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RESUMO 

 

 

Siqueira CM. A influência do equilíbrio postural no teste 3º dedo ao solo [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

A avaliação da flexibilidade dos músculos da cadeia posterior é uma 
abordagem comum na prática clínica. O teste do terceiro dedo ao solo (DS) é 
frequentemente utilizado por ser de fácil aplicação e por ter se mostrado 
confiável e reprodutivo. O resultado do teste é a distância entre o terceiro dedo 
da mão e o solo e reflete a amplitude máxima permitida por esta cadeia 
muscular. Porém, o movimento para a execução do teste desloca para frente e 
para baixo grande parte da massa corporal exigindo respostas posturais para 
se evitar um risco de queda à frente. Foi levantada a hipótese de que o 
resultado desse teste possa variar de acordo com a demanda de equilíbrio do 
teste e a habilidade do indivíduo em realizar tais ajustes de equilíbrio. 
Objetivo: Verificar a influência do equilíbrio postural na flexibilidade mensurada 
pelo teste DS avaliada através de três paradigmas com os seguintes objetivos 
específicos: 1) verificar se a minimização da demanda de equilíbrio postural 
influencia o resultado do teste; 2) verificar se condições de aclive ou declive, 
que alteram as demandas de equilíbrio, influenciam no resultado do teste DS e; 
3) verificar se é possível, através de uma rápida abordagem, orientar o 
indivíduo a executar uma estratégia de equilíbrio que melhore seu desempenho 
no teste DS. Métodos: 20 voluntários adultos jovens (6 homens e 14 mulheres) 
foram avaliados sobre uma plataforma de força em postura bípede quieta e em 
6 testes DS em diferentes condições de demandas de equilíbrio na seguinte 
ordem: 1) Teste padrão (TP); 2) teste com suporte de equilíbrio (TS); 3) re-teste 
da condição padrão (re-teste); 4) teste em aclive (TAc); 5) teste em declive 
(TDc) 6) teste com orientações prévias de equilíbrio (TOr). Em cada um destes 
testes além da medida a distância entre o 3o dedo ao solo, foi calculada a 
posição média do Centro de Pressão (CP) através dos dados da plataforma de 
força e os ângulos articulares do tornozelo, joelho, quadril, lombar e tronco 
através de imagens digitais do voluntário em perfil. O ângulo de flexão total 
com a somatória dos ângulos também foi calculado. No paradigma 1 as 
variáveis foram comparadas entre condições TP, TS e re-teste. No paradigma 
2 foram comparadas as condições TP, TAc e TDc. No paradigma 3 foram 
comparadas as condições TP e TOr. Os paradigmas 1 e 2 utilizaram a ANOVA 
para medidas repetidas com nível de significância p< 0,05 e teste post-hoc t de 
Student com correção de Bonferroni. Adicionalmente, no paradigma 1 foi 
realizado o teste de correlação de Pearson entre o resultado do teste DS e o 
CP. No paradigma 3 foi utilizado o teste T de Student com nível de significância 
p<0,05. Resultados: O paradigma 1 mostrou melhora de 73% no resultado do 
teste DS, deslocamento anterior do CP, além de maior flexão de tornozelo e 
tronco na condição TS em relação ao TP. O ângulo de flexão total foi 30º maior 
na condição TS. O re-teste mostrou sinais de aprendizagem com resultados 



 
 

 
 

intermediários entre o TP e o TS. O CP correlacionou-se negativamente com o 
resultado do teste DS. O paradigma 2 mostrou grande melhora no resultado do 
teste DS em TAc em comparação a TDc e TP com maior flexão de tornozelo e 
maior flexão na soma das articulações. O paradigma 3 mostrou melhora de 
62% no resultado do teste DS com deslocamento anterior do CP e maior flexão 
de tornozelo, lombar, tronco e soma dos ângulos em TOr em comparação com 
TP. Conclusão: O teste DS mostrou grande influência do equilíbrio postural. 
Condições com menor demanda de equilíbrio apresentaram resultados 
melhores que a condição com maior demanda. Na condição padrão de teste, o 
resultado foi melhor nas estratégias em que o CP é deslocado à frente. A 
instrução para que os indivíduos adotassem esta estratégia de equilíbrio levou 
a melhores resultados.  

 

Palavras-chave: equilíbrio postural; controle postural; fenômenos do 
sistema nervoso; amplitude de movimento articular; fenômenos biomecânicos; 
cinética.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Siqueira CM. Influence of postural balance on the Toe-Touch test result [thesis]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

Flexibility evaluation is a standard assessment in clinical and in sports 

settings. The Toe-touch test (TTT) is a common assessment tool to evaluate 

posterior muscular chain flexibility. It is a simple, reliable and reproductive test. 

But the test procedure implies a balance demand as it requires a great amount 

of body mass to be forward displaced. It was then hypothesized that the 

balance demand during the TTT and the subject’s ability to deal with it may 

affect the flexibility measured by the test. Objective: The main objective was to 

verify the influence of postural balance on the flexibility measured by the TTT by 

means of three experimental paradigms with the following specific purposes: 1) 

to verify whether the minimization of the balance demand during the test may 

improve test results; 2) to verify whether the test outcome might be influenced 

by ground inclination (toes up or toes down); and 3) To verify if it is possible to 

briefly guide the subject to perform a better balance strategy to deal with the 

balance demand of the test. Methods: 20 young adults (6 men and 14 women) 

volunteered to participate. They were evaluated over a force platform during 

quiet stance and during 6 trials of the TTT under the following balance 

conditions: 1) Standard balance condition TTT (ST); 2) TTT with a balance 

support device (SupT); 3) ST re-test; 4) TTT over an inclined surface with toes 

up (TUT); 5) TTT over an inclined surface with toes down (TDT); 6) TTT with 

balance instructions (InsT). For each test it was calculated the mean position of 

the Center of Pressure (CP), the ankle, knee, hip, lumbar and trunk angles, as 

well as the sum of all these angles and the TTT outcome, i.e., the distance from 

the third finger to the ground. In the first experimental paradigm these variables 

were compared between tests ST, SupT and re-test. In the second paradigm 

the comparisons were performed between tests ST, TUT and TDT. And, finally, 

tests ST and InsT were compared in the third paradigm. In paradigms 1 and 2 

the repeated measure ANOVA was performed with significance level of p < 0.05 

and T student tests with Bonferroni correction as post-hoc tests. Additionally, 

the Pearson correlation test was used to calculate the correlation between CP 

and the tests outcomes. For the third paradigm it was used the T student test 

with significance level p < 0.05. Results: The first paradigm showed an average 

improvement of 73% in the test outcome associated by a forward CP 

displacement and greater ankle and trunk flexion in SupT compared to ST. The 

SupT also showed a greater flexion of 30⁰ in the sum of angles. Re-test of ST 



 
 

 
 

showed learning effects with intermediary results between ST and SupT. 

Additionally, it was found a negative correlation between CP position and test 

outcome, the forward the CP, the better the test result. The second paradigm 

showed a great test improvement in TUT with greater flexion in ankle and in the 

summed angles compared to TDT and ST. And paradigm 3 showed an 

improvement of 62% in test outcome associated with forward CP displacement 

and greater ankle, lumbar, trunk and summed angles in InsT compared to ST. 

Conclusions: The TTT is highly influenced by balance. Test outcome was 

improved under less demanding conditions than those with more demanding 

condition. In the standard balance condition, test outcome was better when the 

balance strategy involved the forward displacement of the CP. The instruction to 

the subject to adopt that balance strategy lead to better test outcome.   

Key words: postural balance; postural control; nervous system 

phenomena; range of motion; biomechanical phenomena; kinetics. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   INTRODUÇÃO  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A flexibilidade muscular é tema distante de consenso na literatura 

científica e traz discussões acaloradas nos ambientes de prática clínica, de 

reabilitação e de práticas desportivas. 

Embora não haja evidência de que o alongamento muscular possa 

prevenir lesões esportivas [1], diversos autores relacionam a pouca flexibilidade 

a uma série de condições clínicas como fascite plantar [2], disfunções patelo-

femorais [3, 4] além de dores e lesões musculares [5].  

Desta forma, a avaliação da flexibilidade muscular, em especial da cadeia 

posterior, é uma abordagem padrão incluída na busca por fatores de risco 

esportivos e ocupacionais [6], na avaliação do estado físico da população geral 

[7] e na mensuração de eficácia de programas de reabilitação [8, 9]. 

O teste 3º dedo ao solo (DS) é um dos testes mais comumente escolhidos 

por profissionais da saúde e do esporte e por pesquisadores para se aferir a 

flexibilidade da cadeia muscular posterior por tratar-se de um teste confiável, 

reprodutível e de fácil aplicação, requerendo apenas uma fita métrica. O teste é 

realizado com o indivíduo partindo da postura bípede. Ele é então solicitado a 

tentar tocar os dedos dos pés com as mãos sem dobrar os joelhos. O resultado 

do teste é representado pela distância entre o terceiro dedo da mão e o solo no 

ponto imediatamente anterior ao hálux. A posição final do teste é interpretada 

como sendo a amplitude máxima que a cadeia muscular posterior permite. 

Testes em que o terceiro dedo se distancia do solo são interpretados como 

sendo devidos a encurtamentos musculares. Outros sinais identificados no 
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teste que usualmente permitem a mesma interpretação é a abertura do ângulo 

do tornozelo e do quadril [6, 10-15]. 

Entretanto, para que se possa alcançar o hálux sem que se flexione os 

joelhos, cerca de 60% do peso corporal, representados pelo conjunto “cabeça, 

tronco, membros superiores” [16], devem ser controladamente deslocados para 

frente e para baixo. Isto representa uma grande demanda de equilíbrio no 

sentido anteroposterior e requer uma estratégia de equilíbrio apropriada para 

conter uma possível queda à frente [17, 18]. Considerando que o equilíbrio 

corporal depende de uma íntima relação entre o Centro de Massa (CM) e o 

Centro de Pressão (CP), tal deslocamento de massa corporal à frente exigiria a 

habilidade de deslocar proporcionalmente o CP na mesma direção ao mesmo 

tempo em que se controla excentricamente os músculos da cadeia posterior 

até se atingir a posição final do teste [19-21]. 

Poder-se-ia supor que a inabilidade para mover o CP à frente e controlar 

ativamente o movimento de alcance iria afetar a capacidade de executar o 

teste apropriadamente e demandar uma estratégia de equilíbrio alternativa [22]. 

Por exemplo, uma estratégia que promovesse a abertura do ângulo tíbio-társico 

numa tentativa de não projetar o CM à frente [23].  

Desta forma, levantamos a hipótese de que o resultado do teste DS sofre 

influência da habilidade em controlar o equilíbrio na condição do teste. Não 

sendo, portanto, representativo somente do comprimento total do tecido visco-

elástico da cadeia muscular posterior. 

Para testar esta hipótese foram concebidas três perguntas: 
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1 Minimizar a demanda de equilíbrio durante o teste DS influencia 

seu resultado? 

2 Condições de aclive ou declive, que alteram as demandas de 

equilíbrio, influenciam no resultado do teste?  

3 É possível, através de uma rápida abordagem, orientar o indivíduo 

a executar uma estratégia de equilíbrio durante o teste que 

melhore seu desempenho? 

Estas três questões partem da premissa do teste DS em que a distância 

do terceiro dedo ao solo representa o grau máximo de alongamento da cadeia 

muscular posterior [10]. O conceito de cadeias musculares indica que o 

alongamento de um grupo muscular numa extremidade da cadeia iria diminuir a 

extensibilidade de um outro grupo muscular em outro ponto da mesma cadeia 

[24]. E, uma vez que o teste se mostrou bastante reprodutível, caso o teste DS 

não sofra influência do equilíbrio corporal e seja representativo apenas do grau 

de extensibilidade do tecido visco-elástico, o resultado final do teste deve ser 

mantido ao se alterar as demandas de equilíbrio.  

Por outro lado, caso o teste DS sofra a influência da habilidade em 

equilibrar o peso corporal na condição do teste, minimizar a demanda de 

equilíbrio e o risco de queda percebido pelo sistema nervoso irá resultar em 

melhora no desempenho do teste. Sendo esperado também que o aumento na 

demanda de equilíbrio e um risco percebido maior acarrete em piora no 

desempenho.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste estudo é verificar a influência do equilíbrio postural 

na flexibilidade mensurada pelo teste 3º dedo ao solo. 

Para tanto, são listados os seguintes objetivos específicos: 

1 Verificar se a minimização da demanda de equilíbrio durante o 

teste DS influencia seu resultado. 

2 Verificar se condições de aclive ou declive, que alteram as 

demandas de equilíbrio, influenciam no resultado do teste DS.  

3 Verificar se é possível, através de uma rápida abordagem, orientar 

o indivíduo a executar uma estratégia de equilíbrio que melhore 

seu desempenho no teste DS. 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo é do tipo transversal observacional de variáveis 

quantitativas contínuas.  

As avaliações foram realizadas no LIM23 – do Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas – IPQ-HCFMUSP. Endereço: Rua Ovídio Pires de 

Campos, Nº785 – Jardim Paulista, São Paulo-SP. CEP: 01060-970. 

3.1 PARTICIPANTES 

Foram avaliados 20 voluntários adultos jovens, sendo 6 homens e 14 

mulheres, com idade de 24,9 ± 5,3 anos, peso corporal de 65,3 ± 12,6 Kg, 

altura 170 ± 10 cm e índice de massa corporal de 22,5 ± 2,9. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (parecer 

1.956.241). 

Foram considerados critérios de não inclusão condições que pudessem 

alterar o equilíbrio postural e a execução dos testes, como por exemplo: 

alterações no desenvolvimento motor, patologias do sistema nervoso, 

vestibulopatias, disfunções visuais e auditivas não corrigidas, déficit cognitivo, 

dores musculoesqueléticas no momento do teste e alterações estruturais 

articulares que limitem a amplitude de movimento dos segmentos relacionados 

aos testes. Também não foram incluídos atletas competitivos e praticantes de 

treino de flexibilidade. 

Nenhum dos voluntários avaliados foi excluído do estudo. 
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3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1 PREPARAÇÃO  

Todos os testes foram realizados em ambiente interno com temperatura 

confortável, embora não controlada, no período da tarde. 

Os participantes utilizaram roupas de ginástica confortáveis que não 

limitavam os movimentos articulares, e permaneceram com pés descalços.  

Com os participantes na postura ortostática, eram fixados por meio de fita 

adesiva dupla face marcadores esféricos de 15 mm de circunferência nos 

seguintes pontos anatômicos: cabeça do 5º metatarso (5MT), maléolo lateral 

(ML), cabeça da fíbula (CF), trocânter maior do fêmur (TM), espinha ilíaca 

póstero-superior (EIPS) e espinha ilíaca anterossuperior (EIAS) todos do lado 

direito, além dos processos espinhosos da 2º vértebra lombar (L2) e 7º vértebra 

cervical (C7).  

Os participantes eram orientados a se posicionar sobre a plataforma de 

força previamente tarada. Para padronização da posição, os maléolos mediais 

eram alinhados com uma linha demarcada pelo fabricante no eixo latero-lateral 

da plataforma que corresponde à coordenada 0 (Zero) do eixo Y 

(anteroposterior). Os bordos laterais dos pés se alinhavam às linhas 

anteroposteriores da plataforma de forma que ficassem equidistantes do 

centro, voltados para frente e afastados entre si de maneira confortável para o 

sujeito. 

Os testes se iniciavam como descrito a seguir: 



9 
 

 
 

3.2.2 AVALIAÇÃO POSTURA BÍPEDE QUIETA 

Para normalização dos dados, previamente aos testes DS, foi realizada 

uma coleta de avaliação da postura bípede quieta onde os participantes foram 

orientados a ficar em pé sobre a plataforma fixa, quietos, com olhos abertos e 

cabeça voltada para frente. Foram coletadas três repetições de 30 segundos 

com aquisição dos dados da plataforma de força.    

3.2.3 TESTES DS 

Todos os testes DS foram realizados solicitando-se ao participante que 

tentasse alcançar os dedos dos pés com os dedos das mãos mantendo os 

joelhos estendidos, cabeça e membros superiores relaxados. O participante era 

orientado a manter a posição final do teste (alcance máximo) por 10 segundos, 

período em que eram adquiridos os dados da plataforma de força, as 

fotografias em perfil e mensurada a distância do terceiro dedo ao solo. 

Para a avaliação da influência do equilíbrio postural no teste DS, foram 

realizados 6 testes sobre a plataforma de força sem aquecimento prévio. As 

demandas de equilíbrio foram manipuladas ou não na sequencia listada abaixo:  

 

1) Teste DS padrão (TP): O participante era solicitado a ficar em 

postura ortostática quieta e após 5 segundos era solicitado a realizar um 

teste DS nos padrões convencionais.  

2) Teste DS com suporte de equilíbrio (TS): Com o objetivo de 

sustentar o participante contra queda à frente, uma cinta de velcro com 

resistência suficiente para suportar o peso do participante foi fixada 
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transversalmente de um lado a outro da plataforma. Esta cinta formava 

um anteparo à frente do voluntário à altura da raiz da coxa de forma a não 

limitar o movimento do teste. Este aparato permitia que o voluntário 

pendulasse o corpo cerca de 15 graus à frente sem risco de queda. O 

participante era então orientado a deslocar lentamente o corpo à frente 

até que sentisse que a faixa sustentava seu peso. Mantendo o peso sobre 

a cinta, procedia ao teste DS. 

 

3) Teste DS padrão (re-teste): Re-teste do teste padrão para 

verificar se uma possível melhora no desempenho no teste 2 possa ser 

em decorrência de promoção de flexibilidade gerada pelo próprio teste 1. 

 

4) Teste DS em aclive (TAc): Previamente eram realizadas duas 

repetições sem aquisição dos dados para que o participante pudesse se 

familiarizar com o movimento da plataforma. O participante era solicitado 

a realizar o teste DS naturalmente. Uma vez no alcance máximo do teste 

iniciava-se a aquisição dos dados da plataforma. Após 2 segundos, a 

plataforma de força realizava uma rotação em torno do eixo lateral 

gerando inclinação em aclive promovendo uma dorsiflexão dos 

tornozelos. Este movimento da plataforma tinha amplitude de 10 graus e 

era realizado em 200ms, ou seja, movia-se a 50 graus/s.  

 

5) Teste DS em declive (TDc): Teste em condição similar ao teste 

4, porém com o movimento da plataforma em declive, causando flexão 

plantar dos tornozelos.  
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6) Teste DS com orientação prévia de equilíbrio (TOr): 

Previamente ao teste DS foi realizada uma curta abordagem que consistia 

em:  

a) Explanação oral de como se equilibrar durante o teste: “você vai 

manter seu corpo alinhado e, então, o inclinará à frente como um 

pêndulo invertido até que sinta que a parte da frente do pé precisa 

apertar o chão, mas sem que os calcanhares saiam do chão. 

Durante o teste você vai tentar manter a pressão no pé desta 

maneira enquanto tenta tocar os dedos dos pés”.  

 

b) Demonstração executada pelo pesquisador da estratégia de 

equilíbrio orientada.  

 

c) Uma série de três repetições do pêndulo invertido realizado 

lentamente. Em cada movimento o participante deveria atingir uma 

posição final em que o corpo estava confortavelmente inclinado à 

frente e a pressão sentida sob o antepé.  

O teste iniciava-se com o voluntário em posição ortostática, após 5 

segundos era dado um comando para que pendulasse à frente e 

após outros 5 segundos era dado o comando para que realizasse o 

teste DS. 
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3.3 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

1) Distância do 3º dedo ao solo (distância DS): Em cada uma das 

condições testadas, após o indivíduo atingir a posição final do teste, eram 

mensuradas com fita métrica padrão a distância da ponta do terceiro dedo 

da mão direita até o ponto do solo em que se encontra apoiada a ponta 

do hálux do pé direito [12]. 

Estas medidas eram realizadas sempre pelo mesmo pesquisador.  

 

2) Cálculo dos ângulos articulares: Adicionalmente, eram obtidas 

duas imagens fotográficas do voluntário em perfil do lado direito na 

posição final do teste. Foram utilizadas duas câmeras fotográficas digitais 

modelo comercial (Canon Powershot SX500), uma para mensuração dos 

ângulos dos membros inferiores e outra para mensuração dos ângulos do 

tronco. O uso de duas câmeras foi necessário para manter a incidência 

perpendicular para captação das imagens devido à proximidade entre 

câmera e participante. As câmeras ficavam em posição pré-determinada e 

eram calibradas espacialmente, com marcadores de medidas conhecidas 

distantes 50 cm entre si na horizontal e na vertical. 

Para cada condição, os ângulos articulares do tornozelo (5MT-ML-

CF), joelho (ML-CF-TMF), quadril (CF-TMF-EIAS), Lombar (EIAS-EIPS-

L2) e tronco (EIPS-L2-C7) foram calculados e expressos em graus 

através da ligação dos marcadores anatômicos nas imagens digitais 

utilizando o software SAPO ( http://puig.pro.br/sapo/) [25]. Foi também 

calculada a soma de todos os ângulos mensurados que contribuem para 

http://puig.pro.br/sapo/
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o resultado do teste através da flexão, subtraídos do ângulo do joelho. 

Esta variável deve mostrar um efeito global sobre a cadeia muscular 

posterior. 

 

3) Cálculo da posição média do CP: A Plataforma de Força Pro 

Balance Master (Neurocom®) possibilita a avaliação com superfície fixa 

ou móvel num eixo latero-lateral coincidente com o eixo do tornozelo 

permitindo movimentos de inclinação em aclive ou em declive. A 

plataforma contém um conversor A-D (analógico-digital) de doze bits OR6, 

ligado a um computador com o software da Neurocon 8.4.0 que fornece 

as posições do CP. 

Os dados das forças e momentos de reação ao solo foram captados 

pela plataforma de força a uma frequência de 100 Hz durante os 10 

segundos de coleta. A posição instantânea do CP no sentido 

anteroposterior era calculada e fornecida pelo software da plataforma de 

força, expresso em centímetros [26]. 

A partir destes dados, foi calculada a posição média do CP na 

posição final de cada teste DS e normalizada pela posição média do CP 

em postura quieta (média do tempo de aquisição das 3 repetições). 
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3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

3.4.1 PARADIGMA 1 

Para verificar se a minimização da demanda de equilíbrio durante o teste 

DS influencia seu resultado as variáveis de distância do 3º dedo ao solo, média 

do CP e ângulos articulares foram comparadas entre os testes DS TP, TS e re-

teste através da Anova com medidas repetidas com nível de significância de 

p<0,05. Para as condições em que houve diferença significativa, foram 

realizados testes post-hoc T de Student com correção de Bonferroni para os 

níveis de significância.  

Para cada comparação foi calculado o effect size de Cohen e as 

magnitudes do efeito foram interpretadas de acordo com os critérios a seguir: 

trivial (>0,2); pequeno (0,2 - 0,59); moderado (0,6 – 1,19); grande (1,2 – 2,0); 

muito grande (2,0 – 3,99); extremamente grande (>4,0) [27].  

Foi calculada também a correlação entre a distância do 3º dedo ao solo e 

as demais variáveis através do teste de correlação de Pearson para cada teste 

DS assim como para a combinação dos três testes. 

3.4.2 PARADIGMA 2 

Para verificar se condições de aclive ou declive influenciam no resultado 

do teste DS as variáveis de distância do 3º dedo ao solo, média do CP e 

ângulos articulares foram comparadas entre os testes DS TP, TAc e TDc 

através da Anova com medidas repetidas com nível de significância de p<0,05. 

Para as condições em que houve diferença significativa, foram realizados 
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testes post-hoc T de Student com correção de Bonferroni para os níveis de 

significância. Para cada comparação foi calculado o effect size de Cohen com 

os mesmos critérios de interpretação das magnitudes listadas acima.  

3.4.3 PARADIGMA 3 

 Para verificar se é possível, através de uma rápida abordagem, orientar o 

indivíduo a executar uma estratégia de equilíbrio que melhore seu desempenho 

no teste DS as variáveis de distância do 3º dedo ao solo, média do CP e 

ângulos articulares foram comparadas entre os testes DS TP e TOr através do 

teste T de Student para medidas pareadas com nível de significância de 

p<0,05. Segundo os critérios citados acima, também foram calculados os effect 

size de Cohen.   
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4   RESULTADOS  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 PARADIGMA 1: Comparação entre TP, TS e re-teste 

A ANOVA para medidas repetidas mostrou diferenças significativas para a 

Distância DS (p = 0,6 * 10-10), CP (p = 0,1 * 10-5) e os ângulos do Tornozelo (p 

= 0,4 * 10-17), Tronco (p = 0,1 * 10-7) e Soma dos ângulos (p = 0,5 * 10-12). Os 

ângulos do Joelho, Quadril e Lombar não apresentaram diferenças 

significativas. 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos 3 testes DS. 
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Tabela 1 - Média e desvio-padrão de cada variável nos testes TP, TS e re-teste 

 TP TS Re-teste 

Distância DS* 15,2 ± 6,5 4,1 ± 4,9 9,2 ± 7,2 

CP* 0,5 ± 3,1 5,2 ± 2,7 2,5 ± 3,4 

Ângulo 

Tornozelo* 
108,2 ± 5,0 88,5 ± 5,2 105,3 ± 6,7 

Ângulo Joelho 181,7 ± 7,4 182,4 ± 6,1 182,8 ± 7,1 

Ângulo Quadril 119,8 ± 12,5 117,6 ± 13,2 117,8 ± 12,5 

Ângulo Lombar 86,9 ± 6,3 84,2 ± 6,7 86,2 ± 6,3 

Ângulo Tronco* 143,0 ± 7,2 137,9 ± 6,8 140,9 ± 6,7 

Soma dos 

ângulos* 
276,2 ± 13,2 245,7 ± 11,9 267,3 ± 16,0 

Distância DS e CP são expressos em cm; ângulos expressos em graus.  
* Denota diferenças estatisticamente significantes na ANOVA de medidas repetidas.  

 
 
As comparações entre cada teste DS para as variáveis em que houve 

diferenças significativas são apresentadas nos Gráficos 1 a 5 a seguir.  

No geral, os gráficos mostram que, em comparação com TP, TS 

apresentou Distância DS consideravelmente menor, CP deslocado à frente e 

menores ângulos do tornozelo, tronco e menor soma dos ângulos, isto é, maior 

flexão dos ângulos envolvidos no teste DS. 

Já o re-teste mostrou resultados intermediários entre TP e TS para todas 

as variáveis.   
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Gráfico 1 – Comparativo da distância DS em TP, TS e re-teste.  
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A barra vertical mostra o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TS 
(p < 0,00001; effect size = 2,0 – muito grande); ** denota diferença significativa entre TP e re-
teste (p < 0,00001; effect size = 0,9 - moderado); *** denota diferença significativa entre TS e 
re-teste (p = 0,0004; effect size = 0,9 - moderado). 

 
 

Gráfico 2 – Comparativo da posição média do CP em TP, TS e re-teste. 
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A barra vertical mostra o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TS 
(p < 0,00001; effect size = 1,7 – grande); ** denota diferença significativa entre TP e re-teste (p 
< 0,0005; effect size = 0,6 - moderado); *** denota diferença significativa entre TS e re-teste (p 
= 0,008; effect size = 0,9 - moderado). 
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Gráfico 3 – Comparativo do ângulo do tornozelo em TP, TS e re-teste.  
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 80º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TS (p < 0,00001; effect size 
= 3,9 – muito grande); ** denota diferença significativa entre TS e re-teste (p = 0,008; effect 
size = 2,9 – muito grande). 
 
 
Gráfico 4 – Comparativo do ângulo do tronco em TP, TS e re-teste. 
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 120º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TS (p < 0,00001; effect size 
= 0,7 – moderado); ** denota diferença significativa entre TP e re-teste (p = 0,0007; effect size 
= 0,3 - pequeno); *** denota diferença significativa entre TS e re-teste (p = 0,001; effect size = 
0,4 - pequeno). 
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Gráfico 5 – Comparativo da somatória dos ângulos em TP, TS e re-teste. 
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 200º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TS (p < 0,00001; effect size 
= 2,5 – muito grande); ** denota diferença significativa entre TP e re-teste (p = 0,0002; effect 
size = 0,6 - moderado); *** denota diferença significativa entre TS e re-teste (p < 0,00001; effect 
size = 1,6 - grande). 

 
 
A análise de correlação entre a Distância DS e a posição do CP mostrou 

correlações significantes nos testes TP (p<0,05; r=-0,4 – correlação negativa 

fraca); no re-teste (p<0,00001; r=-0,82 – correlação negativa forte); e na 

combinação dos 3 testes (p<0,005; r=-0,64 – correlação negativa moderada).  

O Gráfico 6 mostra os gráficos de dispersão entre Distância DS e CP nos 

três testes DS e na combinação das três condições. 
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Gráfico 6 – Dispersão entre distância DS e posição média do CP em cada teste DS e com as 
condições combinadas. 
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 A linha contínua representa a linha de tendência. 
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4.2 PARADIGMA 2: Comparação entre TP, TAc e TDc 

A ANOVA para medidas repetidas mostrou diferenças significativas para a 

Distância DS (p = 0,4 * 10-9), CP (p = 0,7 * 10-12) e os ângulos do Tornozelo (p 

= 0,8 * 10-18), Tronco (p = 0,001) e Soma dos ângulos (p = 0,2 * 10-10). Os 

ângulos do Joelho, Quadril e Lombar não apresentaram diferenças 

significativas. 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos 3 testes DS. 

Tabela 2 - Média e desvio-padrão de cada variável nos testes TP, TAc e TDc 

 TP TAc TDc 

Distância DS* 15,2 ± 6,5 6,7 ± 7,3 13,4 ± 8,0 

CP* 0,5 ± 3,1 -2,1 ± 2,8 2,0 ± 2,4 

Ângulo 

Tornozelo* 
108,2 ± 5,0 100 ± 5,2 114,4 ± 6,0 

Ângulo Joelho 181,7 ± 7,4 181,7 ± 7,6 181,7 ± 9,3 

Ângulo Quadril 119,8 ± 12,5 116,5 ± 12,5 117,1 ± 12,1 

Ângulo Lombar 86,9 ± 6,3 85,6 ± 5,7 84,6 ± 6,3 

Ângulo Tronco* 143,0 ± 7,2 140,8 ± 6,4 139,9 ± 6,1 

Soma dos 

ângulos* 
276,2 ± 13,2 261,5 ± 14,3 274,4 ± 14,7 

Distância DS e CP são expressos em cm; ângulos expressos em graus.  
* Denota diferenças estatisticamente significantes na ANOVA de medidas repetidas.  
 
 

As comparações entre cada teste DS para as variáveis em que houve 

diferenças significativas são apresentadas nos Gráficos 7 a 11 a seguir.  
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No geral, os gráficos mostram que a Distância DS foi consideravelmente 

menor no aclive, que apresentou ângulo do tornozelo e soma dos ângulos 

menores que nos demais testes. 

Enquanto na comparação entre plano e declive, não houve diferença 

entre a Distância DS. O maior do ângulo do tornozelo no declive foi 

compensado por menor ângulo do tronco, assim não produzindo diferença na 

soma dos ângulos.  

Quanto ao CP, houve posteriorização no aclive e anteriorização no 

declive em relação ao plano. 

 

Gráfico 7 – Comparativo da distância DS em TP, TAc e TDc. 
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A barra vertical mostra o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TAc 
(p < 0,00001; effect size = 1,2 – grande); ** denota diferença significativa entre TAc e TDc (p < 
0,00001; effect size = 0,9 - moderado);  
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Gráfico 8 - Comparativo da posição média do CP em TP, TAc e TDc 
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A barra vertical mostra o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TAc 
(p = 0,00001; effect size = 0,9 – moderada); ** denota diferença significativa entre TP e TDc (p 
= 0,004; effect size = 0,6 - moderado); *** denota diferença significativa entre TAc e TDc (p < 
0,00001; effect size = 1,6 - grande). 
 
 
Gráfico 9 - Comparativo do ângulo do tornozelo em TP, TAc e TDc 
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 80º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TAc (p < 0,00001; effect size 
= 1,6 – grande); ** denota diferença significativa entre TP e TDc (p = 0,00002; effect size = 1,2 
– grande); *** denota diferença significativa entre TAc e TDc (p < 0,000001; effect size = 2,6 – 
muito grande). 
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Gráfico 10 – Comparativo do ângulo do tronco em TP, TAc e TDc 
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 120º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TAc (p = 0,01; effect size = 
0,3 – pequeno); ** denota diferença significativa entre TP e TDc (p = 0,003; effect size = 0,5 - 
pequeno);  
 
 
Gráfico 11 – Comparativo da somatória dos ângulos em TP, TAc e TDc 
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Para melhor visualização da diferença, note que o eixo Y inicia em 200º. A barra vertical mostra 
o erro padrão da média. * denota diferença significativa entre TP e TAc (p < 0,00001; effect size 
= 1,1 – grande); ** denota diferença significativa entre TAc e TDc (p < 0,00001; effect size = 0,9 
– moderado). 
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4.3 PARADIGMA 3: Comparação entre TP e TOr 

Após instrução sobre como se equilibrar para realizar o teste DS, ou seja, 

na condição TOr, a distância DS diminuiu consideravelmente (p = 0,2 * 10-6, 

effect size =1,3). O CP foi deslocado cerca de 6 cm à frente (p=0,7 * 10-9, effect 

size = 2,5) e os ângulos do tornozelo (p = 0,0001, effect size = 1,2), lombar 

(p=0,002, effect size = 0,6), tronco (p = 0,02, effect size = 0,6) diminuíram, 

assim como a soma dos ângulos (p = 0,00001, effect size = 1,2). 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos nas duas condições. 

Tabela 3 - Média e desvio-padrão de cada variável nos testes TP e TOr 

 TP TOr 

Distância DS* 15,2 ± 6,5 5,8 ± 7,9 

CP* 0,5 ± 3,1 6,7 ± 1,8 

Ângulo Tornozelo* 108,2 ± 5,0 102 ± 5,5 

Ângulo Joelho 181,7 ± 7,4 181,4 ± 6,4 

Ângulo Quadril 119,8 ± 12,5 116,1 ± 11,6 

Ângulo Lombar* 86,9 ± 6,3 83 ± 6,9 

Ângulo Tronco* 143,0 ± 7,2 140,5 ± 6,0 

Soma dos ângulos* 276,2 ± 13,2 260,3 ± 14,5 

Distância DS e CP são expressos em cm; ângulos expressos em graus.  
* Denota diferenças estatisticamente significantes na ANOVA de medidas repetidas.  
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5   DISCUSSÃO  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Com o objetivo geral de verificar a influência do equilíbrio corporal na 

flexibilidade mensurada pelo teste DS, três paradigmas experimentais foram 

executados através da manipulação das condições de equilíbrio durante o teste 

DS. 

5.1 PARADIGMA 1  

Para verificar se a diminuição da demanda de equilíbrio influenciaria no 

resultado do teste DS, foi conduzido um teste em que a demanda de equilíbrio 

era minimizada através de um aparato que oferecia suporte do corpo contra 

uma queda à frente. Este aparato oferecia suporte no nível da raiz da coxa e 

permitia que o indivíduo deslocasse o corpo à frente como num pêndulo 

invertido sem risco de queda à frente. 

Nesta condição (TS) houve melhora importante no resultado do teste com 

uma redução de 73% na distância DS. Na média, os participantes diminuíram a 

distância DS de 15,2 cm para 4,1 cm. A participante que obteve a melhora mais 

importante, por exemplo, mantinha na condição TP uma distância de 24 cm do 

solo, ao se minimizar a demanda de equilíbrio chegou a tocar o chão.  

Este resultado é bastante significativo, uma vez que estudos prévios 

como os de Ayala [10] demonstraram que o teste DS é altamente confiável com 

baixa variabilidade entre sessões. Neste estudo com jogadores de futebol, foi 
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observado um erro típico de 5,89%, 2,3% de alteração da média e correlação 

intra-classe de 0,89. 

Em outro estudo com adultos jovens ativos, o mesmo autor sugeriu que 

um limiar de 1,5 a 2 vezes o erro típico seria apropriado para indicar que uma 

alteração real da flexibilidade tenha ocorrido [6]. Nesta população, utilizando-se 

a estimativa mais conservadora de 2 vezes o erro típico, uma alteração de 

19,8% no teste indicaria uma alteração real da flexibilidade. No presente 

estudo, a condição TS apresentou alteração quase 4 vezes superior a este 

limiar, mostrando que a minimização da demanda de equilíbrio promove uma 

alteração de grande magnitude da flexibilidade mensurada no teste sem que se 

tenha realizado nenhuma intervenção nas propriedades visco-elásticas do 

tecido muscular. 

Esta melhora no resultado do teste na condição TS foi acompanhada de 

um deslocamento médio de 5,2 cm à frente em relação à postura bípede quieta 

comparado com apenas 0,5 cm de deslocamento médio à frente em TP. Dada 

a necessidade de se manter uma íntima relação entre o CP e o CM para a 

manutenção do equilíbrio corporal [18, 21, 28], estes dados sugerem que na 

condição TP, enquanto o tronco se movia para frente e para baixo, um contra 

movimento deslocou massa corporal no sentido contrário de modo que o CP se 

mantivesse praticamente na mesma posição [23]. Este contra movimento 

ocorreu através do aumento do ângulo do tornozelo, que na condição TP teve 

média de 108º.  

Os dados cinéticos e cinemáticos, em conjunto mostram que na condição 

TP os participantes utilizaram uma estratégia de equilíbrio que se assemelha à 

estratégia de quadril em superfícies estreitas descrita por Horak e Nashner 
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[19]. Eles aumentaram o ângulo do tornozelo e mantiveram o CP praticamente 

na mesma posição. Tal estratégia foi associada neste estudo a um fraco 

desempenho no teste DS indicando que o contra movimento efetuado dificulta 

alcançar o solo.  

Quando a demanda de equilíbrio foi minimizada na condição TS, o 

tornozelo foi flexionado a 88º e o CP foi deslocado à frente.  Esta condição que 

se assemelha à estratégia de equilíbrio de tornozelo em base de suporte ampla 

[19] permitiu a melhora expressiva observada no resultado do teste. É 

interessante notar que a diminuição na demanda de equilíbrio teve um efeito 

global na flexibilidade com aumento de 30º de flexão na somatória de todas as 

articulações, sendo que destes o tornozelo responde por apenas 20º. Ou seja, 

a minimização da demanda de equilíbrio não promoveu melhora do resultado 

do teste apenas por permitir maior flexão do tornozelo e evitar o contra 

movimento desta articulação, mas também liberou outros 10º de flexão em 

outras articulações.  

Em outras palavras, a restrição de 30º de mobilidade observada em TP 

em relação a TS poderia ser explicada em decorrência de ajustes posturais 

para a execução do teste. Quando o aparato externo minimizou a necessidade 

destes ajustes, houve a liberação desta amplitude para o alcance do solo. A 

Figura 1 ilustra as estratégias utilizadas em TP e TS e permite observar o 

aparato utilizado em TS. 
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Figura 1 – Representação de um teste em TP e TS. É possível observar as estratégias de 
equilíbrio típicas utilizadas em cada teste. Em TP com abertura do ângulo do tornozelo em TP 
e maior distância DS e em TS com diminuição do ângulo do tornozelo, maior flexão total e 
menor distância DS. Na foto TS é possível observar o mecanismo de suporte utilizado. (Nota: 
estas fotos são de um participante real, mas apenas para fins ilustrativos. Estas não foram as 
fotografias utilizadas na análise de dados.) 

 
 
Para checar se a melhora no resultado do teste seria de fato devido à 

minimização da demanda de equilíbrio ou, ao contrário, se ela seria explicada 

pelo alongamento muscular promovido pelo próprio teste inicial, foi realizado o 

re-teste da condição TP após o teste na condição TS. 

Duas razões corroboram o fato de a melhora no resultado do teste ser 

devido à minimização da demanda postural.  

A primeira é que não há nenhum relato de um aumento de flexibilidade 

tão expressivo após apenas uma repetição de 10s de alongamento estático. Os 

estudos a respeito do treino de flexibilidade através do alongamento estático 

utilizam maior tempo de alongamento (pelo menos 20s), maiores séries (ao 

menos 2) e maior período de treinamento (normalmente superiores a 4 

semanas) [24, 29-33]. Portanto, não é plausível que apenas uma única 
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repetição de 10s de manutenção da posição do teste DS tenha promovido 

tamanho ganho de amplitude. A outra razão é que a distância DS regrediu 5 cm 

no re-teste em relação ao TS. Caso a melhora do resultado em TS fosse 

promovida por um aumento no comprimento do tecido visco-elástico muscular, 

esperar-se-ia que o desempenho fosse ao menos mantido no re-teste. 

A melhora na distância DS no re-teste em relação ao TP provavelmente 

ocorreu por um efeito de aprendizagem. É possível que, tendo experimentado 

tamanha melhora no resultado do teste ao se projetar o corpo à frente, os 

participantes tenham involuntariamente tentado reproduzir a posição no re-

teste mesmo na ausência do aparato de suporte. O avanço de 2 cm do CP no 

re-teste em relação ao TP e a forte correlação negativa entre CP e a distância 

DS no re-teste dão suporte a esta inferência. 

Foi também observado neste estudo uma moderada correlação negativa 

entre a posição do CP e a distância DS ao se agrupar os 3 testes (TP, TS e re-

teste). Ou seja, quanto mais de desloca o CP à frente, melhor é o resultado do 

teste DS, o que reforça a hipótese deste estudo que a flexibilidade mensurada 

é influenciada pela habilidade de equilibrar-se durante o teste. 

5.2 PARADIGMA 2 

O segundo paradigma compara os testes DS em condições de aclive e 

declive com a condição padrão em solo plano. 

Neste paradigma, as condições da superfície de suporte alteram as 

demandas de equilíbrio no teste DS. Considerando que no aclive há tendência 

de queda para trás, o deslocamento de massa corporal à frente próprio do teste 
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DS iria anular esta tendência e minimizar a demanda de equilíbrio nesta 

condição. Ao mesmo tempo em que no declive a tendência de queda à frente 

se somaria à demanda de equilíbrio do teste, maximizando-a. Esperar-se-ia, 

portanto, que o teste em aclive promovesse melhores resultados. 

Por outro lado, a interpretação do teste DS como sendo a expressão do 

comprimento máximo da cadeia muscular posterior levaria à hipótese de que, 

independente da inclinação do terreno, a amplitude do alcance ao chão deveria 

ser mantida. Se, para se equilibrar em aclive o indivíduo tivesse que aumentar 

a flexão do tornozelo alongando mais o tríceps sural, a cadeia muscular seria 

mais tensionada e a amplitude diminuiria em outro ponto mais proximal, 

mantendo constante a amplitude final máxima. Do mesmo modo, se para se 

manter equilibrado em declive houver a necessidade de estender o tornozelo, a 

tensão de alongamento sobre o tríceps diminuiria e outro ponto mais proximal 

teria possibilidade de se alongar mais, mantendo constante a amplitude final 

[34].    

Os resultados encontrados neste paradigma favorecem a hipótese de que 

o equilíbrio tem influência sobre o desempenho do teste. O desempenho no 

teste DS melhorou de 15,2 cm de distância DS no plano para 6,7 cm em aclive, 

voltando a regredir no declive, que não apresentou diferença significativa em 

relação ao solo plano. 

Ao se analisar o comportamento dos ângulos articulares, observa-se que 

o ajuste do ângulo do tornozelo, como esperado, é um ponto fundamental de 

equilíbrio nestas condições. Em aclive, o tornozelo flexiona para 100º 

(comparado aos 108º do solo plano), enquanto no declive há extensão do 

tornozelo para 114º. Entretanto, diferente do que se esperaria ao se levar em 
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conta o conceito de cadeias musculares, esta diferença de 14º de amplitude do 

tornozelo do aclive em relação ao declive não gerou nenhuma diferença nos 

ângulos articulares proximais entre as duas condições. Desta forma, a 

somatória dos ângulos mostrou flexão total maior no aclive com 261º enquanto 

o declive com 274,5º não se mostrou diferente do solo plano. Ou seja, a 

demanda de equilíbrio diminuída durante o teste no aclive permitiu que as 

articulações flexionassem mais e promoveu melhor resultado no teste DS. 

Interessante notar que o CP no aclive teve deslocamento posterior de 2 

cm e no declive deslocamento anterior de 2 cm em relação ao plano, o que 

mostra a diferença de demanda de equilíbrio nestas condições. A tendência de 

queda para trás no aclive demandou que o CP fosse posteriorizado mesmo 

com o deslocamento de massa corporal à frente provocada pelo teste DS. 

Em investigação sobre o controle da postura ortostática em superfícies 

inclinadas, Mezzarane 2007 [35], observou que a condição em aclive apresenta 

maior dificuldade de equilíbrio com maior frequência de oscilações do CP em 

baixas frequências e maior dependência da aferência visual quando 

comparado ao plano e ao declive. Sugere que isto se deve às restrições 

biomecânicas dos membros inferiores em que o tornozelo tem localização 

posteriorizada em relação ao pé. Poderíamos também acrescentar a menor 

amplitude de dorsiflexão em relação à flexão plantar e à maior potência dos 

músculos flexores plantares.  

Em um estudo clássico sobre a variabilidade dos reflexos posturais em 

humanos Diener [36] encontrou uma grande adaptabilidade dos reflexos ao 

ponto de eles poderem ser abolidos caso necessário funcionalmente. Em seu 

estudo, na condição em que os indivíduos se encontravam em ortostatismo e o 
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solo era inclinado em aclive através de uma rotação da plataforma de força 

provocando dorsiflexão do tornozelo, o reflexo de curto-prazo do sóleo era 

atrasado enquanto era antecipada a resposta de longo-prazo do tibial anterior. 

Isto provocava uma co-contração dos músculos antagonistas evitando o risco 

de uma ativação reflexa isolada do sóleo que, nesta condição de equilíbrio, 

provocaria aumento do risco de queda para trás. Quando a mesma rotação da 

plataforma era aplicada ao indivíduo que previamente mantinha o corpo 

inclinado para trás a resposta reflexa do sóleo era suprimida.    

Enquanto o estudo de Diener [36] que envolvia ajuste dinâmico a um 

alongamento dos músculos do tornozelo sugere o envolvimento dos receptores 

Ia dos fusos musculares na adaptação dos reflexos, Mezzarane [35] que 

estudou a modulação do reflexo H do sóleo em postura quieta em superfície 

inclinada não encontrou alterações que sugerissem ação dos receptores Ia. 

Sugere, entretanto, que a modulação da ativação dos músculos do tornozelo 

sejam promovidas por receptores tipo II e receptores articulares e das plantas 

dos pés. 

Estes estudos mostram adaptações reflexas funcionais que tendem a 

diminuir a excitabilidade dos músculos flexores plantares no aclive e a 

aumentar sua excitabilidade no declive. Achados estes em consonância com os 

resultados do presente estudo em que a condição em aclive permite maior 

amplitude de flexão de tornozelo e maior alcance ao solo.   
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5.3 PARADIGMA 3 

Para verificar se é possível orientar o indivíduo a executar uma estratégia 

de equilíbrio que permita melhor desempenho no teste DS, foi realizado um 

teste com uma rápida abordagem prévia. Esta abordagem consistia em 

instrução verbal, demonstração pelo pesquisador e pratica de apenas 3 

repetições de um pendulo invertido à frente com movimento predominante no 

tornozelo e que promovesse o deslocamento à frente do CP. Estratégia esta 

que se assemelha à estratégia de equilíbrio de tornozelo. 

Esta abordagem foi planejada para que a estratégia de equilíbrio utilizada 

permitisse maior deslocamento do CM à frente e possivelmente promovesse 

melhor desempenho no teste. Com os resultados obtidos no paradigma 1 deste 

estudo, é possível perceber que foi um planejamento acertado, pois o 

desempenho no teste se correlaciona com o deslocamento à frente do CP e 

com uma estratégia que se assemelhe à estratégia do tornozelo.  

Após as orientações de equilíbrio, a condição TOr mostrou um 

deslocamento do CP de 6,2 cm à frente e uma flexão de 6º de tornozelo em 

relação à condição TP. Estes resultados mostram que as instruções de 

equilíbrio conduziram com sucesso o participante a executar a estratégia de 

equilíbrio desejada. 

Curiosamente, a literatura a respeito de treino de equilíbrio foca apenas 

em exercícios que aumentem a demanda de equilíbrio. Os exercícios 

consistem em manter o equilíbrio postural em uma progressão que vai da base 

de suporte ampla à estreita, do apoio bipodal para unipodal, de superfícies 

firmes para complacentes, de olhos abertos para fechados e de condições sem 
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perturbação para situações com perturbação [37-41]. Não foram encontrados 

estudos que focassem no ensino de estratégias específicas para melhor 

responder às demandas de tarefas específicas. E, embora não seja o foco do 

presente estudo, estes resultados sugerem que é possível ensinar estratégias 

que melhor se adequem às demandas da tarefa e isto pode ser uma área 

promissora no estudo do treinamento de equilíbrio para idosos, atletas, 

pacientes com disfunções neurológicas e outros. 

Após as instruções de equilíbrio, o desempenho no teste DS melhorou de 

15,2 cm de distância DS em TP para 5,8 cm em TOr, uma melhora de 62%. 

Utilizando o mesmo critério de Ayala [10] descrito no paradigma 1, em 

que uma alteração de 19% no resultado do teste indicaria uma real alteração 

de amplitude para uma população de adultos jovens ativos, os resultados deste 

estudo mostram uma alteração pouco mais de 3 vezes superior a este limiar. 

Estes resultados reforçam a hipótese de que o desempenho no equilíbrio 

interfere na flexibilidade mensurada no teste DS e que uma estratégia que 

permita o deslocamento seguro de massa corporal à frente leva a uma maior 

amplitude de toda a cadeia muscular posterior. Isto pode ser percebido pela 

flexão significativamente maior de tornozelo, lombar e tronco observadas em 

TOr chegando a uma soma total dos ângulos com 16º de flexão a mais nesta 

condição.  

5.4 CONSIDERAÇÕES 

Considerando os três paradigmas experimentais deste estudo pode-se 

observar que a flexibilidade mensurada pelo teste DS sofre grande influência 
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da demanda de equilíbrio. Nas condições em que há aumento da demanda, 

como no declive, tende-se a gerar resultados piores, enquanto a diminuição da 

demanda de equilíbrio, como no TS e aclive, gera desempenhos melhores no 

teste.  

Porém, considerando que a demanda de equilíbrio no teste DS em 

condição padrão é constante, o desempenho no teste sofre influência da 

habilidade do indivíduo em lidar com esta demanda. A capacidade de controlar 

o deslocamento de massa corporal à frente através do deslocamento anterior 

do CP permite maior flexão das articulações envolvidas no movimento do teste 

e, consequentemente, melhores resultados. Grosso modo, estratégias que se 

assemelham à estratégia de tornozelo para base de suporte ampla geram 

resultados melhores que as estratégias que se assemelham à estratégia de 

quadril em base de suporte reduzida [19]. Ou seja, para melhor alcançar o 

chão, deve-se flexionar o tornozelo e deslocar o CP à frente. De outra forma, 

estender o tornozelo, mantendo o CP em posição próxima ao que era utilizada 

na postura ortostática gera resultados piores. 

Com isso, pode-se afirmar que o teste DS na condição em que 

normalmente é executada não representa o comprimento máximo da cadeia 

muscular posterior. Representa, porém, o alcance máximo ao chão que o 

indivíduo é capaz de realizar dada a estratégia de equilíbrio utilizada durante o 

teste. E a simples orientação de como se equilibrar melhor durante a realização 

do teste já permite melhora substancial na flexibilidade observada. 

Estes resultados reforçam a ideia de que a flexibilidade não é 

exclusivamente o produto das propriedades visco-elásticas do tecido muscular, 

mas uma propriedade regulada finamente pelo Sistema Nervoso Central. Os 
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reflexos espinhais que controlam a rigidez articular e a responsividade dos 

músculos ao alongamento são modulados por mecanismos espinhais e supra 

espinhais tarefa-específicos e sujeitos a uma variedade influências internas e 

ambientais [42, 43]. Tarefas motoras, cognitivas, posição corporal e a 

integração sensorial podem inibir ou facilitar o arco reflexo [44]. Mesmo 

exercícios de mentalização foram capazes de aumentar a flexibilidade após 

uma sessão única de treinamento [45]. 

Em relação a tarefas de equilíbrio, foram reportadas modulações 

instantâneas nos reflexos medulares caracterizadas por diminuição do reflexo 

H do sóleo ao se fechar os olhos em postura bípede quieta ou quando o 

indivíduo se equilibrava sobre superfície estreita. Por outro lado, o reflexo H do 

sóleo foi facilitado quando a demanda de equilíbrio foi reduzida com o auxílio 

de um suporte mecânico [44].  

Estas modulações dos arcos reflexos vão aumentar ou diminuir a 

complacência muscular ao alongamento. Em determinadas circunstâncias de 

tarefa e ambiente pode ser necessário restringir amplitude de movimento, 

enquanto em outras pode-se liberá-la. Nos resultados deste estudo, isto pode 

ser observado quando a condição TS liberou 30º a mais de flexão das 

articulações envolvidas no teste em relação à condição TP pelo fato de se 

haver minimizado o risco de desequilíbrio inerente à tarefa. O mesmo 

ocorrendo nas condições TAc e TOr que liberaram 16º de flexão.  

Além das modulações por mecanismos espinhais e supra espinhais, 

mecanismos corticais também estão envolvidos no desempenho de equilíbrio 

[46]. Por exemplo, a experiência prévia na tarefa assim como o conhecimento 

prévio da magnitude do distúrbio postural pode afetar a resposta de equilíbrio 
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[47]. Este mecanismo provavelmente está envolvido na melhora na distância 

DS encontrada no re-teste em relação ao TP neste estudo. A vivência de uma 

posição de pêndulo do corpo à frente com deslocamento anterior do CP 

durante a condição TS, associado à percepção de que esta posição gerou 

resultados melhores, pode ter levado os participantes deste estudo a deslocar 

o CP à frente no re-teste da condição TP feito a seguir.  

A própria melhora do desempenho no teste na condição TOr, 

provavelmente está relacionada a mecanismos corticais. A abordagem 

baseada em explicação verbal, demonstração e uma prática simples de 3 

repetições de um pêndulo invertido mostrou-se eficaz na geração de uma 

resposta postural melhor durante a execução do teste. Mas não se poderia 

supor nenhum tipo de automatização do aprendizado após uma abordagem tão 

breve. Apenas uma nova organização postural adotada de forma voluntária. 

Este campo de estudo do controle neural da flexibilidade muscular ainda é 

um campo bastante inexplorado, mas que possivelmente permitirá o 

desenvolvimento de uma maior compreensão dos mecanismos onde a 

amplitude de movimento é restrita. Assim como permitirá inovações em termos 

de abordagens da flexibilidade de forma mais amigável ao sistema de controle. 

5.5 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

Os resultados deste estudo mostram que o teste DS, popular na pratica 

clínica em diversas áreas de atuação, na prática de atividades físicas e 

esportivas e também na pesquisa, é bastante influenciado pela habilidade 
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postural do indivíduo. Seu resultado não expressa a amplitude máxima da 

cadeia muscular posterior, o que se acreditava até então. 

Desta forma, sugere-se que se dê preferência a outros testes de 

amplitude de movimento que sofram menos a influência da demanda de 

equilíbrio como os testes de sentar e alcançar, por exemplo. 

Adicionalmente, uma vez que a limitação de amplitude de movimento 

observada no teste DS possa estar relacionada a uma estratégia postural e não 

a uma limitação visco-elástica do tecido, a indicação de exercícios de 

alongamento muscular passivos baseada nos resultados do teste DS pode não 

ser adequada. 

5.6 LIMITAÇÕES 

A população estudada é de indivíduos adultos jovens ativos. A 

transferência dos resultados pode ser limitada para outras populações como de 

atletas envolvidos em treinamento de flexibilidade, idosos, pacientes com 

doenças do tecido conectivo entre outras. 

Não foi realizado o estudo da confiabilidade absoluta das condições de 

teste com manipulação da demanda de equilíbrio para se saber os erros das 

medidas. 

Embora a temperatura ambiente do laboratório tenha estado sempre 

agradável durante a coleta dos dados, ela não foi controlada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1) A diminuição da demanda de equilíbrio melhora muito o resultado do 

teste 3º dedo ao solo. A melhora no resultado do teste está correlacionada ao 

deslocamento do Centro de Pressão à frente e parece haver efeito de 

aprendizado de uma nova estratégia de equilíbrio no re-teste. 

2) A condição em aclive promove melhora no resultado do teste 3º dedo 

ao solo enquanto o declive não difere da condição padrão de teste em solo 

plano. A condição em aclive permite maior flexão total das articulações 

envolvidas no teste. 

3) É possível orientar através de uma rápida abordagem uma melhor 

estratégia de equilíbrio para a execução do teste 3º dedo ao solo. A instrução 

de realizar um movimento de pêndulo invertido à frente através da flexão de 

tornozelo associado à maior pressão do antepé no chão desloca o Centro de 

Pressão à frente e promove grande melhora no resultado do teste. 

 

Como conclusão geral, a flexibilidade mensurada pelo teste 3º dedo ao 

solo sofre grande influência do desempenho em se equilibrar durante o teste. 

Estratégias de equilíbrio que deslocam o Centro de Pressão à frente permitem 

maior flexão do tornozelo e da somatória das articulações envolvidas no teste 

acarretando grande melhora na distância entre o 3º dedo e o solo. Além disso, 

é possível instruir o indivíduo a usar uma estratégia de equilíbrio mais eficiente 

que promova melhora no resultado do teste. 
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É possível também concluir que o fator equilíbrio se sobrepõe ao fator da 

viscoelasticidade tecidual sendo que a amplitude de movimento é limitada 

quando o desempenho de equilíbrio não é favorável, assim como a amplitude é 

liberada quando o desempenho de equilíbrio assim permite.  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -HCFMUSP  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME: _____________________________________________________________________ 

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: __________________________ SEXO :   M (   )   F (   ) 

DATA NASCIMENTO: _____/______/___________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________ Nº: _________ 

BAIRRO:___________________________________CIDADE: __________________________ 

CEP: _________________________ TELEFONE: (_____) ______________________________ 

2..RESPONSÁVEL LEGAL..N/A: __________________________________________________ 

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _____________________________SEXO:  M (   )   F (   ) 

DATA NASCIMENTO: _____/______/___________. 

ENDEREÇO:______________________________________________________ Nº: _________ 

BAIRRO:___________________________________CIDADE: __________________________ 

CEP: _________________________ TELEFONE: (_____) ______________________________ 

 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa: Avaliação do equilíbrio postural e flexibilidade da cadeia posterior 

em pacientes com fascite plantar. 

Pesquisador principal: Prof  Dra Clarice Tanaka. Diretora da Divisão de Fisioterapia 

do Instituto Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 Departamento/Instituto: Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo: Ambulatório de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

Convidamos o Sr(a) para participar desta pesquisa para avaliarmos se pessoas com 

fascite plntar (dor nas solas dos pés) têm alguma dificuldade de equilíbrio ou falta de 



 
 

 

alongamento de alguns músculos. Vamos comparar o equilíbrio e o alongamento de 

pessoas com a dor no pé e pessoas sem a dor. Serão realizados alguns testes de 

equilíbrio  num equipamento capaz de medir o quanto você “balança” ao tentar ficar em 

pé parado e também ulguns testes de alongamento, como aqueles de tentar tocar o pé 

sem dobrar as pernas. Todos os testes serão feitos em um único dia.  

Os riscos aos quais o Sr(a) estará exposto com sua participação nesta pesquisa serão 

mínimos. Há um pequeno risco de desequilíbrio durante o teste, mas os pesquisadores 

estarão atentos a isso. Não esperamos que aconteça, mas pode ser que as pernas fiquem 

doloridas no dia seguinte devido aos alongamentos. Sua participação irá nos ajudar a 

entender se dificuldades de equilíbrio e falta de alongamento podem ter a ver com a dor 

no pé e assim, nos ajudar a desenvolver novas formas de tratar essa dor. 

O Sr(a) terá total liberdade de se recusar a participar em qualquer fase da pesquisa sem 

nenhum problema. Seus dados e qualquer informação a seu respeito serão utilizados 

somente para a pesquisa e não serão divulgados a ninguém. O Sr(a) receberá também 

uma via deste termo com todas estas informações.  

O pesquisador principal é a Dra. Clarice Tanaka e o executante é o fisioterapeuta Cássio 

Siqueira, que podem ser encontrados na Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 4º 

andar - tel: (11) 2661- 3373. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

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

Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br . 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável ou executante, Dra. 

Clarice Tanaka ou Cássio Siqueira, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br


 
 

 

riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 

termo de consentimento e recebo um via rubricada pelo pesquisador.  

_______________________________________  

Assinatura do paciente/representante legal      Data         /       /       _____ 

________________________________________ 

Assinatura da testemunha    Data         /       /     ______   

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

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

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /       _____ 
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