode levar a quedas. De fato, 

estudos recentes têm enfatizado a alta incidência de quedas em idosos sadios 

(FASANO et al., 2012; FLEMING; PENDERGAST, 1993; LOCKHART, 2008) sob 
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condições em que a tarefa voluntária é realizada durante perturbação externa 

imprevisível. Desta forma, o entendimento das bases neurofisiológicas envolvidas 

nesta dificuldade é fundamental para o avanço do estudo e prevenção de quedas 

nesta população. Diante do exposto, nos dois experimentos propostos nesta 

pesquisa propõe-se a utilização de uma tarefa voluntária manual cujo desempenho 

tem relação direta com a manutenção do equilíbrio. Desta forma, quando a postura é 

perturbada tanto a manutenção do equilíbrio como o desempenho da tarefa manual 

devem ser contemplados. Portanto, espera-se que este paradigma responda às 

nossas questões referentes à integração entre controle postural reativo e voluntário 

em idosos sadios e com doença de Parkinson. 

 

2.4 Integração entre controle postural e voluntário em jovens idosos e 

pacientes com DP 

 

Devido à necessidade em engajar em atividades voluntárias durante a postura 

bípede, como conversar ou controlar manualmente os objetos, o controle postural 

precisa se adaptar de acordo com as restrições da tarefa voluntária. Por exemplo, 

quando a tarefa voluntária requer estabilização, a oscilação postural diminui 

(BALASUBRAMANIAM; RILEY; TURVEY, 2000; HADDAD et al., 2010; 

KRISHNAMOORTHY; SLIJPER; LATASH, 2002; MORIOKA; HIYAMIZU; YAGI, 

2005), evidenciando a dependência entre as tarefas para que a postura se adapte 

para as restrições da tarefa voluntária. MORIOKA, HIYAMIZU e YAGI (2005) 

compararam o comportamento postural de indivíduos jovens em posição estática 

sobre uma plataforma de força. As condições experimentais incluíam segurar com 

ambas as mãos um copo sem água (situação sem restrição), segurar copo com 

água (situação com restrição) e uma condição controle sem segurar copos. Eles 

verificaram que quando o sujeito encontrava-se na condição de tarefa dual com 

restrição a oscilação corporal diminuía. Tal resultado foi atribuído à influência 

consciente da tarefa manual com restrição, regulada por mecanismos corticais, na 

regulação inconsciente do controle postural. A influência do controle cortical 

favoreceu uma sinergia entre as duas tarefas para atingir o objetivo principal. 

BERRIGAN et al., (2006), por sua vez, verificaram a interação entre o controle 

postural e o movimento manual focal utilizando o paradigma de Fitts e quatro índices 

de dificuldade. Verificou-se aumento no deslocamento do CP com o aumento do 
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nível de dificuldade. Desta forma, houve regulação do controle postural de acordo 

com as demandas da tarefa voluntária. Resultados semelhantes foram observados 

por POZZO; STAPLEY e PAPAXANTHIS (2002) seus participantes deveriam mirar 

com os dois dedos indicadores juntos em direção a alvos de diferentes distâncias e 

em diferentes velocidades de movimento dos braços. Eles observaram que, ao invés 

de diminuírem o deslocamento do CM (para supostamente compensar perturbações 

provocadas pelo movimento dos braços), os participantes sempre movimentavam o 

CM em direção ao alvo, enquanto os membros superiores apresentavam 

comportamentos diferenciados dependendo da distância e da velocidade do alvo. 

Estes resultados elucidam que o controle do equilíbrio foi modulado de acordo com o 

objetivo da tarefa voluntária. Seus achados demonstraram que durante a tarefa 

manual a postura não foi significativamente afetada com a perturbação interna 

provocada pelos movimentos dos membros superiores, talvez pela busca de 

movimentos coordenados de todo o corpo para manter a função manual. Avançando 

um pouco mais na interpretação do aparente controle integrado entre controle 

postural e voluntário, HWANG et al., (2006) verificaram como os participantes 

coordenavam o controle postural estático bipodal ou unipodal com a manutenção de 

uma tarefa voluntária de apontar um alvo. Os pesquisadores identificaram dois 

subsistemas de controle, sendo um de minimização das flutuações presentes nos 

membros superiores e um de manutenção da estabilidade postural. Um dado 

interessante é que com a diminuição da estabilidade postural (unipodal) não houve 

alterações na flutuação dos movimentos manuais em comparação à posição bipodal. 

Ou seja, o controle postural se ajustou de forma que a tarefa manual não sofresse 

prejuízo. Eles concluíram que estes dois subsistemas são integrados pelo SNC para 

manter o desempenho da tarefa voluntária. Corroborando estes achados, ELGER; 

WING; GILLES (1999) verificaram o envolvimento voluntário manual durante 

perturbação do equilíbrio ao aplicar força previsível e imprevisível na pelve. Os 

sujeitos seguravam um sensor de força ao mesmo tempo em que sofriam 

perturbação na pelve. Análise da força manual e eletromiografia dos membros 

inferiores e superiores durante a condição imprevisível demonstraram uma estreita 

coordenação entre os membros superiores e inferiores em termos de latência média 

e amplitude, supondo um controle comum dos membros superiores e inferiores pelo 

SNC. Porém, se fosse solicitado ao indivíduo resistir à perturbação, a musculatura 

da mão era ativada antecipadamente aos membros inferiores. Isto se refletia em 
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preservação do equilíbrio e diminuição do deslocamento do CP. Segundo os 

autores, este comportamento ilustra um controle em paralelo do SNC e coordenado 

para manter o controle do equilíbrio postural que era o objetivo da tarefa.  

A restrição de uma tarefa voluntária reflete as exigências neuromusculares 

como força, coordenação muscular e interarticular em função das características 

organísmicas (envelhecimento, por exemplo), da tarefa (estabilidade, por exemplo) e 

ambientais (tipo de perturbação postural, por exemplo) (NEWELL, 1986). Estudos 

sugerem que as exigências de uma tarefa estão associadas com o esforço neural 

envolvido para executá-la (JOHANSEN-BERG; MATTHEWS, 2002) (STOFFREGEN 

et al., 2000). Neste sentido, ao manipular diferentes níveis de exigências envolvidas 

na execução de uma determinada tarefa (restrição), estudos têm apontado 

diferentes manifestações no comportamento postural do indivíduo. No estudo de 

STOFFREGEN et al. (2000) os participantes foram submetidos a duas condições de 

diferentes restrições: uma das condições consistia em procurar e contar letras 

específicas em um quadro e a outra, com menor restrição, consistia em fixar 

visualmente um quadro branco. Estas tarefas poderiam ser apresentadas a uma 

distância considerada perto ou distante. Os resultados mostraram uma interação 

entre os fatores distância e tarefa visual. A tarefa de procura visual de perto foi a que 

causou menor oscilação postural. Concluiu-se que o sistema de controle motor 

diminui a oscilação postural para auxiliar a precisão da tarefa. Segundo os autores, a 

integração entre controle postural e voluntário ocorre para que o objetivo da tarefa 

seja atingido. A tarefa voluntária, por exemplo, impõe restrições ao controle postural 

para que este se ajuste conforme a demanda da primeira. Um estudo semelhante 

buscou verificar este efeito da precisão da tarefa na manutenção postural em idosos. 

PRADO; STOFFREGEN e DUARTE (2007) manipularam a demanda atencional da 

tarefa voluntária. Jovens e idosos sadios realizaram quatro tarefas visuais de 

complexidade variável (olhos abertos, fechados, procura e fixação visuais). Os 

participantes jovens e idosos apresentaram redução significante de oscilação 

postural na condição de procura visual de perto em comparação com a de fixação de 

um ponto longe. Estes resultados, além de concordarem com os achados de 

STOFFREGEN et al. (2000), mostraram que, para este tipo de tarefa, os idosos não 

apresentam alteração na integração entre controle postural e voluntário. De forma 

geral, os estudos apresentados nesta parágrafo sugerem que a restrição da tarefa 

voluntária parece afetar o controle postural. 
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Outro estudo investigando a integração entre tarefa postural e voluntária foi 

realizado por TAGLIABUE; FERRIGNO e HORAK (2009). Neste trabalho, os 

participantes idosos sadios e com doença de Parkinson foram avaliados durante 

uma tarefa de movimentar o CM para tocar um alvo à frente com os olhos fechados 

ou abertos. Os autores verificaram um alto acoplamento entre os movimentos do CM 

e a trajetória manual nos idosos, independente da condição visual. No caso dos 

participantes com DP, no entanto, o acoplamento foi diminuído na condição de olhos 

fechados. Somado a este resultado, verificou-se queda de desempenho na tarefa 

voluntária nos indivíduos com DP, identificada pelo maior erro entre o ponto final da 

trajetória manual e o posicionamento do alvo. Os resultados até aqui apresentados 

indicam que a integração entre tarefa voluntária e postural depende da restrição da 

tarefa voluntária. Além disso, tal integração parece estar preservada nos idosos 

sadios e prejudicada em pacientes com DP. Outros estudos prévios confirmam o 

comportamento postural de pacientes com DP frente à realização de tarefa 

voluntária. Indivíduos com DP, como visto, apresentam dificuldade em adaptar o 

controle postural de acordo com os objetivos da tarefa voluntária como iniciação do 

passo (BURLEIGH-JACOBS et al., 1997; GANTCHEV et al., 1996; ROCCHI et al., 

2006), flexão do tronco (ALEXANDROV et al., 1998). 

Embora a influência da restrição da tarefa voluntária seja evidente na postura 

ereta quieta não perturbada, a influência da restrição da tarefa voluntária nos ajustes 

posturais reativos tem sido pouco explorada em jovens, idosos e populações 

especiais. Diferentemente da postura quieta, em que a restrição da tarefa voluntária 

influencia a oscilação postural via circuito fechado (PETERKA, 2002), o efeito da 

restrição nas respostas posturais iniciais deve ser via feedforward (central set). Dois 

estudos foram publicados com jovens sadios durante realização de tarefa voluntária 

(DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; TRIVEDI et al., 2010). TRIVEDI 

et al. (2010) reportaram modificações na amplitude de ativação muscular em 

respostas posturais tardias (100-200 ms após a ativação muscular), mas não das 

respostas iniciais, quando participantes foram perturbados durante o alcance. No 

entanto, os participantes não sabiam a direção da perturbação. Portanto, eles 

usaram somente feedback o que pode ter mascarado a influência da restrição da 

tarefa voluntária nas respostas posturais durante o alcance.  A importância da 

certeza da direção foi confirmada pelo nosso grupo de pesquisa (DE LIMA; DE 

AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010), no qual os participantes seguravam uma 
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bandeja sob baixa e alta restrição, enquanto a base de suporte era movimentada 

anterior ou posteriormente. Os autores encontraram diminuição da latência muscular 

e modificação da contribuição de diferentes articulações na alta restrição, somente 

quando a direção da translação era conhecida pelo participante. Enquanto estes 

resultados sugerem que a restrição imposta pela tarefa voluntária manual pode 

modificar o central set, uma medida de magnitude muscular, deslocamento do CP e 

do CM ainda não havia sido realizada. Além disso, o efeito da experiência não foi 

investigado por DE LIMA, DE AZEVEDO NETO e TEIXEIRA (2010). Recentemente, 

publicamos dois estudos investigando estes aspectos no central set durante 

realização de tarefa voluntária em idosos sadios e pacientes com DP Experimento 

(DE LIMA-PARDINI et al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012). O primeiro estudo refere-

se aos resultados do experimento 1 com indivíduos acometidos pela doença de 

Parkinson, apresentado adiante. O segundo estudo (PAPEGAAIJ et al., 2012) 

investigou se as respostas posturais são influenciadas pela restrição de estabilidade 

de uma tarefa voluntária manual em idosos sadios. Também investigou como a 

experiência prévia (a condição em que o participante iniciou o experimento e 

repetições das tentativas) influenciam as estratégias cinemáticas utilizadas para 

simultaneamente realizar uma resposta postural e uma tarefa voluntária. Idosos 

sadios foram perturbados durante a postura ereta quieta, enquanto seguravam uma 

bandeja com um cilindro colocado com sua base (BR) ou com o seu lado 

arredondado (AR) para baixo. O central set se alterou de acordo com a restrição de 

tarefa, como mostrado por uma maior magnitude de ativação muscular do 

gastrocnemius medialis e do tibialis anterior na condição AR em comparação à 

condição BR. Este aumento na ativação muscular não foi refletido, no entanto, em 

mudanças no CP ou no deslocamento do CM. A restrição da tarefa influenciou o pico 

de flexão de ombro para a tarefa voluntária, mas não o pico de flexão do quadril para 

a tarefa postural. Em contraste, a primeira experiência influenciou o pico de flexão do 

quadril, mas não o pico de flexão do ombro. Os resultados sugerem uma interação 

entre dois mecanismos de controle paralelos para respostas posturais automáticas e 

tarefas de estabilização voluntárias. Os nossos dois últimos estudos (DE LIMA-

PARDINI et al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012) preenchem uma lacuna importante 

com relação à modulação de respostas automáticas reativas em idosos sadios e 

pacientes com DP frente a restrições da tarefa voluntária. No entanto, as lacunas do 

nosso primeiro estudo desta série (DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 
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2010) com relação a indivíduos jovens ainda não haviam sido abordadas. 

Adicionalmente, nossos idosos sadios não foram comparados com a população 

jovem para que sejam identificadas possíveis alterações no central set na condição 

de restrição da tarefa voluntária. Estudos prévios identificaram alterações no central 

set em condições como posição inicial dos pés e mudança de direção de 

perturbação (CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 2000; FUJIWARA et al., 2012; 

HORAK; NUTT; NASHNER, 1992); no entanto, em condições de experiência prévia 

não foram identificadas alterações (FUJIWARA et al., 2012; VAN OOTEGHEM et al., 

2010; VAN OOTEGHEM; FRANK; HORAK, 2009). No entanto, até o presente não é 

sabido se indivíduos idosos conseguem adequar respostas automáticas reativas às 

restrições da tarefa voluntária da mesma forma que os jovens.  
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3 EXPERIMENTO 12 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo do Experimento 1 foi comparar idosos sadios e pacientes com doença 

de Parkinson em respostas posturais e manuais reativas a uma perturbação postural 

imprevisível, em função dos seguintes fatores: 

1. Condição atual de restrição pela tarefa voluntária. 

2. Condição inicial de restrição pela tarefa voluntária. 

3. Adaptação das respostas posturais durante uma série de tentativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Resultados pulicados:  

DE LIMA-PARDINI, A.C.;  PAPEGAAIJ, S.;  COHEN, R.G.;  TEIXEIRA, L.A.;  SMITH, B.A.; HORAK, 
F.B. The interaction of postural and voluntary strategies for stability in parkinson’s disease. 
Journal of Neurophysiology, 108 1244-1252, 2012. 
PAPEGAAIJ, S.;  DE LIMA-PARDINI, A.C.;  SMITH, B.A.;  OTTEN, E.;  COHEN, R.G.; HORAK, F.B. 
Keeping your balance while balancing a cylinder: interaction between postural and voluntary 
goals. Experimental Brain Research, 223 (1): 79-87, 2012. 
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3.2 Justificativas 

 

O intuito em investigar a adaptação de respostas reativas em idosos acometidos 

pela doença de Parkinson deve-se ao fato de que os núcleos da base, lesionados 

nesta população, têm sido associados à capacidade de alterar as respostas 

posturais de acordo com o contexto. Embora a integração entre tarefa voluntária e 

controle postural já ter sido explorada em pacientes com DP (ALEXANDROV et al., 

1998; BURLEIGH-JACOBS et al., 1997; GANTCHEV et al., 1996; ROCCHI et al., 

2006; TAGLIABUE; FERRIGNO; HORAK, 2009), questões ainda persistem com 

relação à flexibilidade das respostas posturais reativas nestas populações associada 

às restrições da tarefa voluntária. Os estudos até o momento verificaram a interação 

entre controle postural e voluntário em condições de perturbação auto-induzida. No 

entanto, a restrição da tarefa voluntária deve ser avaliada em condições mais 

ecológicas, envolvendo perturbações externas. Estudos recentes têm enfatizado a 

alta incidência de quedas em pacientes com DP (BLOEM et al., 2001; 

GRIMBERGEN; MUNNEKE; BLOEM, 2004; SMITHSON; MORRIS; IANSEK, 1998; 

WILLEMSEN et al., 2000) sob condições em que a tarefa voluntária é realizada 

durante perturbação externa imprevisível, mas as bases neurofisiológicas para esta 

dificuldade ainda não é bem entendida. 
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3.3 Hipóteses 

 

As hipóteses formuladas para este estudo são as seguintes: 

 

1. Idosos sadios e idosos com DP ajustam o desempenho na tarefa voluntária 

de acordo com a restrição imposta por esta tarefa. 

2. Idosos sadios apresentam maiores latências musculares sob a condição de 

alta restrição em comparação à situação de baixa restrição. 

3. Idosos com doença de Parkinson não alteram a latência muscular de 

respostas posturais em função da restrição da tarefa voluntária. 

4. Alta restrição da tarefa voluntária aumenta a estabilidade postural de idosos 

sadios.  

5. Idosos com DP apresentam menor estabilidade postural em condições de alta 

restrição. 
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3.4 Método 

 

3.4.1 Sujeitos  

 

Participaram deste experimento 11 idosos com doença de Parkinson (DP) 

idiopática (6 homens e 6 mulheres, idade M = 67,2, DP = 5,5 anos) e 12 idosos 

sadios (6 homens e 6 mulheres, idade M = 68,0, DP = 5,0 anos). O diagnóstico da 

DP foi feito por um médico neurologista. A média de anos da duração da doença dos 

participantes com Parkinson foi de 8,3 anos (DP = 3,3 anos, 5-14 anos). A média da 

pontuação na escala de avaliação unificada da doença de Parkinson (UPDRS) 

(HOEHN; YAHR, 1967) foi 2,7 (DP = 0,5, 2-3). A função cognitiva geral foi avaliada 

nos dois grupos por meio da Avaliação Cognitiva de Montreal (NASREDDINE et al., 

2005). As médias do teste cognitivo foram 27,4 (DP = 1,8) e 27,9 (DP = 1,5) para os 

pacientes com DP e idosos sadios, respectivamente. Um participante com DP foi 

excluído devido à baixa pontuação (20) no teste de avaliação cognitiva. Todos os 

participantes foram testados sem queixas de dor ou outras condições motoras ou 

sensorias que pudessem limitar a independência na postura bípede e a realização 

da tarefa voluntária.  

Os participantes com DP foram testados durante efeito da medicação anti-

parkinsonismo (estado “ON”) por duas razões. Primeiramente, pacientes com DP 

são propensos a desenvolver tremores e bradicinesia dos membros superiores 

quando não estão sob efeito do medicamento (estado “OFF”), o que poderia 

prejudicar o desempenho na tarefa voluntária de equilibrar o cilindro. Em segundo 

lugar, diferentemente dos efeitos no controle voluntário, a capacidade de alterar as 

respostas posturais baseando-se no contexto não melhora sob administração da 

medicação anti-parkinsonismo (BLOEM et al., 1996; HORAK; FRANK; NUTT, 1996). 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento, e os procedimentos 

experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética local. 
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3.4.2 Tarefas e equipamentos 

 

Os participantes realizaram uma tarefa dual de manter a postura bípede em 

duas plataformas de força móveis (uma sob cada pé) enquanto seguravam uma 

bandeja de madeira (30 X 40 cm, massa: 432 g) com um cilindro (diâmetro: 9,5 cm, 

altura: 5 cm, massa: 124 g). Os braços deveriam ser mantidos em paralelo ao tronco 

e os cotovelos fletidos em 90° (Figura 8). O objetivo do componente postural da 

tarefa era manter a postura bípede estável enquanto as plataformas de força eram 

movidas 11 cm posteriormente em paralelo e imprevisivelmente, com velocidade 

média de 16 cm/s e pico de aceleração de 12 cm/s2. O objetivo do componente 

manual da tarefa era manter o cilindro estável no centro da bandeja durante o 

movimento da plataforma de força. 

 

3.4.3 Delineamento experimental 

 

 Os grupos de idosos sadios (controle) e com doença de Parkinson foram 

avaliados em duas condições experimentais: baixa (BR) versus alta (AR) restrição. 

Na condição BR, o cilindro ficava apoiado sobre sua face plana sobre a bandeja, de 

forma que leves movimentos horizontais da bandeja não levavam ao deslizamento 

do cilindro (Fig.1 à esquerda). Na condição AR, o cilindro ficava apoiado sobre sua 

superfície curva na bandeja. Nesta posição o cilindro era facilmente deslocado no 

sentido anteroposterior com o movimento horizontal da bandeja. No entanto, o 

movimento do cilindro estava limitado a 90° devido a uma carga fixada na sua parte 

inferior (Fig. 1, à direita). Quanto maior era a massa dessa carga, mais fácil era 

manter o cilindro equilibrado sobre a bandeja. Para encontrar uma condição de 

maior desafio de acordo com as limitações individuais, os participantes eram 

solicitados a evitar o deslocamento do cilindro enquanto seguravam a bandeja sem 

perturbação, em três momentos de 10 s cada. Este procedimento foi realizado para 

tentar aproximar o nível de desafio na condição AR para todos os participantes.  

 O protocolo experimental consistiu de 3 blocos de 7 tentativas em cada 

restrição, totalizando 42 tentativas. Os blocos de BR e AR foram alternados, com a 

primeira condição de restrição balanceada entre os participantes. Tal balanceamento 

permitiu a avaliar a adaptabilidade das respostas posturais de acordo com a 

sequência de apresentação da restrição. A repetição das tentativas na mesma 
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condição de restrição permitiu a avaliação da adaptabilidade com a prática, 

enquanto a alternância das condições entre os blocos permitiu avaliar a capacidade 

de adaptação a alterações do contexto. 

 

FIGURA 1. Representação esquemática da tarefa experimental nas condições de 
baixa (BR) e alta (AR) restrição. Na representação à direita o sujeito está fletindo o 
corpo anteriormente para indicar os ângulos das articulações do ombro e do quadril. 
Os círculos pequenos representam marcadores cinemáticos. As setas horizontais 
indicam a direção da translação da plataforma. 

 

3.4.4 Procedimentos 

 

 Os participantes usaram um colete fixado ao teto do laboratório. Um 

assistente ficou ao lado do participante para auxiliar em caso de perda do equilíbrio. 

As seguintes instruções foram dadas: “Mantenha-se ereto com seus braços em 

paralelo com seu tronco e seus cotovelos flexionados a aproximadamente 90° e olhe 

para o cilindro. A plataforma vai mover posteriormente. Nós não te informaremos 

para ficar pronto. Desta forma, você não saberá o momento exato da perturbação. 

Por favor, continue olhando para o cilindro e tente evitar qualquer movimento do 

cilindro. Tente não dar um passo durante a perturbação.” 
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 Adicionalmente, os participantes deveriam manter a pressão equilibrada sob 

os pés, o que foi monitorado por meio de um osciloscópio imediatamente antes de 

ativar o deslocamento das plataformas de força. Os participantes deveriam manter 

os pés em uma posição confortável (M = 13,4 cm, DP=2,6 cm de distância entre os 

pés). A posição dos pés foi marcada com uma fita no intuito de manter a mesma 

posição durante todo o experimento. Ao finalizar cada tentativa, os participantes 

devolviam a bandeja para o experimentador e esperavam o reposicionamento 

automático da plataforma sobre a mesma. Quando a plataforma voltava para a 

posição inicial, a bandeja era devolvida ao participante e o cilindro reposicionado 

para a próxima tentativa. O período de descanso era de 1 minuto entre os blocos. 

Após 3 blocos, um período mais longo de descanso era oferecido, em que os 

participantes ficavam sentados por 15 minutos. Neste período era aplicado o teste 

cognitivo. Se os participantes utilizavam a estratégia do passo, a tentativa era 

excluída, mas não era repetida. 

 

3.4.5 Coleta de dados 

 

 A atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos gastrocnemius medialis 

(GM) e tibialis anterior (TA) do lado direito do corpo foi mensurada por meio de dois 

eletrodos de superfície Ag/AgCl de 2,5 cm posicionados 2-4 cm de distância entre 

eles em cada músculo. A pele da região analisada foi raspada para retirada de 

pelos, esfoliada e limpa anteriormente à fixação dos eletrodos. Os sinais 

eletromiográficos foram amplificados online a um ganho de 2.000 - 10.000, filtrados 

com passa-banda de 15 a 2.000 Hz e com frequência de amostragem de 480 Hz. 

Posteriormente, offline os dados foram retificados e filtrados com um passa-baixa de 

10 Hz. A posição do centro de pressão (CP) ao longo do tempo foi amostrada a uma 

frequência de 480 Hz e filtrado com passa-baixa a 10 Hz. 

 Um sistema composto por oito câmeras optoeletrônicas (Motion Analysis, 

Santa Rosa, CA) forneceu coordenadas tridimensionais de marcadores refletivos do 

corpo, bandeja, cilindro e plataforma móvel com frequência de amostragem de 60 

Hz. Os marcadores refletivos foram posicionados bilateralmente nas articulações 

metatarsofalangeal do quinto dedo, calcanhar, maléolo lateral, região lateral da 

articulação dos joelhos, trocanter maior, região próxima ao eixo de rotação do ombro 

e do cotovelo, epicôndilo lateral, região central do punho e centro articular da 
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mandíbula. Marcadores adicionais foram fixados na plataforma móvel e no solo 

(imóvel) como referência para definir o movimento da plataforma. Vinte e seis 

medidas antropométricas da cabeça, membros e tronco (comprimento, largura, 

perímetro) foram coletadas de cada participante. Estas medidas antropométricas em 

associação aos dados de cinemática foram utilizadas para estimação do 

posicionamento no plano sagital do CM (CHANDLER et al., 1975). 

Foram analisadas as seguintes variáveis:  

Pico de velocidade da bandeja. Velocidade linear máxima após o 

deslocamento da plataforma de suporte no intervalo de 500 ms. 

Latência de ativa muscular. As respostas posturais reativas foram 

quantificadas pela latência de ativação do GM e TA. A latência muscular foi 

identificada como a primeira atividade eletromiográfica sustentada (> 25 ms) acima 

de 2 desvios-padrão da ativação basal. 

Estabilidade da resposta postural automática (ERPA). O equilíbrio postural foi 

quantificado por meio de duas variáveis: estabilidade da resposta postural 

automática (ERPA) e a amplitude do primeiro pico do CM após a perturbação. A 

ERPA foi calculada pela integral da diferença (normalizada pela altura de cada 

participante) entre deslocamento do CP e CM durante 150ms, iniciando 50ms após a 

latência do GM (músculo agonista). A ERPA fornece uma medida de margem de 

estabilidade, mostrando a força gerada pela resposta postural para contrabalançar 

as forças que movem o CM (WINTER et al., 1998), sendo que valores altos são 

interpretados como estabilidade postural aumentada. 

Participação relativa das articulações do ombro e do quadril. Interação entre 

tarefas postural e voluntária foi caracterizada pela coordenação entre as articulações 

do ombro e do quadril. A coordenação interarticular foi avaliada ajustando os dados 

de deslocamento ângulo-ângulo do ombro e quadril dentro de uma elipse 

envolvendo 95% dos valores, do momento da perturbação até o final da tentativa. 

Inicialmente, foi calculada a razão entre o menor e o maior eixo de cada elipse. Esta 

variável foi utilizada para detectar diferentes modos de coordenação entre as 

articulações. Foi conduzida uma análise de regressão para identificar as inclinações 

das elipses ajustadas. Inclinações maiores indicam uma participação maior do 

quadril em relação a articulação do ombro. 

Fase relativa entre as articulações do ombro e do quadril. A fase relativa entre 

as articulações do ombro e do quadril foi calculada pelo método de densidade 
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espectral (BENNETT et al., 2005; DUARTE, 2012). Valores de fase relativa variaram 

entre 0° e 180°. Valores em torno de 0° correspondem a uma coordenação em-fase, 

valores em torno de 180° correspondem a uma coordenação antifase e valores que 

não se aproximam de 0° ou 180° indicam uma coordenação fora de fase. 

Amplitude de flexão das articulações do ombro e quadril. As amplitudes de 

flexão das articulações do ombro e quadril foram analisadas para complementar as 

informações sobre o comportamento voluntário (ombro) e postural (quadril) na tarefa 

proposta. Valores baixos de amplitude são interpretados neste estudo como sendo 

benéficos para o objetivo da tarefa (evitar a movimentação do cilindro). 

 

3.4.6 Análise estatística 

 

 As exigências paramétricas de normalidade foram verificadas pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A adaptação entre os blocos foi medida para todas as 

variáveis, comparando as médias obtidas no primeiro com aquelas do último bloco. 

Preliminarmente, os dados foram analisados por meio de uma ANOVA de quatro 

fatores 2 (grupo: controle X DP) X 2 (sequência: baixa-alta X alta-baixa) X 2 

(contexto: baixa X alta) X 2 (blocos: primeiro X último) com medidas repetidas para 

os dois últimos fatores. Os resultados mostraram ausência do efeito de bloco para 

todas as variáveis exceto pico de flexão do quadril e ombro. Por este motivo, as 

outras variáveis foram analisadas através de ANOVAs de três fatores, 2 (grupo) X 2 

(sequência) X 2 (contexto) com medidas repetidas no último fator. O nível de 

significância estabelecido foi de 0,05. Comparações posteriores foram realizadas por 

meio do teste de Tukey. Somente resultados significantes serão reportados (veja em 

Apêndices maiores informações sobre os resultados estatísticos).  
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3.5 Resultados 

 

A figura 2 mostra as curvas médias da velocidade da bandeja para o grupo 

controle (A e B) e pacientes com DP (E e F). A análise de velocidade da bandeja 

indicou efeito principal significante de contexto [F(1,20) = 63,08, P = 0,01, devido à 

reduzida velocidade da bandeja na condição AR (M = 12,12, EP = 0,72 cm/s) 

comparada à condição BR (M = 16,36, EP = 0,86 cm/s). Na figura 3, os valores 

médios dos grupos são comparados em função dos fatores contexto e sequência. 

A latência de ativação do músculo TA mostrou efeito principal significante de 

contexto [F(1,20) = 6,21, P = 0,02], com ativação tardia no contexto AR (M = 134,22, 

EP = 7,02 ms) em comparação ao contexto BR (M = 123,47, EP = 6,82 ms). Embora 

a análise não tenha indicado uma interação significante entre os fatores grupo e 

contexto, a representação dos resultados na figura 3 sugere que o contexto atual da 

tarefa afetou mais o grupo controle do que DP. Por esta razão, uma ANOVA com 

dois grupos e dois contextos foi realizada. A análise mostrou significante interação 

grupo x contexto [F(1,22) = 6,68, P = 0,02]. Comparações posteriores indicaram que 

a interação foi devida à maior latência do músculo TA em AR em comparação ao 

contexto BR somente para o grupo controle. 

As curvas demonstrando a estabilidade das respostas posturais automáticas 

(ERPA) são demonstradas na figura 2 para os controles (C e D) e participantes com 

DP (G e H). A análise mostrou efeitos principais significantes de grupo [F(1,20) = 

8,60, P = 0,01], sequência [F(1,20) = 4,39, P = 0,04] e interação significante entre 

grupo e sequência [F(1,20) = 5,40, P = 0,03]. Os valores foram menores na 

sequência A-B (M = 0,59, EP = 0,03) em relação à sequência B-A (M = 0,33, EP = 

0,04) para o grupo com DP, enquanto não foi detectada diferença significante entre 

sequências para o grupo controle (Fig. 3).  
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FIGURA 2. Curvas médias da velocidade da bandeja e da diferença entre centro de 
pressão (CP) e centro de massa (CM), representando a estabilidade postural para os 
participantes do grupo controle (A-D) e sujeitos com doença de Parkinson (E-H). A, 
C, E e G mostram o comportamento dos participantes que fizeram a sequência B-A. 
B, D, F e H mostram o comportamento dos participantes que fizeram a sequência A-
B. As linhas descontínuas representam o contexto atual de BR e as linhas contínuas, 
o contexto de AR. Setas indicam a direção anterior. As áreas preenchidas 
representam a região abaixo da curva CP-CM utilizada para o cálculo da margem de 
estabilidade. 
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FIGURA 3. Comparação entre os valores médios (barras: erros padrão) dos grupos 
Parkinson e controle em função do contexto atual e da sequência de restrições. (A) 
pico de velocidade da bandeja, (B) latência de ativação do músculo tibialis anterior 
(TA), e (C) estabilidade das respostas posturais automáticas (ERPA). 

 

Exemplos representativos da relação entre os deslocamentos das 

articulações do ombro e quadril são apresentados na figura 4. A análise da 

inclinação da elipse indicou efeito principal significante de contexto [F(1,20) = 13,60, 

P < 0,01] e interação entre grupo e sequência [F(1,20) = 5,46, P = 0,03]. A inclinação 

da elipse foi maior no contexto de BR (M = 1,60, EP = 0,29) em comparação ao de 

AR (M = 0,84, EP = 0,10). As comparações posteriores indicaram que a sequência 
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A-B induziu menor inclinação (M = 0,54, EP = 0,12) em comparação a sequência B-

A (M = 1,95, EP = 0,45) no grupo controle, enquanto no grupo com DP a análise não 

apontou diferenças entre as sequências (Fig. 4B). 

A análise da razão da elipse mostrou efeito principal significante de sequência 

[F(1,20) = 5,60, P = 0,03] e interação grupo por sequência [F(1,20) = 4,55, P = 0,04]. 

Altos valores de para a sequência A-B (M = 0,45, EP = 0,33) do que para a 

sequência B-A (M = 0,27, EP = 0,01) foram encontrados em idosos sadios, enquanto 

que não houve diferença entre sequências para os participantes com DP (Fig. 4C).  

A análise de fase relativa (FIGURA 4D) indicou efeito principal significante de 

contexto [F(1,20) = 17,14, P < 0,01] e interação significante de grupo por contexto 

[F(1,20) = 12,33, P = 0,01]. Comparações posteriores indicaram que o grupo controle 

apresentou coordenação fora de fase na condição AR (M = 74,20 graus, EP = 15,90 

graus) comparado com uma coordenação próxima de em-fase na condição BR (M = 

7,70 graus, EP = 1,34 graus), enquanto o grupo com DP não diferiu 

significativamente entre BR (M = 10,80, EP = 2,23 graus) e AR (M = 13,53, EP = 

6,61 graus). 
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FIGURA 4. Coordenação interarticular dos participantes do grupo controle e do 
grupo com doença de Parkinson em função do contexto atual e sequência de 
restrição. A: exemplos representativos da coordenação entre ombro e quadril de 21 
tentativas. B: médias e erros-padrão da inclinação da elipse. C: médias e erros-
padrão da razão da elipse. D: fase relativa entre ombro e quadril 
 

A figura 5A apresenta curvas de adaptação do pico de flexão do ombro em 

função da sequência e do contexto atual de restrição da tarefa voluntária. A análise 

desta variável indicou efeito principal significante de bloco [F(1,40) = 32,26, P < 
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0,01]. Comparações posteriores indicaram valores menores de pico de flexão do 

ombro no último bloco em comparação ao primeiro. O grupo controle reduziu os 

valores de pico de flexão do ombro em 39% e os pacientes com DP em 31%. 

Embora a análise não tenha identificado uma significante interação de grupo por 

restrição, os resultados da figura 5 sugerem que a restrição da tarefa teve um maior 

efeito no grupo controle, que aparentemente demonstrou maior flexão do quadril em 

AR em relação ao contexto de BR. 

 A figura 5B representa as curvas de adaptação do pico de flexão do quadril 

em função da sequência e do contexto atual de restrição da tarefa voluntária. A 

análise indicou efeitos principais significantes de grupo [F(1,40) = 5,82, P = 0,02], 

sequência [F(1,40) = 10,84, P < 0,01] e bloco [F(1,40) = 32,07, P < 0,01], além de 

interação significante entre grupo e sequência [F(1,40) = 18,15, P < 0,01] e grupo e 

bloco [F(1,40) = 10,29, P < 0,01]. Comparações posteriores da interação entre grupo 

e sequência mostraram que a sequência A-B resultou em menor flexão (M = 2,12, 

EP = 1,06 graus) em comparação a sequência B-A (M = 8,06, EP = 1,47 graus) para 

o grupo controle, mas não para o grupo com DP. Comparações posteriores a 

interação entre bloco e grupo indicaram menor flexão do quadril no último bloco dos 

idosos sadios em comparação ao grupo com DP. Os participantes do grupo controle 

diminuíram a flexão do quadril em 54%, enquanto os participantes com DP 

reduziram em apenas 18% do primeiro para o último bloco. 
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FIGURA 5. Valores médios (barras: erros padrão) de pico de flexão articular entre os 
blocos de 7 tentativas para o grupo controle e com doença de Parkinson em função 
do contexto atual e sequência de restrição. A: amplitude de flexão do ombro. B: 
amplitude de flexão do quadril. Quadrados preenchidos representam o contexto de 
AR e quadrados brancos representam o contexto de BR. 
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3.6 Discussão 

 

 Este estudo objetivou examinar os efeitos da restrição de estabilidade imposta 

por uma tarefa voluntária (equilibrar um objeto em uma bandeja) nas respostas 

posturais de indivíduos com DP comparados a participantes sadios da mesma faixa 

etária. Os resultados mostraram que o contexto atual de restrição de estabilidade da 

tarefa voluntária afetou o desempenho da tarefa voluntária e do controle postural nos 

dois grupos, mas de forma menos efetiva no grupo com DP. Na tarefa voluntária, 

ambos os grupos mostraram diminuição da velocidade da bandeja e aumento da 

participação relativa dos movimentos do ombro em resposta a perturbações 

posturais durante a tarefa de AR, como visto pela mudança da relação ombro-

quadril. Em contraste, a latência de ativação muscular aumentou no contexto de AR 

nos idosos sadios, mas não nos pacientes com DP. Os resultados sugerem que a 

DP leva a uma capacidade diminuída de ajustar o controle postural de acordo com 

as restrições impostas pela tarefa voluntária.  

 Participantes com DP também demonstraram inabilidade significante em 

mudar a estratégia cinemática baseada nas restrições impostas pela tarefa 

voluntária de acordo com a experiência. A sequência de apresentação da tarefa e a 

variação do contexto de restrição levaram a modos de coordenação diferentes entre 

o ombro e o quadril envolvidos no controle voluntário e postural no grupo controle, 

mas não no grupo com DP. Ademais, a primeira apresentação da condição AR levou 

a um movimento reduzido do quadril somente no grupo controle, que persistiu nas 

tentativas subsequentes. Este efeito não foi observado no grupo com DP, que 

apresentaram movimento similar do quadril ao longo das tentativas, independente da 

primeira apresentação das condições AR e BR. 

 

3.6.1 Desempenho na tarefa voluntária e sua integração com 

respostas posturais 

 

 Os grupos DP e controle atingiram o objetivo da tarefa voluntária, 

minimizando o movimento do cilindro, por meio da redução da velocidade da 

bandeja nas condições AR. A análise cinemática demonstrou que tanto o grupo DP 

quanto o grupo controle reduziram a velocidade da bandeja e aumentaram a 

participação relativa do ombro na estabilização da bandeja no contexto atual de AR. 
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Em contrapartida, estudos prévios em indivíduos com DP têm mostrado 

desempenho voluntário deficitário em tarefas desafiantes, tais como tarefas impondo 

pressão temporal (DOAN et al., 2006; TUNIK et al., 2004) ou alta demanda de 

precisão (RAND; STELMACH; BLOEDEL, 2000; WEISS; STELMACH; HEFTER, 

1997). Nossos participantes, entretanto, mantiveram um adequado desempenho na 

tarefa voluntária associado com uma queda no desempenho no controle postural. 

Considerando que idosos sadios e Parkinsonianos não diferiram no desempenho da 

tarefa voluntária, pode-se supor que era possível atingir a estabilidade do cilindro 

adotando a estratégia cinemática apresentada pelo grupo controle ou pelo grupo 

com DP. No entanto, os sujeitos com DP que desempenharam a sequência A-B 

sofreram queda de estabilidade postural, sugerindo que eles usaram uma estratégia 

postural menos eficiente. 

 O achado de que os pacientes com DP realizaram ajustes voluntários 

apropriados parece ser surpreendente. Uma possível explicação para este resultado 

pode residir no fato de que estímulos proprioceptivos e vestibulares desencadeados 

pelo movimento abrupto da plataforma serviram como dicas que favoreceram o 

movimento voluntário adequado. Estudos prévios têm mostrado que indivíduos com 

DP utilizam dicas externas para desencadear tarefas voluntárias mais complexas 

(DARMON et al., 1999; GUEYE et al., 1998; KELLY et al., 2002). Neste contexto, 

informações sensoriais adicionais derivadas da perturbação postural podem ter sido 

utilizadas para facilitar a tarefa voluntária sob diferentes níveis de restrição. Uma 

explicação alternativa é a melhora do desempenho em tarefas voluntárias favorecida 

pela medicação anti-parkinsonismo (HASLINGER et al., 2001; KELLY et al., 2002; 

RASCOL et al., 1994). A partir destes resultados, é possível que o controle 

voluntário durante perturbações posturais não seja prejudicado em indivíduos com 

DP, quando sob efeito de medicação anti-parkinsonismo. 

 Em contraste aos participantes sadios, os participantes com DP apresentaram 

capacidade prejudicada em adaptar respostas posturais a partir das restrições 

impostas pela tarefa voluntária. Os participantes sadios, mas não pacientes os 

pacientes com DP, atrasaram a latência de ativação do músculo TA em resposta a 

perturbações posturais na condição AR. Este comportamento apoia nossa hipótese 

de modulação das respostas posturais por estruturas superiores do SNC, a partir de 

um controle central baseado em feedforward (central set) em participantes sadios, 

mas não nos indivíduos com DP (JACOBS; HORAK, 2007). Estes resultados são 
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consistentes com achados prévios indicando que indivíduos com DP têm uma 

reduzida capacidade de ajustar imediatamente as respostas posturais de acordo 

com o contexto baseando-se em controle por feedforward (CHONG et al., 1999; 

CHONG; HORAK; WOOLLACOTT, 1999; 2000; HASLINGER et al., 2001; HORAK; 

NUTT; NASHNER, 1992). Nossos resultados suportam, então, uma alteração na 

interação entre ações voluntária e respostas posturais automáticas em indivíduos 

com DP, consistente com a perda da estratégia “postura primeiro” vista em 

indivíduos sadios (BLOEM et al., 2006). 

 

3.6.2 Influência da sequência de restrições 

 

 Foi encontrado no presente estudo que a sequência de apresentação da 

restrição da tarefa afeta o pico de flexão do quadril e coordenação ombro-quadril do 

controle postural e da tarefa voluntária no grupo controle. A mobilização articular, por 

outro lado, não foi afetada pela condição atual de restrição. Nossos resultados 

mostraram que uma vez selecionadas a coordenação ombro-quadril e a estratégia 

do quadril pelo SNC para atingir o objetivo da tarefa, estas são mantidas entre as 

condições de restrição. Generalização das respostas posturais tem sido verificada 

em situações nas quais as pessoas são expostas a perturbações imprevisíveis 

discretas, como durante um empurrão ou escorregão. Nestas situações, os 

indivíduos geram respostas posturais que tendem a valores intermediários entre as 

perturbações maiores e menores (HORAK; DIENER; NASHNER, 1989) ou a valores 

apropriados às perturbações mais desafiantes (maiores) (VAN OOTEGHEM et al., 

2008; VAN OOTEGHEM et al., 2010; VAN OOTEGHEM; FRANK; HORAK, 2009). 

Estudos prévios têm demonstrado também que para sequências como ações 

voluntárias semelhantes, indivíduos sempre reutilizam um plano motor ao invés de 

gerarem um plano motor novo (COHEN; ROSENBAUM, 2004; ROSENBAUM; 

MEULENBROEK; VAUGHAN, 2001). Tem sido sugerido que tal estratégia é mais 

computacionalmente eficiente (mesmo se menos biomecanicamente eficiente) e 

pode ser usada para explicar o comportamento postural verificado no presente 

estudo. 

 Diferentemente do grupo controle, os pacientes com DP foram insensíveis à 

sequência de restrição da tarefa voluntária. Foi apresentada evidência de que 

participantes com DP não conseguem ajustar o modo de coordenação ombro-quadril 
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e a estratégia do quadril de acordo com a sequência de restrição da tarefa 

voluntária. Este comportamento mostra a reduzida flexibilidade de indivíduos com 

DP em gerar respostas motoras apropriadas sob diferentes contextos. Este fato é 

fortalecido pelo achado de que o grupo com DP apresentou estabilidade diminuída 

na sequência alta-baixa em comparação a sequência baixa-alta. Estudos prévios 

têm mostrado que o desempenho em tarefas desafiantes leva a menor estabilidade 

em parkinsonianos com manutenção do desempenho da tarefa voluntária (BLOEM 

et al., 2006; MARCHESE; BOVE; ABBRUZZESE, 2003; TAGLIABUE; FERRIGNO; 

HORAK, 2009). Uma possível explicação para tal comportamento é que, sob 

condições desafiantes, indivíduo com DP priorizam a tarefa voluntária sobre a tarefa 

postural (BLOEM et al., 2006). É plausível que indivíduos com DP aloquem mais 

recursos neurais para realizar a tarefa voluntária, levando a uma deterioração do 

controle postural, enquanto que indivíduos sadios parecem implementar um controle 

mais bem distribuído entre tarefas posturais e voluntárias. Alternativamente, o 

controle postural menos eficiente demonstrado pelos pacientes com DP pode ter 

sido causado pela perda da capacidade de flexivelmente adotar diferentes modos de 

coordenação e reduzir a mobilidade do quadril.  

 

3.6.3 Adaptação postural 

 

De acordo com estudos prévios que verificaram a redução gradual de 

respostas posturais após perturbações repetidas (KESHNER; ALLUM; PFALTZ, 

1987; TIMMANN; HORAK, 1997; VAN OOTEGHEM; FRANK; HORAK, 2009), 

nossos resultados mostraram que sujeitos sadios diminuem gradualmente a flexão 

do ombro e quadril ao longo dos blocos de tentativas. Acredita-se que a diminuição 

da magnitude das respostas posturais ao longo das tentativas é o resultado da 

habituação, levando ao aumento da eficiência energética (HORAK; FRANK; NUTT, 

1996; KESHNER; ALLUM; PFALTZ, 1987). Dependendo da sequência, o grupo 

controle mostrou diferente participação do quadril desde o primeiro bloco. Os 

participantes do grupo controle, que iniciaram com a condição AR, usaram menos 

flexão de quadril e se adaptaram mais rapidamente em comparação àqueles que 

iniciaram com a condição BR. Em contraste ao efeito de sequência na flexão do 

quadril, os participantes sadios modularam os movimentos do ombro de acordo com 

a condição atual de restrição. Tal comportamento do ombro em função da restrição 
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da tarefa é consistente com os resultados obtidos pela análise de fase relativa. 

Diferentemente dos sujeitos com DP, os sujeitos do grupo controle adaptaram o 

modo de coordenação entre o quadril e ombro à restrição da tarefa voluntária: 

indivíduos sadios mostraram coordenação interarticular próxima ao modo em-fase 

na condição BR e próxima a fora de fase na condição AR. Considerando que cada 

articulação foi afetada por fatores diferentes (quadril pela experiência e ombro pelo 

contexto atual), os resultados sugerem que ações no ombro (movimento voluntário) 

e no quadril (controle postural) podem ser controladas por mecanismos neurais 

separados. 

 Sujeitos com DP não sofreram efeito de sequência para o quadril ou efeito de 

restrição para o ombro ou fase relativa. O mesmo comportamento do ombro e 

quadril independentemente da condição atual ou sequência de restrição em 

pacientes com DP suporta a ideia de reduzida flexibilidade em adaptar respostas 

posturais baseadas no central set. Resumindo, nossos resultados indicam que 

idosos sadios são capazes de modular respostas posturais consistentes com as 

restrições de estabilidade imposta pela tarefa voluntária. Esta flexibilidade diminuída 

pode ser prejudicial à manutenção da postura bípede quando perturbações posturais 

imprevisíveis ocorrem durante o desempenho de tarefas voluntárias. 
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4 EXPERIMENTO 2 

 

4.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo do Experimento 2 foi comparar jovens e idosos sadios em respostas 

posturais e manuais reativas a uma perturbação postural imprevisível, em função 

dos seguintes fatores: 

4. Condição atual de restrição pela tarefa voluntária. 

5. Condição inicial de restrição pela tarefa voluntária. 

6. Adaptação das respostas posturais durante uma série de tentativas. 
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4.2 Justificativas 

 

Até o presente momento, nosso grupo de pesquisa avaliou a influência da 

restrição de tarefa voluntária nas respostas posturais reativas de jovens (DE LIMA; 

DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010) e idosos (DE LIMA-PARDINI et al., 2012; 

PAPEGAAIJ et al., 2012 - apresentados no Experimento 1). No entanto, estes 

grupos ainda não tinham sido comparados e paradigmas de perturbação diferentes 

foram utilizados em cada um dos estudos. Apesar de haver evidências de menor 

flexibilidade postural em idosos sadios em comparação a jovens (CHONG; HORAK; 

WOOLLACOTT, 2000; HORAK; NUTT; NASHNER, 1992), ainda não está claro 

como respostas posturais automáticas adaptam-se frente a restrições da tarefa 

voluntária nestas populações. Estudos recentes mostraram que as respostas 

posturais de idosos adaptam-se de forma generalizadas para condições de 

perturbação semelhantes, assim como verificado em jovens sadios (VAN 

OOTEGHEM et al., 2008; VAN OOTEGHEM et al., 2010; VAN OOTEGHEM; 

FRANK; HORAK, 2009). No entanto, sabe-se que o controle postural recebe maior 

influência de processamento atencional com o envelhecimento (SEIDLER et al., 

2010). De fato, pesquisas têm verificado que idosos apresentam prejuízos no 

controle postural quando uma tarefa voluntária é executada simultâneamente à 

manutenção do equilíbrio postural (WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002). 

Desta forma, a utilização do paradigma utilizado no Experimento 1 na comparação 

entre jovens e idosos pode elucidar formas distintas de adaptação das respostas 

posturais reativas entre estes grupos. 
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4.3 Hipóteses 

 

As hipóteses formuladas para este estudo são as seguintes: 

1. Idosos apresentam maior latência, magnitude muscular e coativação sob o 

contexto de alta restrição em comparação ao contexto de baixa restrição. 

2. Jovens possuem menor latência, magnitude de ativação e coativação muscular 

sob a sequência de AR em comparação à sequência de BR. 

3. A restrição da tarefa voluntária induz alteração no modo de coordenação entre as 

ações articulares de ombro e quadril em ambos os grupos. 

4. Jovens alteram o modo de coordenação de acordo com a sequência de 

apresentação da restrição. 

5. Idosos alteram o modo de coordenação de acordo com o contexto atual de 

apresentação da restrição. 
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4.4 Método 

 

4.4.1 Sujeitos 

 

Participaram deste experimento 16 idosos sadios, idade entre 61 e 82 anos 

(M = 71,56, DP = 7,38) e 16 jovens sadios, idade entre 17 e 32 anos (M = 22,94, DP 

= 4,82). A função cognitiva geral foi avaliada no grupo de idosos por meio do teste 

Mini Mental (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). Todos os participantes foram 

testados sem queixas de dor ou outras condições motoras ou sensoriais que 

pudessem limitar a independência na postura bípede e a realização da tarefa 

voluntária. O presente projeto foi autorizado pelo Comitê local. Todos os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

4.4.2 Avaliação cognitiva 

 

O teste Mini Mental é composto por diversas questões tipicamente agrupadas 

em 7 categorias, cada uma delas desenvolvida com o objetivo de avaliar funções 

cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 

pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança 

das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade construtiva visual (1 

ponto). O escore do MM pode variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 30 

pontos. A escala é simples de usar e pode ser facilmente administrada em 5-10 

minutos, inclusive por profissionais não médicos. A pontuação de corte definida para 

o presente estudo será de 20 (ALMEIDA, 1998; BRUCKI et al., 2003; TOMBAUGH; 

MCINTYRE, 1992). 

 

4.4.3 Tarefas e equipamentos 

 

Os participantes realizaram uma tarefa dual de manter a postura bípede em 

uma plataforma de força (AMTI OR6-WP) enquanto seguram uma bandeja de 

madeira (24 X 33 cm, 350g) com um cilindro (diâmetro: 9 cm, altura: 5 cm, 100g). Os 

grupos de idosos e de jovens foram avaliados em duas condições experimentais: 

baixa (BR) versus alta (AR) restrição. Na condição BR, o cilindro ficava apoiado 

sobre sua face plana sobre a bandeja, de forma que leves movimentos horizontais 
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da bandeja não levavam ao deslizamento do cilindro (Figura 13, BR). Na condição 

AR, o cilindro ficava apoiado sobre sua superfície curva na bandeja. Nesta posição o 

cilindro era facilmente deslocado no sentido anteroposterior com o movimento 

horizontal da bandeja. No entanto, o movimento do cilindro estava limitado a 

aproximadamente 90° devido a uma carga fixada (massa: 10 g) na sua parte inferior 

(Figura 13, AR). Os braços deveriam ser mantidos em paralelo ao tronco e os 

cotovelos fletidos a 90°. Os participantes usaram um colete na região lombossacral. 

No centro posterior do colete estava um sistema eletromagnético acoplado a um 

cabo de aço. O cabo de aço atravessava uma roldana presa a um suporte. Na 

extremidade do cabo era adicionada carga (anilhas), fazendo com que esta 

correspondesse a aproximadamente 7% do peso corporal do participante. Havia 

uma chave de liberação da carga disposta remotamente, sendo manipulada pelo 

experimentador (Figura 6). A carga exercia uma tração horizontal posterior no tronco 

do indivíduo. A liberação da carga provocava uma perturbação na região do CM do 

indivíduo, exigindo o estabelecimento de um novo ponto de equilíbrio postural, 

sendo necessária contração fásica dos músculos posteriores do corpo para evitar o 

desequilíbrio para frente. O objetivo do componente postural da tarefa era o de 

manter a postura bípede estável durante a perturbação postural. O objetivo do 

componente manual da tarefa era o de manter o cilindro estável no centro da 

bandeja durante o movimento da plataforma de força. 
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FIGURA 6. Representação esquemática da tarefa experimental nas condições de 
baixa (BR) e alta (AR) restrição. Os círculos pequenos representam marcadores 
cinemáticos. A seta indica a direção da tração exercida no corpo do participante.  
 

4.4.4 Delineamento experimental 

 

 O protocolo experimental consistiu de 3 blocos de 7 tentativas em cada 

condição de restrição, totalizando 42 tentativas. Os blocos de BR e AR foram 

alternados, com a primeira condição de restrição balanceada entre os participantes, 

permitindo a avaliação do efeito de sequência. A alternância das condições entre os 

blocos permitiu avaliar a capacidade de adaptação a alterações do contexto atual.  

 

4.4.5 Procedimentos 

 

 Um assistente ficava ao lado de cada participante para auxiliar em caso de 

perda do equilíbrio. Nenhum participante avaliado sofreu queda. As mesmas 

instruções dadas para os participantes do experimento 1 foram utilizadas no 

presente experimento. 

 Para evitar que os participantes iniciassem cada tentativa com muita 

inclinação do corpo para frente, foi posicionado uma linha de prumo ao lado direito 
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de cada participante. Para alinhar o centro de massa, a linha de prumo deveria 

passar aproximadamente pelo centro do canal auditivo, região anterior do ombro, 

trocanter maior, região medial da articulação do joelho e ligeiramente à frente do 

maléolo lateral. Antes de cada tentativa o assistente verificava se o participante 

estava posicionado adequadamente com relação à linha de prumo. Os participantes 

eram instruídos a manter os pés em uma posição confortável. A posição era 

marcada com uma fita com o intuito de manter a mesma posição dos pés durante 

todo o experimento. Ao finalizar cada tentativa, os participantes deveriam devolver a 

bandeja para o experimentador. Se os participantes utilizassem a estratégia do 

passo, a tentativa era excluída, mas não era repetida. O período de descanso era de 

1 minuto entre os blocos. Após o tempo de descanso, o experimentador devolvia a 

bandeja com o cilindro posicionado ao participante, que se ajustava para a próxima 

tentativa. Após 3 blocos, um período mais longo de descanso era oferecido, em que 

os participantes ficavam sentados por 15 minutos. Neste período era aplicado o teste 

cognitivo.  

 

4.4.6 Coleta de dados 

 

 A atividade eletromiográfica (EMG) do gastrocnemius medialis direito e do 

tibialis anterior foi mensurada por meio de eletrodos duplos Ag/AgCl de superfície de 

2,5 cm posicionados 2-4 cm de distância entre eles em cada músculo. A pele da 

região analisada era raspada para retirada de pelos, esfoliada e limpa anteriormente 

à fixação dos eletrodos. Os sinais eletromiográficos foram amplificados a um ganho 

de 1000, filtrados com passa-banda de 20 a 400 Hz, com frequência de amostragem 

de 1000 Hz. Posteriormente, os dados foram retificados e filtrados com um passa-

baixa de 10 Hz. A posição do centro de pressão (CP) ao longo do tempo foi 

amostrada a uma frequência de 150 Hz e filtrado com passa-baixa a 10 Hz. 

 Um sistema de análise do movimento composto por seis câmeras Vicon 

(modelo MX3+) forneceu coordenadas tridimensionais de marcadores refletivos do 

corpo, bandeja, cilindro e plataforma móvel com frequência de amostragem de 200 

Hz. Os marcadores refletivos foram posicionados do lado direito do participante na 

articulação metatarsofalangeal do quinto dedo, calcanhar, maléolo lateral, região 

lateral da articulação dos joelhos, trocanter maior, região próxima ao eixo de rotação 
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do ombro, epicôndilo lateral e região central do punho. Marcadores adicionais foram 

fixados no lado direito da bandeja. 

 As variáveis dependentes analisadas foram as seguintes: 

Pico de velocidade da bandeja. Velocidade linear máxima após a liberação da 

carga no intervalo de 500 ms. Esta variável foi utilizada para comparar o 

desempenho da tarefa voluntária entre as condições de restrição. Baixa velocidade 

da bandeja foi interpretada como melhor desempenho na tarefa voluntária nos nosso 

estudos prévios (DE LIMA-PARDINI et al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012) 

 Deslocamento anterior do CP. Quantificado pela diferença entre amplitude 

máxima do primeiro pico do CP após a perturbação (pico anterior) e a média do 

deslocamento anteroposterior nos 200ms prévios à liberação da carga (valor basal). 

Esta variável foi normalizada pelo comprimento anteroposterior do pé direito de cada 

participante. 

Latência de ativação muscular. As respostas posturais reativas foram 

quantificadas pela latência de ativação do GM e TA. A latência muscular foi 

identificada como a primeira atividade eletromiográfica sustentada (>25ms) acima de 

2 desvios-padrão da ativação basal. 

Magnitude de ativação muscular. Foi definida pela integral do sinal 

eletromiográfico do GM e TA entre 0 e 75 ms após o início da atividade muscular do 

GM (HORAK; FRANK; NUTT, 1996; PAPEGAAIJ et al., 2012). Os valores de 

magnitude foram normalizados pelo valor máximo encontrado no período entre 100 

mss antes e 500 ms após a perturbação para cada tentativa.  

Coativação entre GM e TA. O índice de coativação foi baseado no valor 

normalizado da magnitude dos sinais eletromiográficos. O cálculo foi realizado da 

seguinte forma: duas vezes a magnitude muscular do antagonista (TA) dividido pela 

soma da magnitude de ambos agonista e antagonista, multiplicado por cem 

(ERVILHA; GRAVEN-NIELSEN; DUARTE, 2012). Quanto maior a porcentagem, 

maior a coativação. 

 A interação entre tarefas postural e voluntária foi caracterizada pela 

coordenação entre as articulações do ombro e do quadril. Realizou-se também a 

análise da coordenação entre as articulações do quadril e tornozelo. A coordenação 

interarticular foi avaliada ajustando os dados de deslocamento ângulo-ângulo do 

ombro e quadril dentro de uma elipse envolvendo 95% dos valores, do momento da 

perturbação até o final da tentativa. Foi conduzida uma análise de regressão para 
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identificar as inclinações das elipses ajustadas. Inclinações maiores indicam uma 

participação maior do quadril em relação a articulação do ombro e maior do 

tornozelo em relação ao quadril. A fase relativa entre as articulações do ombro e do 

quadril foi calculada pelo método de densidade espectral (BENNETT et al., 2005; 

DUARTE, 2012) de acordo com o que foi relatado no Experimento 2. 

 

4.4.7 Análise Estatística 

 

 Foram utilizadas as médias dos grupos em função da sequência e contexto 

atual. As exigências paramétricas de normalidade foram verificadas pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Foi conduzida uma ANOVA de três fatores: 2 (grupo: jovens X 

idosos) X 2 (sequência: baixa-alta X alta-baixa) X 2 (contexto atual: baixa X alta) 

com medida repetida no último fator. O nível de significância estabelecido foi de 

0,05. Comparações posteriores foram realizadas por meio do teste de Fisher. 

Somente os resultados significantes serão reportados. 
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4.5 Resultados 

 

 A figura 7 apresenta curvas representativas da velocidade da bandeja, do 

deslocamento do CP, da ativação dos músculos GM e TA e do deslocamento 

angular das articulações do ombro, quadril e tornozelo de um sujeito de cada grupo 

experimental na condição de AR. 

 A velocidade da bandeja foi diferente entre os grupos [F(1,27) = 4,69, P < 

0,01] e entre as condições de restrição [F(1,27) = 20,94, P < 0,01]. O efeito principal 

de grupo foi devido à reduzida velocidade da bandeja para os jovens (M = 10,47, EP 

= 0,40 cm/s) em relação aos idosos (M = 11,98, EP = 0,31 cm/s). O efeito principal 

de contexto foi significante devido à reduzida velocidade da bandeja no contexto AR 

(M = 10,84, EP = 0,35 cm/s) comparada ao contexto BR (M = 11,67, EP = 0,40 

cm/s). Na figura 8, os valores das médias grupais são comparados em função do 

contexto atual e sequência de restrição. 
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FIGURA 7. Curvas representativas de um participante jovem (A-G) e de um idoso 
(H-N) no contexto AR da velocidade da bandeja (A, H), deslocamento do centro de 
pressão (B, I), ativação dos músculos GM (C, J) e TA (D, K), deslocamento angular 
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do ombro (E, L), quadril (F, M) e tornozelo (G, N). As áreas em destaque nas curvas 
de ativação dos músculos GM e TA indicam a região considerada para o cálculo de 
magnitude (0-75 ms) após o início de ativação do GM. 
 
 

 

FIGURA 8. Comparação entre os valores médios (barras: erros padrão) dos grupos 
de jovens e idosos em função do contexto atual e da sequência de restrições da 
velocidade da bandeja. 
 
 
 A latência do músculo GM mostrou um significante efeito principal de grupo 

[F(1,25) = 5,54, P < 0,05], sequência [F(1,25) = 6,06, P < 0,05] e interação entre 

grupo e sequência [F(1,25) = 4,87, P < 0,05]. A sequência A-B foi associada a 

latência mais curta (M = 119,76, EP = 4,98 ms) em relação à sequência B-A no 

grupo dos jovens (M = 149,76, EP = 3,55 ms), enquanto que nenhuma diferença foi 

encontrada entre as sequências para os participantes idosos (Fig. 9A). 

 A análise da latência do músculo TA indicou efeito significante de grupo 

[F(1,22) = 5.71, P < 0.05], mostrando latência mais longa para os idosos (M = 

163,98, EP = 3,21 ms) em relação ao grupo de jovens (M = 141,64, EP = 3,36). No 

entanto, a figura 9B sugere que a sequência da restrição da tarefa voluntária afetou 

mais o grupo de jovens do que o grupo de idosos. Por essa razão, uma ANOVA de 

dois fatores com 2 sequências e 2 restrições foi realizada para cada grupo 

separadamente. A análise mostrou uma significante interação de contexto por 

sequência [F(1,12) = 9,27, P < 0,05] no grupo de jovens devido a latências maiores 
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no contexto AR para a sequência A-B. Os idosos não foram afetados por qualquer 

fator. 

Médias e séries temporais dos valores de magnitude do músculo GM e de 

coativação estão apresentados na figura 10. A análise indicou um efeito significante 

de grupo [F(1,19) = 6,94, P < 0,05], contexto [F(1,19) = 4.94, P < 0.05] e interação 

entre grupo e sequência [F(1,19) = 6,60, P < 0,05] para a magnitude do músculo GM 

(Fig. 10A). O efeito de grupo foi devido a valores menores para os idosos (M = 6,14, 

EP = 0,46 %) em comparação ao grupo de jovens (M = 9,36, EP = 0,73%). A análise 

mostrou que o contexto AR levou a menores valores de magnitude do músculo GM 

(M = 7,57, EP = 0,67 %) do que o contexto de BR (M = 8,10, EP = 0,72%). A 

sequência A-B resultou em magnitude inferior (M = 6,50, EP = 0,89 %) em 

comparação à sequência B-A (M = 11,41, EP = 0,69 %). A figura 10A sugere que 

enquanto o grupo de jovens é afetado pela sequência de restrição, o grupo de 

idosos foi afetado pelo contexto. Por esta razão, o grupo de idosos foi submetido a 

uma ANOVA de dois fatores com 2 sequências e 2 contextos. A análise indicou um 

efeito significante de contexto [F(1,9) = 9,50, P < 0,05] para os idosos devido a 

menores valores no contexto AR (M = 5,73, EP = 0,55 %) do que no contexto de BR 

(M = 6,58, EP = 0,75 %). 
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FIGURA 9. Comparação entre os valores médios (barras: erros padrão) dos grupos 
de jovens e idosos em função do contexto atual e da sequência de restrições da 
latência de ativação dos músculos GM (A) e TA (B). 
 

 A análise da coativação indicou efeito significante de grupo [F(1,20) = 5,42, P 

< 0,05], contexto [F(1,20) = 4.46, P < 0.05], interação entre grupo e sequência 

[F(1,20) = 6,74, P < 0,05] e entre grupo e contexto [F(1,20) = 11.83, P < 0.01] (Fig. 

10B). Contrastes posteriores para a interação entre grupo e sequência mostraram 

que a sequência A-B levou a maiores índices de coativação (M=75,30, EP = 4,76 %) 

em relação à sequência B-A (M = 44,84, EP = 2,13 %) para o grupo de jovens. 

Contrastes posteriores para a interação entre grupo e contexto mostraram que o 

contexto AR levou a maiores valores (M = 79,11, EP = 5,30 %) em comparação ao 

contexto BR (M = 72,95, EP = 6,18%) para o grupo de idosos. 
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FIGURA 10. Comparação entre os valores médios (barras: erros-padrão) entre os 
grupos de jovens e idosos em função do contexto atual e da sequência de restrição. 
(A) Magnitude do músculo GM (B) Coativação entre os músculo GM e TA. 
Comparação dos valores médios e erros padrão dos blocos de restrição ao longo do 
experimento de acordo com as sequências B-A e A-B da magnitude do músculo GM 
(C) e coativação entre GM e TA (D). Os quadrados preenchidos referem-se ao 
contexto atual AR. Os quadrados brancos referem-se ao contexto atual BR. 
 

A análise da fase relativa entre ombro e quadril indicou efeito principal de 

grupo [F(1,19) = 7,98, P < 0,01], sequência [F(1,19) = 12,24, P < 0,01] e contexto 

[F(1,19) = 11,75, P < 0,01] e interações entre grupo sequência [F(1,19) = 10,87, P < 

0,01] e grupo e contexto [F(1,19) = 4,68, P < 0,05]. Comparações posteriores para a 

interação entre grupo e sequência mostraram que a sequência A-B levou a valores 

maiores de fase relativa (M = 45,32, EP = 6,50 graus) em relação à sequência B-A 

(M = 13,02, EP = 2,09 graus). Comparações posteriores para a interação entre grupo 

e contexto mostraram que o contexto AR levou a valores maiores de fase relativa (M 

= 22,74, EP = 3,53 graus) em comparação ao contexto BR (M = 8,75, EP – 1,59 

graus) somente para o grupo de idosos (Fig. 11A). Análise da fase relativa entre 

quadril e tornozelo mostrou efeito principal de grupo [F(1,24) = 4,48, P < 0,05] e 

contexto [F(1,24) = 10,78, P < 0,01]. Os idosos apresentaram valores superiores de 

fase relativa (M = 140,87, EP = 6,25 graus) em comparação aos jovens (M = 114,96, 

EP = 6,69 graus). O contexto de baixa restrição induziu valores elevados de fase 

relativa (M = 135,88, EP = 6,81 graus) em relação ao contexto de baixa restrição (M 

= 118,10, EP = 6,72 graus) (Fig. 11B). 
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Exemplos representativos da relação entre os deslocamentos das 

articulações do ombro e quadril e quadril e tornozelo são apresentados nas figuras 

12 e 13, respectivamente. A análise da inclinação da elipse formada entre as 

articulação do ombro e quadril indicou efeito significante de contexto [F(1,27) = 

31,85, P < 0,01] devido a menores inclinações no contexto AR (M = 1,25, EP = 0,13) 

do que no contexto BR (M = 2,36, EP = 0,26) (Fig. 12). Análise da inclinação da 

elipse formada pelas articulações do quadril e tornozelo mostraram efeito significante 

de grupo devido a menores valores de inclinação no grupo de idosos (M = 0,61, EP 

= 0,08) em relação ao grupo de jovens (M = 1,23, EP = 0,11) (Fig.13). 

 

 

Figura 11. Comparação entre os valores médios (barras: erros padrão) dos grupos 
de jovens e idosos em função do contexto atual e da sequência de restrições da fase 
relativa entre as articulações do ombro e do quadril (A) e entre as articulações do 
quadril e tornozelo (B). 
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Figura 12. Inclinação da elipse formada pelo deslocamento articular do ombro e 
quadril para os grupos de jovens e idosos em função do contexto atual e sequência 
de restrição. (A) exemplos representativos da coordenação entre ombro e quadril de 
21 tentativas. (B) médias (barras: erros-padrão) da inclinação da elipse. 
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Figura 13. Inclinação da elipse formada pelo deslocamento articular do quadril e 
tornozelo para os grupos de jovens e idosos em função do contexto atual e 
sequência de restrição. (A) exemplos representativos da coordenação entre ombro e 
quadril de 21 tentativas. (B) médias (barras: erros-padrão) da inclinação da elipse.  
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4.6 Discussão 

 

Os resultados obtidos no experimento 2 sugerem que o envelhecimento 

influencia a forma de adaptação das respostas posturais reativas de acordo com as 

restrições de estabilização da tarefa voluntária. Considerando o desempenho na 

execução da tarefa voluntária, ambos os grupos diminuíram a velocidade da bandeja 

no contexto atual AR. Em relação ao controle postural, ambos os grupos mantiveram 

a mesma amplitude do CP independentemente da condição de restrição da tarefa 

(assim como encontrado no experimento 2). No entanto, mudanças 

neuromusculares e articulares foram encontradas. Tal fenômeno sugere que 

distintas estratégias posturais podem ser deflagradas sem que a estabilidade 

postural se altere. De fato, nenhum participante de ambos os grupos demonstrou 

grande instabilidade postural ou queda durante as tentativas. A análise das 

respostas musculares evidenciou que a sequência A-B levou a menores latências 

nos músculos GM e TA somente nos jovens. Ainda, a magnitude do músculo GM e o 

nível de coativação foram afetados pela sequência de restrição no grupo de jovens. 

Em contrapartida, estas últimas variáveis foram afetadas pelo contexto atual nos 

idosos. A análise de magnitude muscular mostrou que enquanto os jovens 

apresentaram menores valores na sequência A-B, os idosos diminuíram a magnitude 

de acordo com o contexto na condição AR. Comportamento similar foi verificado 

para a coativação. O grupo de jovens foi influenciado pela sequência, mostrando alta 

coativação na sequência A-B, enquanto que os idosos aumentaram a coativação no 

contexto de AR. A avaliação da coordenação interarticular do ombro e quadril foi 

consistente com os resultados de ativação muscular. Enquanto que os jovens 

apresentaram valores aumentados da fase relativa na sequência A-B, tal aumento foi 

visto no contexto de AR no grupo de idosos. Portanto, foi mostrado 

consistentemente que uma adaptação mais generalizada vista no grupo de jovens é 

modificada pelo envelhecimento, dando lugar à uma forma de adaptação mais 

específica de acordo com as restrições de uma tarefa voluntária. 

 Os resultados aqui descritos indicam que ambos os grupos adaptaram suas 

respostas posturais reativas de acordo com o nível de restrição da tarefa voluntária, 

como identificado previamente em nossos estudos (DE LIMA-PARDINI et al., 2012; 

DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; PAPEGAAIJ et al., 2012). Digno 

de nota, foi a consistência da maior parte das variáveis indicando formas distintas de 
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adaptação entre os dois grupos. Enquanto que os jovens adaptaram suas respostas 

posturais à sequência de apresentação da restrição, os idosos adaptaram de acordo 

com o contexto atual de restrição. Aparentemente, o envelhecimento está 

relacionado a mudanças na forma como as respostas posturais reativas são 

adaptadas em relação ao nível de restrição de uma tarefa voluntária. Verificou-se os 

jovens apresentaram diferentes valores de magnitude, latência, coativação muscular 

na sequência A-B em comparação à sequência B-A. Desta forma, uma vez adotada 

uma determinada estratégia postural no primeiro bloco de tentativas, esta foi mantida 

ao longo de todos os blocos, independentemente do contexto atual de restrição. 

Este comportamento já foi verificado previamente durante movimentação contínua 

da plataforma com perturbações seriadas ou randomizadas (VAN OOTEGHEM et 

al., 2008; VAN OOTEGHEM et al., 2010; VAN OOTEGHEM; FRANK; HORAK, 

2009). Tais autores sugerem que a menor especificidade de adaptação é vantajosa 

para o controle postural, na medida em que ela permite a diminuição dos riscos no 

caso do desencadeamento de respostas inadequadas na transferência para um 

novo contexto. Van Ooteghen et al. (2008) propuseram que a especificidade da 

resposta poderia sobrecarregar o processamento neural, prejudicando sua 

habilidade de responder eficientemente a perturbações posturais. Neste caso, 

respostas motoras tendem a adotar valores padrão e intermediários entre condições 

semelhantes de perturbação (HORAK; DIENER; NASHNER, 1989; VAN 

OOTEGHEM et al., 2008; VAN OOTEGHEM et al., 2010; VAN OOTEGHEM; 

FRANK; HORAK, 2009), ocorrendo reutilização de planos motores iniciais para 

condições subsequentes (COHEN; ROSENBAUM, 2004; ROSENBAUM; 

MEULENBROEK; VAUGHAN, 2001). Considerando que o único fator que 

diferenciava as tarefas era o nível de restrição, pois as instruções, posicionamento e 

intensidade de perturbação foram os mesmos, é possível caracterizar estas tarefas 

como sendo semelhantes. Desta forma, a generalização entre as diferentes 

condições de restrição apresentadas neste estudo é uma possível causa que explica 

os resultados encontrados nos jovens.  

 A adaptação da magnitude e coativação muscular em função do contexto 

atual de restrição nos idosos foi consistente com nossos resultados prévios (DE 

LIMA-PARDINI et al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012). A partir destes resultados 

verifica-se que, ao invés de generalizar as respostas posturais frente a condições 

semelhantes, os idosos são mais influenciados pelo contexto atual de restrição. VAN 
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OOTEGHEN et al. (2010), no entanto, encontraram que o envelhecimento não 

prejudica a capacidade de generalização das respostas posturais reativas. A 

diferença dos resultados pode ser atribuída, principalmente, à adição da tarefa 

voluntária e manipulação de sua restrição no presente estudo. A restrição de uma 

tarefa voluntária, gerenciada exclusivamente por processamentos de alta ordem, 

influencia circuitos inferiores responsáveis pelo controle automático da postura (DE 

LIMA-PARDINI et al., 2012; DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; 

PAPEGAAIJ et al., 2012), de acordo com o conceito de central set (PROCHAZKA, 

1989). Adicionalmente, evidência prévia tem mostrado que respostas posturais em 

idosos são mais sensíveis à adição de uma tarefa voluntária, podendo interferir na 

manutenção do equilíbrio (WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002, para revisão). 

Portanto, as conclusões sobre como os idosos adaptam suas respostas posturais 

devem levar em consideração a influência da tarefa voluntária.  

O envelhecimento é caracterizado, entre diversos outros fatores, por uma 

perda gradual de neurônios espinhais diminuindo a eficiência dos circuitos inferiores 

(AAGAARD et al., 2010; TRACY; ENOKA, 2002). Corroborando este achado, 

distintos ajustes do reflexo H foram identificados entre jovens e idosos de acordo 

com a restrição da tarefa postural (EARLES; KOCEJA; SHIVELY, 2000). 

Paralelamente à menor eficiência dos circuitos motores inferiores com o 

envelhecimento, maior recrutamento cortical na execução de tarefas automáticas 

como manutenção do equilíbrio postural ocorrem em idosos (SEIDLER et al., 2010, 

para revisão. De fato, a manutenção do equilíbrio postural em idosos tem sido 

compreendida como mais atencionalmente controlada em comparação aos jovens 

(BRAUER; WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2001; BROWN; SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 1999; CORDO; NASHNER, 1982; HORAK et al., 1984; 

WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002). Uma possível explicação para a 

modulação de respostas posturais reativas associadas ao contexto atual pode 

envolver a ideia de maior controle atencional da manutenção do equilíbrio em 

idosos. Os jovens mostraram um controle independente, porém integrado, entre 

postura, afetada pela sequência de restrição, e tarefa voluntária afetada, pelo 

contexto atual de restrição. Nos idosos, em contrapartida, a tarefa voluntária e o 

controle postural foram afetados pelo mesmo fator (contexto atual). Tais resultados 

evidenciam uma interconexão mais evidente entre os dois níveis de controle motor 

(inferior e superior) nos idosos em relação aos jovens. Maior interconexão entre os 
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dois níveis pode funcionar como uma forma de compensação pelas diversas 

alterações (periféricas e centrais) causadas pelo envelhecimento (SEIDLER et al., 

2010). Considerando que os idosos conseguiram diminuir a velocidade da bandeja, 

assim como os jovens no contexto de AR, tal compensação parece ter sido 

vantajosa para manter o desempenho da tarefa voluntária, como verificado em 

estudos de imageamento empregando tarefa manual (MATTAY et al., 2002). Em 

conjunto, os resultados aqui apresentados apoiam a hipótese de que com o 

envelhecimento há mudança de um controle mais automático (nível inferior) e 

generalizado em respostas reativas para um controle mais atencional e específico, 

como forma de compensação frente a demandas de uma tarefa voluntária. 

 A forma de adaptação do controle postural encontrada nas respostas 

neuromusculares de jovens e idosos foi consistente com a análise da coordenação 

entre ombro e quadril. Ao analisar a fase relativa, que reflete mais diretamente a 

interação entre tarefa voluntária (ombro) e postura (quadril), verifica-se o mesmo 

comportamento apresentado nas variáveis neuromusculares. Os jovens aumentaram 

o atraso entre estas articulações na sequência A-B, enquanto que os idosos 

aumentaram o atraso no contexto atual de AR. Tais evidências sugerem que o 

comportamento visto na musculatura periarticular do tornozelo também pode estar 

presente em outros grupos musculares responsáveis pelo controle da coordenação 

entre ombro e quadril. A fase relativa entre quadril e tornozelo também foi afetada 

pela restrição da tarefa voluntária, mostrando diminuição do atraso entre estas 

articulações no contexto de AR em ambos os grupos. Consistente com estes 

achados, pesquisas investigando a manipulação de restrição ao sistema de controle 

postural verificaram que a fase relativa entre duas articulações depende da restrição 

imposta ao controle motor (BARDY et al., 1999; BARDY et al., 2002; MARTIN et al., 

2006). Desta forma, o nível de restrição de uma tarefa voluntária leva a distintas 

formas de adaptação da coordenação entre ombro e quadril durante perturbação 

postural, sendo influenciadas pelo envelhecimento. 

Os resultados referentes à inclinação da elipse formada pelas articulações do 

ombro e do quadril foram consistentes com achados prévios (DE LIMA-PARDINI et 

al., 2012; PAPEGAAIJ et al., 2012), mostrando aumento da participação relativa do 

ombro no contexto AR para ambos os grupos. Fica aparente que durante a 

perturbação que culminou com a inclinação brusca do corpo anteriormente os 

participantes tentaram mover a bandeja de forma a contrabalançar a movimentação 
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anterior do corpo, por meio do aumento da flexão do ombro. A inclinação da elipse 

formada pelas articulações do quadril e tornozelo evidenciou que os idosos adotam 

mais a estratégia a quadril em comparação aos jovens, como verificado previamente 

(HORAK; HENRY; SHUMWAY-COOK, 1997; HORAK; SHUPERT; MIRKA, 1989, 

para revisão). A estratégia do quadril é considerada ótima para mover rapidamente o 

centro de massa (HORAK; HENRY; SHUMWAY-COOK, 1997). No entanto, neste 

caso há um aumento associado da flexão do tronco, o que pode estar relacionado 

ao desempenho inferior apresentado pelos idosos em relação aos jovens na 

estabilização da bandeja. Conclui-se que, para ambos os grupos, a participação 

relativa entre as articulações do ombro e quadril é mais sensível à mudança do 

contexto de restrição em comparação à participação relativa entre as articulações do 

quadril e tornozelo. Possivelmente há uma interação maior entre ombro e quadril em 

relação à interação entre quadril e tornozelo na execução do desempenho da tarefa 

voluntária.  

Os resultados do presente estudo permitem concluir que o envelhecimento 

leva à mudança de uma forma mais generalizada para uma mais específica de 

adaptação das respostas posturais reativas frente à restrição de uma tarefa 

voluntária. A influência de processamento de alta ordem nos circuitos inferiores 

responsáveis pelo controle de respostas posturais reativas tem sido comprovado em 

diversos estudos comportamentais e neurofisiológicos (DE LIMA-PARDINI et al., 

2012; DE LIMA; DE AZEVEDO NETO; TEIXEIRA, 2010; JACOBS; HORAK, 2007; 

PAPEGAAIJ et al., 2012; TAUBE et al., 2006), sendo referido como central set 

(PROCHAZKA, 1989). Entendendo-se a restrição como sendo exigências 

neuromusculares para o controle motor em função da tarefa, ambiente e fatores 

organísmicos como a idade (NEWELL, 1986), pode-se analisar mais profundamente 

a relação entre central set e restrição. No presente estudo, as restrições impostas ao 

controle da tarefa proposta envolvia a necessidade de estabilização do objeto sobre 

a bandeja (restrição da tarefa) e a idade do indivíduo (restrição organísmica). 

Diferentes níveis de exigência de controle da tarefa voluntária foram capazes de 

desencadear respostas posturais reativas controladas por níveis inferiores. Contudo, 

tais respostas dependeram não somente da restrição da tarefa voluntária, mas 

também das restrições organísmicas de cada grupo estudado e, possivelmente do 

tipo e intensidade da perturbação postural (baseando-se em alguns resultados 

diferentes encontrados entre o presente estudo e os anteriores em que uma forma 
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diferente de perturbação foi utilizada). A partir dos resultados encontrados neste 

estudo, o central set seria mais propriamente definido como a modulação central de 

controle postural reativo com base em restrições organísmicas, ambientais e 

relacionadas à tarefa.  
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Os dois experimentos apresentados neste estudo foram capazes de identificar 

a influência de processamento de ordem superior, representada pela restrição da 

tarefa voluntária, nos ajustes posturais reativos, controlados automaticamente. 

Respostas posturais precoces, que são processadas via feedforward mostraram ser 

flexíveis às exigências de estabilidade da tarefa voluntária em jovens e idosos 

sadios. A tarefa proposta neste estudo exigia a estabilidade de um cilindro sobre 

uma bandeja, o que dependia diretamente de um melhor controle postural reativo. 

Desta forma, o comportamento apresentado nos jovens e idosos sadios evidencia 

uma integração entre controle voluntário e automático reativo de acordo com as 

restrições da tarefa voluntária. Diferentemente de jovens e idosos sadios, pacientes 

com Parkinson, apresentaram dificuldade em adaptar suas respostas reativas de 

acordo com a restrição da tarefa voluntária, evidenciando alterações na integração 

entre tarefa manual e controle postural reativo nesta população. Tal comportamento 

pode ser prejudicial à manutenção do equilíbrio reativo de pacientes com Parkinson 

quanto submetidos a exigências de restrição de uma tarefa voluntária.  

Não somente o nível de restrição, mas também a ordem de sua apresentação 

influenciou as respostas reativas de jovens e idosos sadios. Digno de nota foi a 

verificação no Experimento 2 da influência do envelhecimento na adaptação postural 

reativa em função da sequência e do contexto atual de apresentação da restrição 

voluntária. Jovens foram sensíveis à experiência de restrição do primeiro bloco, 

utilizando a mesma estratégia postural nos blocos subsequentes. Idosos, por outro 

lado, foram sensíveis ao contexto atual de restrição, alterando suas respostas 

posturais de forma semelhante ao comportamento apresentado no desempenho da 

tarefa voluntária. Tais evidências sugerem que o envelhecimento envolve uma 

adaptação mais específica às restrições de uma tarefa voluntária.  

Os resultados dos Experimentos 1 e 2, apesar de corroborarem a ideia de 

central set, que corresponde à influência do contexto na adaptação das respostas 

reativas, evidenciam a necessidade de um ajuste em sua conceituação. O 

comportamento dos jovens, em especial mostrou que a flexibilidade da resposta 

reativa não ocorre somente em cada mudança do nivel de restrição da tarefa 

voluntária, como verificado nos idosos. Desta forma, não podemos considerar que as 

respostas reativas sempre sofrem influência do contexto atual. Diferentemente, o 



81 
 

sistema de controle postural seleciona uma resposta que aparentemente é mais 

adaptável. No caso do grupo de jovens, adaptar-se à experiência prévia e dos 

idosos adaptar-se ao contexto atual. Desta forma, os resultados do presente estudo 

revelam que as mudanças das respostas reativas frente às exigências do controle 

voluntário é um processo, que apesar de automático e flexível, é adaptável às 

características do indivíduo, da tarefa e da ordem de apresentação da restrição 

voluntária.  
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Apêndice 1 – Valores da análise estatística de três fatores das variáveis do Experimento 1 

 

 Velocidade 

bandeja 
Latência TA Latência GM ERPA 

Inclinação 

elipse 

Razão 

elipse 
Fase relativa 

 F(1,20) p F(1,20) p F(1,20) P F(1,20) p F(1,20) p F(1,20) p F(1,20) p 

Contexto 63,084 0,001 6,206 0,022 3,318 0,084 0,461 0,505 13,583 0,001 0,149 0,703 17,141 0,000 

Grupo 4,171 0,055 0,282 0,601 0,052 0,823 8,601 0,008 0,023 0,880 0,467 0,502 3,279 0,085 

Sequência 1,753 0,200 0,054 0,819 0,000 0,988 4,392 0,049 3,148 0,091 5,601 0,028 0,057 0,812 

Contexto*grupo 0,742 0,399 2,711 0,115 1,947 0,178 0,675 0,421 0,013 0,912 0,087 0,771 12,335 0,002 

Contexto*sequência 6,457 0,019 1,830 0,191 0,026 0,873 0,414 0,527 1,011 0,327 5,698 0,027 0,221 0,643 

Grupo*sequência 1,364 0,257 0,358 0,556 2,165 0,157 5,386 0,031 5,461 0,030 4,559 0,045 0,488 0,493 

Contexto*grupo* 

sequência 

0,231 0,636 0,080 0,780 0,004 0,948 0,250 0,622 2,460 0,132 0,273 0,607 0,195 0,662 
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Apêndice 2 – Valores da análise estatística de quatro fatores do Experimento 1 das 

variáveis pico de flexão do ombro e pico de flexão do quadril. 

 
 Pico de flexão do 

ombro 

Pico de flexão do 

quadril 

 F(1,40) p F(1,40) p 

Bloco 32,259 0,000 32,071 0,001 

Grupo 0,0752 0,790 5,815 0,021 

Sequência 2,827 0,100 10,835 0,002 

Contexto 1,603 0,213 0,508 0,480 

Bloco*grupo 0,149 0,701 10,29 0,003 

Bloco*sequência 0,266 0,609 0,946 0,337 

Bloco*contexto 0,045 0,832 0,001 0,976 

Bloco*grupo*sequência 0,002 0,966 5,082 0,030 

Bloco*grupo*contexto 1,109 0,299 0,338 0,564 

Bloco*sequência*contexto 2,007 1,164 3,340 0,075 

Bloco*grupo*sequência*contexto 0,078 0,782 0,257 0,615 

Grupo*sequência 0,000 0,996 18,151 0,001 

Grupo*contexto 0,311 0,580 0,154 0,697 

Sequência*contexto 0,827 0,369 2,388 0,130 

Grupo*sequência*contexto 0,119 0,732 0,676 0,416 
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Apêndice 3 – Valores de médias e erros-padrão [M (EP)] das variáveis analisadas no Experimento 1 em função da 

sequência e contexto atual de apresentação de restrição. 

 

 

Idosos Sadios Idosos com Parkinson 

Sequência B-A Sequência A-B Sequência B-A Sequência A-B 

Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 

Velocidade 

da bandeja 

(cm/s) 

15,38 

(1,87) 

9,74 

(0,93) 

14,46 

(1,83) 

11,22 

(1,74) 

19,19 

(1,19) 

14,80 

(1,03) 

15,42 

(1,09) 

12,61 

(1,34) 

Latência TA 

(ms) 

108,47 

(14,14) 

131,59 

(11,41 

118,46 

(18,35) 

143,38 

(19,42) 

135,53 

(12,85) 

134,56 

(10,43) 

125,85 

(9,51) 

134,12 

(14,00) 

Latência 

GM (ms) 

79,39 

(7,92) 

84,73 

(7,80) 

70,28 

(5,68) 

75,30 

(7,04) 

70,94 

(6,89) 

71,99 

(5,06) 

80,39 

(6,24) 

80,7 

(3,76) 

ERPA 
0,57 

(0,09) 

0,57 

(0,09) 

0,55 

(0,06) 

0,57 

(0,06) 

0,57 

(0,04) 

0,56 

(0,03) 

0,33 

(0,04) 

0,32 

(0,04) 

Inclinação 

Elipse 

2,59 

(0,81) 

1,30 

(0,28) 

0,67 

(0,24) 

0,42 

(0,08) 

1,41 

(0,31) 

0,79 

(0,11) 

1,71 

(0,58) 

0,87 

(0,18) 

Razão 

Elipse 

0,24 

(0,02) 

0,30 

(0,02) 

0,47 

(0,04) 

0,42 

(0,05) 

 0,30 

(0,03) 

0,35 

(0,04) 

0,35 

(0,06) 

0,32 

(0,06) 

Fase 

relativa 

(graus) 

 9,30 

(2,39) 

83,74 

(24,13) 

6,06 

(1,05) 

64,64 

(22,08) 

13,79 

(3,60) 

19,49 

(12,57) 

7,17 

(1,90) 

6,39 

(1,10) 
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Apêndice 4 – Valores das médias e erros-padrão [M (EP)] das variáveis: amplitude de flexão do ombro e quadril 

analisadas no Experimento 1 em função do bloco, sequência e contexto atual de apresentação de restrição. 

 

 

 

IDOSOS SADIOS IDOSOS COM PARKINSON 

Sequência B-A Sequência A-B Sequência B-A Sequência A-B 

Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

Amplitude 

de flexão 

do ombro 

(graus) 

6,63 

(1,85) 

4,78 

(1,39) 

8,26 

(1,53) 

6,02 

(1,23) 

4,71 

(0,92) 

3,64 

(0,700 

8,11 

(1,40) 

5,43 

(1,12) 

8,01 

(2,05) 

5,20 

(1,17) 

7,21 

(1,04) 

6,25 

(1,39) 

5,37 

(1,17) 

4,07 

(0,84) 

6,73 

(1,41) 

4,85 

0,76) 

Amplitude 

de flexão 

do quadril 

(graus) 

12,12 

(1,37) 

6,52 

(0,59) 

9,37 

(1,28) 

4,64 

(0,39) 

2,10 

(1,09) 

0,53 

(0,21) 

4,49 

(1,27) 

1,35 

(0,77) 

8,18 

(1,33) 

6,47 

(1,39) 

6,62 

(1,58) 

5,87 

(1,65) 

7,94 

(1,84) 

7,10 

(1,36) 

8,36 

(1,55) 

6,08 

(1,16) 
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Apêndice 5 – Valores da análise estatística de três fatores das variáveis do Experimento 2. 

 

 Velocidade 

bandeja 
Latência TA Latência GM Magnitude TA 

Magnitude 

GM 
Coativação 

 F(1,27) p F(1,25) p F(1,22) p F(1,20) p F(1,19) p F(1,20) p 

Contexto 
20,935 0,000 1,378 0,252 2,238 0,1472 1,177 0,290 4,935 0,038 4,455 0,047 

Grupo 4,694 
0,039 

5,712 0,025  5,541 0,0267 0,146 0,705 6,939 0,016 5,418 0,030 

Sequência 0,008 
0,928 

1,717 0,203 6,056 0,0211 0,081 0,778 4,313 0,051 3,409 0,079 

Contexto*grupo 0,155 
0,697 

1,518 0,230 1,509 0,2307 1,620 0,217 1,839 0,190 11,833 0,002 

Contexto*sequência 
1,429 0,242 0,442 0,513 0,484 0,4929 0,256 0,618 0,338 0,567 2,084 0,164 

Grupo*sequência 
1,670 0,207 0,733 0,401 4,867 0,0367 0,772 0,389 6,602 0,018 6,740 0,017 

Contexto*grupo* 

sequência 
0,006 0,937 0,840 0,369 0,070 0,792 0,101 0,753 0,079 0,781 0,033 0,855 
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Continuação Apêndice 5 

 

 Amplitude do 

CP 

Fase relativa 

ombro/quadril 

Fase relativa 

quadril/tornozelo 

Inclinação 

ombro/quadril 

Inclinação 

quadril/tornozelo 

 F(1,28) p F(1,19) p F(1,24) p F(1,27) p F(1,23) p 

Contexto 
3,295 0,080 11,751 0,0028 10,783 0,003 31,846 0,000 0,072 0,790 

Grupo 
0,724 0,401 7.979 0.0108 4,480 0,0448 2,044 0,164 13,183 0,001 

Sequência 
0,825 0,371 12,244 0,0023 0,440 0,5133 0,000 0,990 0,991 0,329 

Contexto*grupo 
0,045 0,831 4,684 0,043 0,0718 0,791 2,151 0,154 0,535 0,471 

Contexto*sequência 
0,809 0,376 0,235 0,633 0,0364 0,850 0,3073 0,583 1,860 0,185 

Grupo*sequência 
0,652 0,426 10,870 0,003 0,599 0,446 0,519 0,477 0,457 0,505 

Contexto*grupo* 

sequência 
0,732 0,399 0,088 0,769 0,003 0,953 0,103 0,749 0,236 0,631 
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Apêndice 6 – Valores médias e erros-padrão [M (EP)] das variáveis analisadas no Experimento 2 em função da 

sequência e contexto atual de apresentação de restrição. 

 

 

 

 

Jovens Idosos 

Sequência B-A Sequência A-B Sequência B-A Sequência A-B 

Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 

Velocidade 
da bandeja 

(cm/s) 

11,47 
(1,26) 

10,35 
(0,79) 

10,44 
(0,61) 

9,73 
(0,54) 

12,01 
(0,39) 

11,00 
(0,52) 

12,72 
(0,79) 

12,19 
(0,69) 

Latência TA 
(ms) 

143,53 
(8,59) 

145,73 
(9,00) 

132,00 
(1,93) 

144,29 
(2,10) 

165,11 
(6,10) 

165,65 
(4,14) 

162,45 
(5,52) 

161,58 
(11,69) 

Latência GM 
(ms) 

144,96 
(8,24) 

144,25 
(6,69) 

120,06 
(7,56) 

121,85 
(7,94) 

146,27 
(5,13) 

150,36 
(3,99) 

149,35 
(8,75) 

152,71 
(7,94) 

Magnitude 
TA (%) 

3,42 
(0,21) 

3,25 
(0,23) 

3,95 
(0,42) 

3,60 
(0,42) 

3,67 
(0,35) 

3,77 
(0,35) 

3,56 
(0,40) 

3,56 
(0,47) 

Magnitude 
GM (%) 

11,60 
(1,43) 

11,21 
(0,89) 

6,55 
(1,16) 

6,39 
(1,23) 

6,25 
(1,10) 

5,39 
(0,82) 

6,80 
(1,27) 

6,06 
(0,88) 

Coativação 
(%) 

44,88 
(2,99) 

44,80 
(2,78) 

75,41 
(6,63) 

75,10 
(6,63) 

75,78 
(12,35) 

82,84 
(9,25) 

71,28 
(7,25) 

75,64 
(7,75) 

 

Amplitude CP 
(cm) 

15,58 
(0,54) 

15,54 
(1,07) 

11,36 
(1,29) 

12,43 
(1,42) 

12,08 
(1,23) 

12,28 
(0,92) 

10,47 
(0,73) 

11,00 
(0,63) 

Fase relativa 
omb/qua 
(graus) 

16,96 
(7,20) 

20,79 
(8,62) 

34,50 
(13,73) 

38,69 
(8,77) 

9,89 
(2,52) 

22,78 
(4,92) 

8,38 
(2,14) 

23,82 
(6,06) 

Fase relativa 
quad/torn 
(graus) 

116,98 
(10,57) 

97,60 
(9,16) 

138,10 
(17,19) 

120,76 
(12,15) 

141,57 
(14,11) 

127,75 
(13,69) 

155,95 
(9,15) 

136,08 
(14,23) 

Inclinação 
omb/quad 

1,74 
(0,43) 

1,01 
(0,21) 

2,43 
(0,53) 

1,28 
(0,25) 

2,80 
(0,67) 

1,46 
(0,39) 

2,65 
(0,41) 

1,26 
(0,10) 

Inclinação 
quad/torn 

1,10 
(0,24) 

1,21 
(0,09) 

1,19 
(0,24) 

1,26 
(0,29) 

0,52 
(0,14) 

0,67 
(0,21) 

0,76 
(0,22) 

0,53 
(0,12) 


