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RESUMO 
 

O presente estudo pretende determinar quais os ajustes posturais 
antecipatórios nos doentes de Parkinson prévios à iniciação da marcha e 
verificar a influência da Fisioterapia nos mesmos. 

A amostra é composta por 22 indivíduos de ambos os sexos, com idades 
compreendidas entre os 56 e os 83 anos. Os participantes foram distribuídos 
por três grupos: o grupo I: 6 indivíduos sem patologia; o grupo II: 8 doentes de 
Parkinson submetidos a tratamento de Fisioterapia e o grupo III: 8 doentes de 
Parkinson sem tratamento de Fisioterapia. 

Registámos a amplitude e frequência da actividade electromiográfica dos 
músculos biceps femoris, rectus femoris, tibialis anterior e soleus em dois 
períodos (basal e ajustes posturais antecipatórios), assim como a amplitude e 
frequência do deslocamento do centro de pressão, rambling e trembling nos 
sentidos médio-lateral e ântero-posterior, através da decomposição do 
estabilograma. O cálculo das variáveis cinemáticas, como o comprimento e 
velocidade do passo, foi efectuado através do software APAS da Ariel 
Dynamics Inc. 

Os procedimentos estatísticos usados foram a estatística descritiva, os 
testes de Kruskall-Wallis e ANOVA, t-student para amostras emparelhadas e 
Wilcoxon e os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman. O nível de 
significância foi mantido a 5%. 

Os resultados evidenciaram que, em todos indivíduos se verificaram 
aumentos na actividade muscular basal, sendo esta activação superior nos 
indivíduos sem patologia. Estes apresentaram igualmente maior oscilação do 
centro de pressão em ambos os sentidos e menor frequência de trembling no 
sentido médio-lateral, sendo que o grupo II foi o que evidenciou menor 
frequência de trembling no sentido ântero-posterior.  

Concluímos que todos os indivíduos foram capazes de gerar ajustes 
posturais antecipatórios e que a Fisioterapia parece induzir melhorias a este 
nível, uma vez que os doentes de Parkinson submetidos a tratamento 
obtiveram resultados similares aos indivíduos sem patologia. 
 

Palavras-chave: DOENÇA DE PARKINSON, AJUSTES POSTURAIS 
ANTECIPATÓRIOS, FISIOTERAPIA, ELECTROMIOGRAMA, 
ESTABILOGRAMA 
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ABSTRACT 
 

The goal of this study is to determine the anticipatory postural adjustments 
previous to walking in Parkinson patients and to verify the influence of 
Physiotherapy on those very adjustments. 

The sample is composed of 22 individuals of both sexes, aged between 56 
and 83 years old. The participants have been distributed in three groups: group 
I: displaying individuals with no evidence of pathology; group II: 8 Parkinson 
patients who have undergone physiotherapy; group III: 8 Parkinson patients 
without any physiotherapy treatment.  

The amplitude and frequency of the electromyographic activity of the 
muscles biceps femoris, rectus femoris, tibialis anterior and soleus in two 
periods (anticipatory and basal postural adjustments) has been recorded, as it 
was the amplitude and frequency of the dislocation of the pressure centre, 
rambling and trembling of the medial-lateral and the ante-posterior, by 
decomposing the stabilogram. The calculus of the cinematic variables, such as 
step length and speed, has been accomplished through APAS software, of Ariel 
Dynamics, Inc.  

Descriptive statistics were thoroughly used, Kruskall-Wallis and ANOVA 
testing, t-student for paired sampling and Wilcoxon, and Pearson and 
Spearman’s correlation coefficients. Significance level was kept to 5%. 

The results have showed that there has been an increase in basal 
muscular activity in all individuals tested; yet, those with no evidence of 
pathology have showed greater increase in that sort of activity. The latter have 
also displayed greater oscillation of the pressure centre, both ways, and less 
trembling frequency in the medial-lateral; group II has displayed the least 
trembling frequency in the ante-posterior of all. 

One can, therefore, conclude that all individuals tested were capable of 
generating anticipatory postural adjustments and that Physiotherapy produces 
visible improvements at this stage – as Parkinson patients undergoing 
treatment have accomplished similar results to those of patients showing no 
evidence of pathology. 
 
Key-words: DISEASE PARKINSON, ANTICIPATORY POSTURAL 
ADJUSTMENTS, PHYSIOTHERAPY, ELECTROMYOGRAM, STABILOGRAM 
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RÉSUMÉ 
 

La présente étude prétend déterminer quels sont les ajustements 
posturaux anticipatoires des malades de Parkinson précédents la marche et 
vérifier l’influence de la Kinésithérapie sur les mêmes. 

L’échantillon a été composé par 22 individus des deux sexes et avec l’âge 
compris entre 56 et 83 ans. Les participants ont été distribués par trois groupes: 
le groupe I: 6 individus sans pathologie; le groupe II: 8 malades de Parkinson 
soumis au traitement de Kinésithérapie et le groupe III: 8 malades de Parkinson 
sans traitements de Kinésithérapie. 

Nous avons registré l’amplitude et la fréquence de l’activité 
electromyographique des muscles biceps femoris, rectus femoris, tibialis 
anterior et soleus, à l’instant basal et celui défini comme des ajustements 
anticipatoires, bien comme l’amplitude et la fréquence du déplacement du 
centre de pression, rambling et trembling dans les sens médio-lateral et antéro-
lateral, à travers la décomposition du stabilogramme. Le calcul des variables 
cinématiques, comme la longueur et la vitesse du pas, a été effectué à travers 
le software APAS de l’Ariel Dynamics Inc. 

Nous avons utilisé comme processus statistiques la statistique descriptive, 
les tests de Kruskall-Wallis et ANOVA, t-student pour échantillons appariés et 
Wilcoxon et les coefficients de corrélation de Pearson et Spearman. Le niveau 
de signifiance a été maintenu a  5%. 

Les résultats ont mis en évidence que dans tous les groupes et pour tous 
les muscles des augmentations de l’activité basale se sont vérifiées, étant cette 
activation supérieure dans les individus sans pathologie. Ceux-ci ont été 
également les individus qui ont présenté de plus grandes d´oscillation du centre 
de pression dans les deux sens et une moins grande fréquence de trembling 
dans le sens médio-lateral, étant le groupe II celui qui a mis en évidence une 
moins grande fréquence de trembling dans le sens antéro-postérieur. 

Nous avons conclu que tous les individus ont été capables de gérer des 
ajustements posturaux anticipatoires et que la Kinésithérapie parait induire des 
améliorations à ce niveau, une fois que les malades de Parkinson soumis au 
traitement ont obtenu des résultats similaires à ceux sans pathologie. 
 
Mots clés: MALADIE DE PARKINSON, AJUSTEMENTS POSTURAUX 
ANTÉCIPATOIRES, KINÉSITHÉRAPIE, ELECTROMYOGRAMME, 
STABILOGRAMME 
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Introdução 

A Doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa resultante da 

falta do neurotransmissor dopamina nos neurónios da substância negra pars 

compacta. Esta doença caracteriza-se pela presença de sinais cardinais como: 

bradicinesia, acinesia, tremor em repouso involuntário, hipertonia em forma de 

rigidez e défice a nível do controlo postural (Qutubuddin et al., 2005; Robichaud 

e Corcos, 2005; Sofuwa et al., 2005). A iniciação da marcha constitui a maior 

dificuldade destes doentes e a ocorrência de quedas, associadas ao défice de 

equilíbrio e instabilidade postural, comprometem fortemente a vida dos doentes 

de Parkinson (DP) e levam-nos a procurar a reabilitação (Suteerawattananon et 

al., 2002). A importância de compreender esta doença assenta no facto de ser 

considerada a doença do movimento mais comum. 

A capacidade para manter a posição ortostática nos mais variados 

contextos evidencia que o sistema de controlo postural é adaptativo a vários 

parâmetros da tarefa, quer esta seja originada internamente ou externamente 

(Vuillerme et al., 2005). Contudo, este sistema vai sofrendo um declínio com a 

idade, resultado da perda de eficácia dos sistemas sensoriais, como o visual, 

vestibular e somatossensorial, assim como do sistema músculo-esquelético, 

nomeadamente da perda de força e flexibilidade (Tjernström et al., 2002). 

Quando a idade se associa com a doença de Parkinson, o comprometimento 

do sistema do controlo postural torna-se mais patente. 

A manutenção do equilíbrio pressupõe a existência de uma estratégia de 

movimento que seja efectiva no controlo do centro de massa (CM) 

relativamente à base de suporte (Clark et al., 2005). Concretamente na 

iniciação da marcha, as alterações das condições de suporte requerem uma 

adaptação da actividade muscular dos membros inferiores, no sentido de 

manter a postura e controlar o movimento do CM de forma a manter o equilíbrio 

durante a tarefa (Chong et al., 1999; Mille et al., 2005). Esta alteração na 

actividade muscular ocorre a nível dos músculos posturais e acontece 

previamente ao movimento voluntário, pelo que se designa de mecanismo de 

feedforward, que se manifesta através dos ajustes posturais antecipatórios 

(APAs) (Aruin e Latash, 1996). Os APAs são reflectidos nas oscilações do 

centro de pressão (CP) e o seu propósito é gerar forças que actuem no sentido 
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de manter o CM dentro da base de suporte, conferindo estabilidade e equilíbrio 

ao corpo. 

O conhecimento da extensão com que os músculos são recrutados antes 

das actividades, particularmente na iniciação da marcha, poderá ser importante 

para a reabilitação, pois se a sinergia associada com a preparação muscular 

para esta actividade for identificada, os Fisioterapeutas poderão ser capazes 

de usar esta informação na avaliação, no delineamento de uma intervenção 

eficaz e na monitorização dos benefícios dessa intervenção nos DP (Mercer e 

Sahrmann, 1999; Martin et al., 2002). 

A Fisioterapia assume um papel crucial na reeducação da postura, treino 

de equilíbrio, força, flexibilidade e facilitação do movimento normal. A literatura 

tem evidenciado que a Fisioterapia e a actividade física em geral melhoram o 

equilíbrio nos DP (Scandalis et al., 2001; Wolf et al., 2001; Hirsch et al., 2003). 

Assim, um programa de treino efectivo para melhorar o equilíbrio confere a 

possibilidade de reduzir as quedas nos idosos e DP, contribuindo para a 

redução dos custos de saúde associados ao tratamento das lesões resultantes 

das quedas, assim como melhorar a qualidade de vida, mobilidade e 

independência dos indivíduos (Liu et al., 2003). 

Foi neste contexto que definimos como objectivo principal deste estudo 

determinar quais os ajustes posturais antecipatórios prévios à iniciação da 

marcha em doentes de Parkinson e verificar a influência da Fisioterapia nos 

mesmos. 

No sentido de responder aos objectivos deste estudo, a estrutura desta 

pesquisa apresenta a seguinte sequência: 

1º Capítulo: Apresenta o estado de conhecimento da área, referindo a 

problemática, pertinência e justificação do tema. 

2º Capítulo: Apresenta uma revisão da literatura relacionada com a 

temática em estudo. Inicialmente é efectuada uma alocução acerca do sistema 

do controlo postural, englobando as estratégias e mecanismos que lhe estão 

subjacentes. Posteriormente é focalizada a doença de Parkinson no contexto 

do controlo postural e abordada a temática dos APAs, primeiro na generalidade 

e depois particularmente na iniciação da marcha e na população em estudo. De 
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seguida é realizada uma exposição acerca dos diferentes métodos e 

instrumentos de avaliação do controlo postural e equilíbrio e finalmente é 

efectuada uma explanação relativamente ao papel da actividade física e da 

Fisioterapia no controlo postural e aos seus benefícios nos DP. 

3º Capítulo: Apresenta os objectivos do estudo assim como as hipóteses 

de trabalho decorrentes desses mesmos objectivos. 

4º Capítulo: Centra a atenção na metodologia utilizada. Neste capítulo são 

descritos todos os materiais e métodos usados para a realização deste estudo. 

É apresentada a caracterização da amostra, as estratégias metodologias 

consideradas pertinentes para o desenvolvimento do estudo, a descrição do 

tratamento do dados assim como os procedimentos estatísticos. 

5º Capítulo: Remete à apresentação e análise dos resultados obtidos. 

6º Capítulo: Reporta-se à discussão dos resultados, interpretando-os e 

comparando-os com estudos prévios realizados por outros autores. 

7º Capítulo: Apresenta as principais conclusões assim como algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 

8º Capítulo: Refere a bibliografia consultada para a elaboração deste 

estudo. 

9º Capítulo: Contém os anexos necessários para o desenvolvimento deste 

estudo. 
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Revisão Bibliográfica 

2.1. Sistema do Controlo Postural 
 

Tradicionalmente o controlo postural pode ser entendido como o controlo 

da posição do corpo no espaço, o que pressupõe a existência de equilíbrio e 

estabilidade postural (Shumway-Cook e Woollacott, 1995). Como tal, quando 

se aborda a temática do controlo postural, temos impreterivelmente de fazer 

referência aos conceitos do equilíbrio e estabilidade postural. Contudo, dada a 

forte interligação e associação entre ambos, torna-se difícil distinguir com 

exactidão os diferentes conceitos, até porque, frequentemente, se encontram 

descritos na literatura como sinónimos (Karlsson e Frykberg, 2000). Aliás, esta 

ideia é reforçada por Sekine et al. (2004) quando sugerem que a instabilidade 

postural traduz a falta de equilíbrio. No entanto, do ponto de vista mecânico, a 

literatura é consensual quanto à definição do equilíbrio, o qual está presente 

quando o somatório de todas as forças que actuam no corpo é igual a zero. 

Segundo Lafond et al. (2004), o controlo postural traduz um sistema 

altamente complexo que controla o equilíbrio na posição de pé, assumindo um 

papel crucial para a ocorrência do movimento voluntário considerado normal.  

Para que ocorra um movimento ou uma acção motora eficiente torna-se 

necessário a presença de uma boa postura, que corresponde, basicamente, a 

um correcto alinhamento das diferentes partes do corpo, com o intuito de o 

manter estável contra a influência das forças destabilizadoras, funcionando 

como a base sobre a qual o movimento se irá organizar e realizar (Spirduso, 

1995; Massion, 1998; Mackay, 1999). Por outro lado, é igualmente necessário 

a existência de equilíbrio, no sentido de manter a estabilidade postural dos 

segmentos específicos (Lin e Woollacott, 2002). Assim, a literatura parece 

demonstrar claras evidências de que o equilíbrio e a postura estabelecem uma 

forte relação entre si, fazendo parte integrante do sistema do controlo postural, 

o qual possui um papel imprescindível no movimento normal. 
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2.1.1. A Estabilidade Postural e o Equilíbrio 
 

A capacidade para controlar e manter a posição ortostática é fundamental 

para o movimento humano, o qual só é possível na presença de equilíbrio e 

estabilidade postural. E, se relativamente a este aspecto a concordância entre 

os autores é praticamente unânime, o mesmo já não se verifica quando nos 

reportamos às definições dos diferentes conceitos, onde encontramos alguma 

ambiguidade.  

Shumway-Cook e Woollacott (1995) defendem que a estabilidade postural 

traduz a capacidade para manter a projecção do CM dentro dos limites de 

estabilidade, os quais correspondem aos limites da base de suporte. Estes 

limites de estabilidade não são rígidos, mas variam consoante a tarefa, o meio 

envolvente e as características biomecânicas individuais. Mais recentemente, 

Sparrow e Tirosh (2005) sugerem que a estabilidade postural deve ser 

entendida como a forma como o CM é mantido dentro da base de suporte. 

No que concerne ao equilíbrio, a definição mais comummente aceite 

refere-se à capacidade para manter a projecção do CM do corpo dentro da 

base de suporte (Smithson et al., 1998; Aruin, 2002; Rubino, 2002; Visser et al., 

2003). Assim, perante esta controvérsia acerca da terminologia, Karlsson e 

Frykberg (2000) referem que a estabilidade postural e o equilíbrio são definidos 

como a capacidade para restabelecer o ponto de equilíbrio estável, ou seja, 

conduzir a projecção do CM para dentro da base de suporte, quando o corpo é 

exposto a uma perturbação.  

O equilíbrio, por sua vez, pode ser subdividido em duas categorias: o 

estático e o dinâmico. O equilíbrio estático é descrito como o equilíbrio do 

corpo quando este se encontra com uma base de suporte estacionária. Em 

termos mecânicos, um corpo encontra-se em equilíbrio estático quando a 

resultante de todas as forças que actuam sobre ele é igual a zero. Esta 

condição é designada muitas vezes de estado de repouso (Kreighbaum e 

Barthels, 1996a). No entanto, esta definição não deve nem pode ser 

considerada um sinónimo de ausência de movimento, já que muitos estudos 

têm evidenciado que, mesmo na posição de repouso, o corpo oscila dentro da 

sua base de suporte, verificando-se que a amplitude de oscilação poderá 
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constituir um bom indicador para avaliar a estabilidade e o equilíbrio (Gatev et 

al., 1999; Perrin et al., 1999; van Wegen et al., 2001; Kemoun et al., 2002; 

Laughton et al., 2003). O equilíbrio dinâmico, do ponto de vista da física, está 

presente quando a resultante de todas as forças que actuam num corpo em 

movimento é igual a zero, mantendo a sua velocidade constante, denominado 

de movimento uniforme. Para Spirduso (1995), o equilíbrio dinâmico traduz a 

componente mais funcional do equilíbrio, na medida em que está relacionado 

com as mais variadas actividades do indivíduo como: inclinar-se, andar, 

alcançar objectos, abrir portas, entre outras. Neste âmbito, pode ser entendido 

como a utilização sistemática de informações internas e externas, no sentido 

de reagir a perturbações da estabilidade e activar os músculos para 

trabalharem de forma coordenada, antecipando as alterações do equilíbrio.  

Durante o equilíbrio estático ou dinâmico, o controlo postural é efectivo 

quando existe uma detecção rápida das alterações da posição do CM e da 

selecção e iniciação apropriada de respostas para manter ou trazer o corpo 

para dentro da posição estável, ou seja, da sua base de suporte (Williams et 

al., 1997). 

Os mecanismos subjacentes à estabilidade postural e controlo do 

equilíbrio têm sido objectos de estudo em populações saudáveis e com 

patologia. A sua importância reside no facto de o seu conhecimento poder 

determinar a evolução do sistema do controlo postural e, no caso dos idosos e 

indivíduos com determinadas patologias, prevenir o risco de quedas e lesões 

associadas (Mille et al., 2005). 

A literatura da área é consensual no que se refere à existência do declínio 

do equilíbrio nos idosos, o qual tem sido atribuído a alterações no Sistema 

Nervoso Central (SNC), défices nos sistemas visual, vestibular e 

somatossensorial bem como alterações músculo-esqueléticas, nomeadamente 

diminuição da força e flexibilidade (Tjernström et al., 2002; Masani et al., 2003; 

Nitz e Choy, 2004; Mille et al., 2005; Parkinson et al., 2006). Nos casos em que 

a idade se associa com a patologia, esta questão assume um significado 

peculiar, na medida em que muitas doenças, particularmente do foro 

neurológico, afectam a capacidade do indivíduo para manter o equilíbrio 
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(Karlsson et al., 2000; van Wegen et al., 2001). Das patologias do foro 

neurológico salienta-se a doença de Parkinson, em que os défices no controlo 

postural têm sido atribuídos à incapacidade para manter a actividade dos 

neurónios do córtex motor no estado de preparação para a acção, juntamente 

com alterações no timing e na capacidade para manter a posição estável face a 

perturbações externas e internas (Morris e Iansek, 1998; Smithson et al., 1998; 

Robichaud e Corcos, 2005). Estes défices no controlo postural resultam 

frequentemente em quedas, instabilidade na marcha e alinhamento com 

predomínio para a flexão na posição de pé (Frank et al., 2000). 

 

2.1.2. Estratégias e mecanismos para a manutenção do equilíbrio e 
estabilidade postural 
 

Para manter o equilíbrio na posição de pé torna-se necessário que o CM 

seja mantido dentro da base de suporte, delineada pelos pés. Esta localização 

do CM relativamente à base de suporte constitui uma variável controlada pelo 

SNC, através do recurso a diferentes sistemas e estratégias (Karlsson et al., 

2000; Winter et al., 2001). 

A complexidade do equilíbrio e da capacidade para manter a estabilidade 

nesta posição tem suscitado o interesse acerca desta temática, embora os 

resultados nesta área ainda reúnam grande controvérsia. Vários autores têm 

sugerido que a postura e o equilíbrio na posição de pé são mantidos por meio 

de mecanismos de controlo antecipatório por parte do SNC que operam em 

consonância com mecanismos intrínsecos que advêm das propriedades 

elásticas dos músculos da tíbio-társica (Loram e Lakie, 2002; Jacono et al., 

2004; Müller e Redfern, 2004). Assim, a literatura parece evidenciar que o 

controlo postural é mantido por um conjunto de estratégias hierárquicas. No 

caso dos idosos, o controlo postural encontra-se alterado, fruto da redução da 

informação periférica e da diferente hierarquização dos sistemas (Dault et al., 

2003; Gauchard et al., 2004). 

Na opinião de Maurer et al. (2000), a informação sensorial, a base de 

suporte, as características músculo-esqueléticas e as características da tarefa 
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são aspectos inerentes à selecção do tipo de estratégia a utilizar e seu 

predomínio. 

 

2.1.2.1. Estratégias da Tíbio-társica e Anca 
 

A existência de reacções para compensar a perturbação e manter a 

estabilidade é importante, pois permite manter o CM dentro da base de 

suporte. Segundo vários autores, algumas destas reacções englobam as 

estratégias da anca e da tíbio-társica (Winter et al., 1998; Runge et al., 1999; 

Amiridis et al., 2003). Amiridis et al. (2003) defendem ainda a existência de 

uma estratégia mista, na qual coexiste contribuição quer da musculatura da 

anca, quer da tíbio-társica. 

Já em 1985, Naashner e McCollum (cit. por Runge et al., 1999) defendiam 

que o SNC recorria a estratégias que poderiam ser usadas separadamente ou 

combinadas para permitir um controlo eficaz da posição horizontal do CM no 

plano sagital. 

Na literatura da área verifica-se uma concordância no que se refere à 

aproximação do corpo humano, quando se encontra na posição de pé, a um 

único segmento rígido que oscila em redor da articulação tíbio-társica, 

denominado de modelo do pêndulo invertido (Runge te al., 1999; Chiari et al., 

2000; Vuillerme et al., 2002; Jacono et al., 2004; Termoz et al., 2004). Segundo 

este modelo, o CM desloca-se relativamente aos pés que se encontram 

imóveis, denominado por estratégia da tíbio-társica.  

De acordo com a bibliografia consultada, as estratégias da anca e da 

tíbio-társica assumem um papel determinante no controlo postural. No entanto, 

a sua importância varia consoante alguns aspectos, tais como: a posição 

inicial, particularmente a largura da base de suporte; o plano do movimento 

(sagital ou frontal); e a amplitude da perturbação (Gatev et al., 1999; Amiridis et 

al., 2003; Mille et al., 2003). Assim, vários estudos têm sido elaborados no 

sentido de avaliar a influência destes parâmetros na selecção e na contribuição 

das estratégias da anca e da tíbio-társica. Foi o caso do estudo realizado por 

Amiridis et al. (2003), no qual pretendiam verificar a influência da base de 
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suporte no equilíbrio em jovens e idosos. Os resultados evidenciaram que uma 

base de suporte estreita aumentava a oscilação corporal e, portanto, conduzia 

a um menor equilíbrio, situação esta mais significativa no caso dos idosos. 

Estes autores constataram ainda que a estratégia mista foi observada nos 

idosos, enquanto nos jovens foi utilizada apenas a estratégia da tíbio-társica, 

sugerindo que o facto dos idosos recorrerem às duas estratégias poderá 

assentar no facto de estes possuírem um momento de força insuficiente na 

musculatura da tíbio-társica para contrariar o grande momento de inércia. 

Resultados similares foram encontrados no estudo elaborado por Mackey e 

Robinovitch (2005), no qual se verificou que a capacidade para recuperar o 

equilíbrio recorrendo à estratégia da tíbio-társica foi pequena nos idosos 

quando comparados com indivíduos jovens.  

No que concerne ao plano de movimento e amplitude da perturbação, 

vários estudos têm evidenciado que a estratégia da tíbio-társica é dominante 

no plano sagital nas perturbações de baixa velocidade e de pequena amplitude 

e, portanto, quando a resposta postural é pequena. Pelo contrário, a estratégia 

da anca é determinante quando há um aumento da velocidade de translação, 

logo exigindo um deslocamento rápido do CM; quando a amplitude da 

perturbação é grande, solicitando por isso uma resposta postural de maior 

amplitude, ou nos casos em que a base de suporte se encontra reduzida 

(Winter et al., 1996; Ivanenko et al., 1997; Gatev et al., 1999; Runge et al., 

1999; Vuillerme et al., 2002; Mille et al., 2003). Ainda na opinião de Runge et al. 

(1999), a estratégia da anca é altamente eficaz na estabilidade postural e 

poderá ser observada nos casos em que a estratégia da tíbio-társica não é 

eficiente.  

Assim, neste contexto, a literatura sugere que quando as perturbações 

apresentam pequenas amplitudes, o corpo tende a comporta-se como um 

pêndulo invertido, enquanto que nas situações em que as perturbações são de 

grande amplitude, o corpo comporta-se como um duplo pêndulo invertido, no 

qual existe um movimento oposto entre a anca e a tíbio-társica. 

Quanto ao plano frontal, devido ao facto da maioria dos músculos que 

controlam o equilíbrio neste plano não serem de fácil acesso para o registo da 
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electromiografia de superfície e dada a maior complexidade da configuração do 

corpo humano neste plano, comparativamente ao plano sagital, os estudos 

neste âmbito são escassos, pelo que, o conhecimento dos mecanismos 

posturais que actuam no plano frontal ainda se revelam insuficientes. No 

sentido de colmatar estas lacunas aparecem alguns estudos como os de 

Lekhel et al. (1994, cit. por Deniskina e Levik, 2001) e Deniskina e Levik (2001) 

que se propuseram a verificar o papel das estratégias da anca e da tíbio-társica 

no controlo postural durante a posição de pé no plano frontal. Os resultados 

demonstraram que em condições normais, o corpo humano comporta-se como 

um duplo pêndulo ligado, embora Lekhel et al. (1994, cit. por Deniskina e Levik, 

2001) defendam que o controlo é exercido maioritariamente pela estratégia da 

anca.  

Loram e Lakie (2002) e Masani et al. (2005) sugerem que a estratégia da 

tíbio-társica necessária para o controlo da postura e do equilíbrio do indivíduo 

na posição de pé pode ser solicitada de forma activa e passiva. Os 

componentes passivos comportam as propriedades mecânicas intrínsecas dos 

tecidos, como a tensão muscular e a viscoelasticidade dos músculos, 

aponevrose, ligamentos e tendões. A componente activa está relacionada com 

a contracção muscular activa por parte da musculatura com acção nesta 

articulação. Na opinião de Winter et al. (1998) e Gatev et al. (1999), o SNC 

ajusta ou modula a tensão muscular da tíbio-társica para controlar a oscilação 

corporal. Pelo contrário, Morasso e Schieppati (1999) e Loram e Lakie (2002) 

sugerem que essa tensão intrínseca é insuficiente para manter a estabilidade 

do indivíduo, pelo que será sempre necessário recorrer à componente activa, 

embora a sua contribuição dependa fortemente da tarefa. Morasso e Schieppati 

(1999) defendem que o momento de força é produzido pelo SNC, o qual 

modula as contracções musculares baseado na cinemática do corpo e na 

dinâmica da oscilação do mesmo, os quais, por sua vez, são influenciadas 

pelas perturbações externas. Nesta linha de pensamento, Gatev et al. (1999) 

referem que a escolha do tipo de estratégia depende da avaliação apropriada 

da informação sensorial, pelo que se pressupõe a integridade dos sistemas 

sensoriais. 
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2.1.2.2. Sistemas Sensoriais 
 

O sistema do controlo postural é altamente complexo, consistindo num 

processo multissensorial, no qual o SNC integra muitas informações aferentes 

que advêm dos mais variados sistemas sensoriais, particularmente do 

vestibular, visual e somatossensorial (Chiari et al., 2000; Maurer et al., 

2001;Tjernström et al., 2002; Dault et al., 2003; Sasaki et al., 2002; Lafond et 

al., 2004). No entanto, na opinião de Dault et al. (2003), a informação depende 

da condição, pelo que em alguns casos há maior necessidade de recorrer a um 

determinado tipo de informação sensorial que noutros. 

Dada a complexidade do sistema do controlo postural, alguns autores 

defendem que uma alteração da informação a nível de um sistema, conduzirá a 

um ajuste e a um contributo distinto dos restantes sistemas sensoriais (Gatev 

et al., 1999; Sasaki et al., 2002). Por outro lado, Chiari et al. (2000) sugerem 

que a informação por feedback dos diferentes sistemas é redundante, mas 

complementar, contribuindo para a estabilidade e equilíbrio corporal. Contudo, 

na opinião dos autores supracitados a interacção entre os diferentes sistemas 

ainda não se encontra totalmente esclarecida. 

  

2.1.2.2.1. Sistema Visual 

 

A importância da visão no controlo postural encontra-se bem evidenciada 

na literatura. Alguns autores defendem que da visão provém uma importante 

informação por feedback acerca do ambiente físico, no qual o indivíduo se 

encontra, da sua relação no espaço e da oscilação do corpo, complementando 

a informação que advém dos outros receptores (Chiari et al., 2000; Tjernström 

et al., 2002). 

Vários estudos têm constatado que a oscilação corporal aumenta em 

situações em que a informação visual é reduzida ou mesmo suprimida, quer se 

trate de indivíduos saudáveis ou com patologia (Rubino, 2002; Riley e Clark, 

2003; Prioli et al, 2006). 
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Já em 1946, um estudo elaborado por Edward (cit. por Sasaki et al., 2002) 

foi demonstrado que, na posição de pé em condições estáticas, a amplitude de 

oscilação espontânea do corpo aumentou cerca de 50% quando os indivíduos 

fechavam os olhos, em comparação com os resultados obtidos quando 

permaneciam com os olhos abertos. Mais tarde, Fransson et al. (2000) 

reforçaram a mesma ideia, já que referiram que o controlo postural recorre a 

poucas correcções motoras nos casos em que o input visual é utilizado. Assim, 

estes resultados parecem mostrar evidências da grande dependência da visão 

para o controlo postural. Para Gauchard et al. (2004), o aumento da 

contribuição da visão no controlo postural, no caso particular dos idosos, 

resulta das alterações posturais e dos défices dos sistemas vestibular e 

proprioceptivo evidenciados por estes.  

 

2.1.2.2.2. Sistema somatossensorial 

 

Na posição de pé, a capacidade para avaliar a posição articular, a 

direcção e a velocidade do movimento é de extrema importância para manter o 

equilíbrio. Assim, em situações normais, a propriocepção é crucial para 

estabelecer uma referência interna, no sentido de conferir estabilidade no 

equilíbrio do corpo (Vuillerme et al., 2002). O sistema somatossensorial é 

capaz de fornecer essa informação proprioceptiva, que poderá ser usada para 

determinar as alterações na posição corporal (Mille e Mouchino, 1998; Chiari et 

al., 2000). 

Para Hosoda et al. (1998), os pés constituem órgãos sensores e 

receptores, na medida em que suportam o peso corporal e recebem 

informações através da pele, músculos e tendões, que possibilitam o 

ajustamento postural equilibrado.  

É consensual que os inputs somatossensoriais que advêm dos 

mecanorreceptores da região do corpo que sofre forças de impacto, como a 

superfície plantar, apresentam um papel crucial no controlo postural, tal como 

evidenciou o estudo de Magnusson et al. (1990, cit. por Robert et al., 2004), 

que após a anestesia da superfície plantar, os indivíduos aumentaram a 
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oscilação postural, traduzindo um défice de equilíbrio. Resultados similares 

observaram Perry et al. (2000) com 10 jovens adultos, aos quais foi induzida 

uma anestesia por hipotermia, por imersão em água fria, a nível da superfície 

plantar. Estes autores verificaram um aumento da oscilação do CM após a 

imersão, defendendo a ideia de que os mecanorreceptores podem contribuir 

para uma representação interna dos limites de estabilidade, assumindo um 

papel importante na regulação do passo durante a marcha. Neste contexto, 

também Fiolkowski et al. (2002) realizaram um estudo, no qual induziram um 

bloqueio do nervo tibial anterior, com consequente perda sensorial da 

superfície plantar e diminuição da força dos músculos intrínsecos destes, tendo 

observado uma instabilidade postural após o bloqueio. Estes estudos sugerem, 

assim, que as aferências cutâneas dos mecanorreceptores plantares podem 

fornecer informação espacial e temporal das zonas de pressão do pé, pelo que 

poderá constituir a base para confirmar a hipótese de que uma atenuação da 

sensação cutânea plantar induz alterações no movimento do passo, como o 

atraso na elevação do pé e uma menor duração da fase oscilante. Nesta linha 

de pensamento, Lepers et al. (1999) sugerem que o CP pode ser identificado 

fisiologicamente por um trabalho em rede dos receptores cutâneos das 

superfícies plantares, os quais enviam informações às estruturas do SNC 

relacionadas com as modificações na distribuição da pressão plantar. Por esta 

razão, uma diminuição do peso corporal aplicado num determinado ponto da 

base de suporte poderá alterar a actividade destes receptores e, 

consequentemente, a qualidade da resposta motora, tal como sugerem Maurer 

et al. (2001), que referem que diferentes pressões exercidas nos pontos de 

suporte na superfície plantar modificam as respostas posturais. Da mesma 

forma, Gatev et al. (1999) defendem que, na posição de pé, o input aferente 

dos receptores de gravidade é extremamente importante para indicar a 

projecção do CM dentro da base de suporte. 
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2.1.2.2.3. Sistema vestibular 

 

O sistema vestibular fornece informações relacionadas com a velocidade 

angular e a aceleração linear da cabeça, com a detecção da orientação relativa 

da cabeça em relação ao eixo gravitacional e com a compensação da oscilação 

corporal através de reflexos vestibuloespinais (Latash, 1998; Chiari et al., 2000; 

Rubino, 2002).  

Comparativamente aos dois sistemas anteriores, o sistema vestibular 

apresenta uma menor sensibilidade ao movimento de oscilação corporal, dado 

que a sua principal função se encontra dirigida essencialmente para os 

movimentos da cabeça. Contudo, na opinião de Hobeika (1999) e Rubino 

(2002), este sistema é essencial para manter o equilíbrio durante a marcha, ou 

quando há uma diminuição ou mesmo uma abolição de outras informações 

aferentes, como a visão e a propriocepção. 

No que concerne à sua função motora, o sistema vestíbulo-espinal 

controla a actividade muscular. Na posição ortostática, este sistema é 

responsável pela monitorização do início das contracções musculares, assim 

como pelo controlo do tónus muscular (Hobeika, 1999). Segundo Mackey et al. 

(2005), défices a nível do sistema vestibular afectam a magnitude das 

respostas posturais sem, contudo, atingir o seu timing. 

 

2.2. Mecanismos que interferem no Controlo Postural 
 

Massion (1992) distingue dois tipos de distúrbios que afectam o controlo 

postural: as perturbações externas, que se caracterizam por distúrbios 

inesperados resultantes de uma base de suporte móvel ou de forças externas, 

e as perturbações internas, denominadas também por auto-iniciadas. Na 

opinião Mercer e Sahrmann (1999) e Aruin (2002), qualquer movimento 

voluntário induz uma perturbação postural, devido à sua dinâmica, a forças 

inter-segmentos, a alterações na configuração do corpo e às oscilações do CM 

e envolvem diferentes músculos, incluindo os que produzem o movimento na 

articulação, denominado de movimento focal, e os que actuam no sentido de 
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manter o equilíbrio e a postura durante o movimento, designados por músculos 

posturais. Estes últimos são tradicionalmente activados em feedforward antes 

da activação dos músculos responsáveis pelo movimento focal e são 

comummente denominados de APAs. Nesta linha de pensamento, já 

anteriormente Massion (1992) defendia a mesma ideia, ao afirmar que em 

qualquer tipo de perturbação existem sempre dois momentos distintos que 

vulgarmente são analisados separadamente: o período que antecede a 

perturbação, que geralmente traduz a preparação do indivíduo para a 

realização do movimento voluntário, denominado de ajuste postural 

antecipatório, e o período durante e imediatamente após o movimento, que visa 

quantificar a resposta postural e os efeitos da destabilização, designados por 

reacções correctivas ou compensatórias.  

No sentido de compensar as perturbações esperadas e inesperadas que 

ocorrem durante o movimento, o SNC recorre basicamente a dois mecanismos 

gerados em diferentes momentos: feedforward e feedback (Seidler et al., 2004; 

Fujita, 2005). O mecanismo de feedforward é realizado sem recurso a qualquer 

informação sensorial, pelo que a sua eficácia encontra-se inerente à existência 

de um modelo interno pré-existente. Pelo contrário, o controlo por feedback 

envolve a modificação do movimento, através do uso da informação que advém 

dos receptores sensoriais. Para Seidler et al. (2004), este tipo de controlo 

possui um elevado grau de eficácia e serve para detectar e corrigir erros 

motores durante a realização do movimento. Para os mesmos autores, o 

controlo do movimento depende da interligação destes dois mecanismos.  

O mecanismo de feedforward antecede uma perturbação esperada e 

serve para contrariar a perda de equilíbrio e a instabilidade gerados por essa 

perturbação, sem necessidade de recorrer a inputs sensoriais. O feedback 

ocorre durante e após o movimento e envolve vários inputs sensoriais 

(Massion, 1992; Shiratori e Latash, 2000; Pavol e Pai, 2002; Slijper et al., 

2002).  

A bibliografia tem sugerido que os APAs são iniciados pelo SNC por um 

mecanismo de feedforward face a perturbações posturais esperadas, no qual 

se observa alterações na actividade basal dos músculos posturais, sendo 
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precedidas pelas reacções compensatórias activadas por feedback sensorial 

quando a eficácia dos APAs se revela ineficaz (Latash et al., 1995; Aruin, 2002; 

Slijper et al., 2002; Noé et al., 2004). 

Na opinião de Fujita (2005), os gânglios da base assumem um papel 

relevante neste tipo de controlo. 
 
2.3. Os Gânglios da Base e o Controlo Postural 
 

Os gânglios da base que se encontram localizados na região profunda do 

cérebro e compostos pelos núcleos subcorticais: globo pálido, estriado, núcleo 

subtalâmico e a substância negra estabelecem fortes ligações com outras 

zonas corticais, dado que recebem inputs de diferentes áreas do córtex 

cerebral como: córtex motor, área pré-motora, área motora suplementar, córtex 

somatossensorial e estruturas límbicas. Quanto aos outputs regressam ao 

córtex cerebral através do tálamo, estabelecendo ligação com as áreas do 

córtex pré-motor e pré-frontal (Latash, 1998; Takakusaki et al., 2004). O 

conhecimento destas redes neurais permitiu aos especialistas da área 

defenderem o contributo relevante dos gânglios da base no planeamento e 

controlo dos movimentos voluntários, assumindo desta forma um papel 

preponderante no controlo postural (Latash, 1998; Takakusaki et al., 2004; 

Robichaud e Corcos, 2005). Esta ideia tem sido reforçada actualmente por 

alguns estudos efectuados no âmbito da identificação da activação neuronal 

das diferentes áreas cerebrais em função das tarefas e actividades. Foi o caso 

do estudo elaborado por Seidler et al. (2004), no qual, através do recurso à 

ressonância magnética funcional, verificaram que uma tarefa de baixo grau de 

dificuldade conduzia a uma activação do córtex primário, pré-motor e gânglios 

da base e que estas regiões participavam na planificação do movimento. Nesta 

linha de pensamento, também Smithson et al. (1998) defendem que os 

gânglios da base assumem dois papéis fundamentais no controlo motor. O 

primeiro diz respeito à manutenção da actividade neuronal do córtex motor 

responsável pela prontidão ou preparação para o movimento, ou seja, cria a 

possibilidade dos músculos posturais poderem ser recrutados quando ocorre o 
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movimento. O segundo está relacionado com o retorno de informações internas 

que activam pequenos movimentos durante sequências de movimento em 

tempo apropriado.  

Assim, qualquer alteração no funcionamento ou activação desta rede 

neural conduz a alterações do controlo postural e equilíbrio (van Wegen et al., 

2001; Hass et al., 2005; Robichaud e Corcos, 2005). Uma das doenças mais 

conhecidas a este nível é a doença de Parkinson. 

 
2.3.1. A Doença de Parkinson e o Controlo Postural 

 

A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez em 1817 por James 

Parkinson (Rosenbaum, 1991). Trata-se de uma patologia neurodegenerativa 

progressiva dos gânglios da base (Bergen et al., 2002; Dibble et al., 2004; 

Johnson et al., 2004; Sekine et al., 2004; Robichaud e Corcos, 2005), sendo 

considerada a doença do movimento com maior prevalência (Mitchell et al., 

1995; Johnson et al., 2004). Tradicionalmente esta doença afecta sobretudo a 

população idosa, estimando-se que atinja 1% da população mundial com mais 

de 60 anos de idade e 0,1% da população geral (Morris e Iansek, 1996; Dibble 

et al., 2004; Robichaud e Corcos, 2005). 

A actual causa da doença de Parkinson ainda não se encontra totalmente 

esclarecida. Porém, está bem documentado e é consensual que o défice do 

neurotransmissor dopamina nos neurónios da substância negra pars compacta 

pode constituir a origem da doença (Lukhanina et al., 2000; Bergen et al., 2002; 

Sekine et al., 2004; Robichaud e Corcos, 2005). Na opinião de Latash (1998), o 

défice de dopamina pode conduzir a uma diminuição da actividade 

dopaminérgica que, por sua vez, diminui o output para o córtex cerebral e, 

desta, forma conduz ao aparecimento de défices no controlo motor, ideia 

corroborada por Smithson et al. (1998) que defendem que este 

neurotransmissor é importante para manter a ligação com os neurónios do 

córtex motor, no sentido de manter o indivíduo preparado para a acção. Esta 

preparação para o movimento confere a possibilidade dos músculos posturais 

poderem ser recrutados em mecanismo de feedforward quando ocorre o 
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movimento, permitindo ao indivíduo manter a projecção do seu CM na base de 

suporte, isto é, o equilíbrio. É por esta razão que uma redução drástica de 

dopamina conduz ao aparecimento dos sinais cardinais que caracterizam a 

doença de Parkinson: bradicinesia, que traduz a lentificação dos movimentos; a 

acinesia, que se caracteriza pela dificuldade em iniciar os movimentos; o 

tremor em repouso involuntário; hipertonia sob a forma de rigidez, que diz 

respeito ao aumento do tónus muscular e o défice a nível do controlo postural 

(Roberts-Warrior, 2000; Hirsch et al., 2003; Dibble et al., 2004; Sekine et al., 

2004; Qutubuddin et al., 2005; Robichaud e Corcos, 2005). Este défice no 

controlo postural, na opinião de Ryerson e Levit (1997), pode ser observado 

pela dificuldade destes doentes em sequenciar a actividade muscular e 

coordenar os movimentos de diferentes segmentos corporais, comprometendo, 

desta forma, a ocorrência de um movimento voluntário funcional eficaz. 

Como tal, a depleção significativa de dopamina conduz ao aparecimento 

de défices do equilíbrio e da instabilidade postural, constituindo os problemas 

clínicos mais comuns e incapacitantes para os DP, já que resultam 

frequentemente em quedas, afectando fortemente a qualidade de vida, a 

dependência funcional e aumentando a taxa de mortalidade destes doentes 

(Martin et al., 2002; Nova et al., 2004; Adkin et al., 2005; Hass et al., 2005; 

Qutubuddin et al., 2005). 

Para a maioria dos autores, os estudos no âmbito do controlo postural 

focalizam tradicionalmente os padrões de activação muscular e a resultante de 

forças ou trajectórias numa destas observações: avaliação do equilíbrio face a 

perturbações externas inesperadas ou avaliação dos APAs face a perturbações 

internas, revelando os ajustes posturais em mecanismo de feedforward (Aruin e 

Latash, 1996; Chong et al., 1999; Gatev et al., 1999; Brunt et al., 2000; van 

Wegen et al., 2001; Pavol e Pai, 2002; Amiridis et al., 2003; Kitaoka et al., 

2004; Mackey e Robinovitch, 2005).  
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2.4. Os Ajustes Posturais Antecipatórios 
 

O maior problema na manutenção da postura e do equilíbrio do indivíduo 

é manter o CM relativamente a uma base de suporte (Gatev et al., 1999). Esta 

situação torna-se mais relevante na posição de pé, na medida em que o CM se 

encontra localizado num plano elevado em relação a uma base de suporte 

estreita (Masani et al., 2003 e 2005).  

Latash (1998) defende que existem duas principais fontes de perturbação 

postural que se encontram inerentes aos movimentos voluntários: a alteração 

da geometria do corpo, que conduz a uma mudança na projecção do CM e a 

geração de forças mecânicas subjacentes aos movimentos dos membros que 

criam um momento de força induzindo alterações em muitas articulações e 

segmentos do corpo. Perante esta instabilidade postural criada pelo 

movimento, a antecipação é, na opinião de Diedrichsen et al. (2003), uma 

característica fundamental do sistema motor humano. Assim, para os autores 

supracitados, a capacidade para prevenir o resultado da instabilidade dos 

membros através de um ajustamento da activação muscular antes da 

informação proprioceptiva e cinética é crucial. 

Vários autores têm sugerido que a execução de movimentos voluntários, 

quer seja a nível dos membros superiores ou inferiores, é antecedida por uma 

sequência de modificações ou ajustamentos na postura, englobando 

particularmente a activação dos músculos posturais e deslocamentos dos CP e 

CM relativamente à base de suporte (Noé et al., 2004; Nouillot e Natta, 2004; 

Robert et al., 2004; Bleuse et al., 2005). Esta preparação postural que antecipa 

os movimentos voluntários constitui uma estratégia por parte do SNC para 

preservar o equilíbrio durante o movimento, mantendo ou movendo o CM para 

a nova posição de suporte (Frank et al., 2000; Robert et al., 2004). Assim, os 

movimentos voluntários podem ser considerados perturbações posturais auto-

induzidas, que podem ser detectadas antecipadamente pelo SNC, o qual ajusta 

a actividade dos músculos posturais antes da perturbação actual. Nestes casos 

em que os ajustes posturais são iniciados antes do movimento voluntário 

ocorrer são denominados de APAs (Aruin et al., 2001; Aruin, 2002). 
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Encontra-se bem documentado na literatura que os APAs assumem um 

papel de neutralização ou oposição aos efeitos mecânicos de uma perturbação 

esperada sob um mecanismo de feedforward, no sentido de preservar o 

equilíbrio do corpo durante a realização do movimento voluntário, através de 

uma compensação antecipada da perturbação postural originada pelo 

movimento (Aruin et al., 1998; Pellec e Maton, 2000; Aruin, 2002; Slijper et al. 

2002; Bleuse et al., 2005). Também Massion (1992) se reportou à temática dos 

APAs, defendendo que são pré-programados centralmente e constituem os 

meios para o SNC antecipar a posição final do CM no sentido de manter o 

equilíbrio durante o movimento. 

No movimento normal, os APAs manifestam-se através de alterações que 

ocorrem automaticamente a nível da actividade basal dos músculos posturais e 

dos deslocamentos dos CP e CM que antecedem uma perturbação postural 

quer seja auto-iniciada ou externa (Aruin, 2002; Slijper et al. 2002). Esta ideia 

tem sido reforçada por vários estudos que demonstraram que a activação dos 

músculos posturais ocorre aproximadamente 100 a 150 ms antes da activação 

da musculatura responsável pelo movimento, permitindo antecipar, por um 

mecanismo de feedforward, as posições futuras do CM, de forma a preservar o 

equilíbrio na posição de pé (Aruin et al., 1998; Aruin, 2002; Slijper et al., 2002; 

Masani et al., 2005). 

Belenkii et al. (1967, cit. por Aruin, 2002) foram os pioneiros no estudo da 

actividade electromiográfica dos músculos posturais antes do movimento 

voluntário dos membros superiores, em indivíduos saudáveis, na posição de 

pé. Depois deste, muitos outros têm sido efectuados no âmbito dos APAs em 

populações com e sem patologia. 

Tradicionalmente, os estudos na área dos APAs avaliam pares de 

músculos posturais proximais e distais, nomeadamente: erector spinae 

(EE)/rectus abdominis (RA); biceps femoris (BF)/rectus femoris (RF); tibialis 

anterior (TA)/soleus (SO). As alterações na actividade basal dos músculos 

TA/SO apresentam uma maior variabilidade que, na opinião de Aruin e Latash 

(1995a, cit. por Aruin et al., 1998), poderá reflectir a experiência pessoal e a 

preferência particular dos indivíduos. Quanto aos músculos proximais são os 
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principais responsáveis pelos efeitos mecânicos durante os APAs (Shiratori e 

Latash, 2000).  

Na população sem patologia, o mecanismo de pré-programação dos 

APAs envolve a inibição recíproca, isto é, a um aumento da actividade do 

agonista corresponde uma diminuição da actividade do seu antagonista (Aruin 

et al., 1998). No entanto, há autores que defendem que, para a mesma 

população, a coactivação dos músculos agonista/antagonista pode estar 

presente e constituir uma componente primordial no controlo motor, regulada 

igualmente pelo mecanismo de feedforward e modulada consoante as 

necessidades da tarefa, participando na estabilidade postural (Lamontagne et 

al., 2000). Latash et al. (1995) corroboram esta opinião, já que sugerem que, 

dependendo da tarefa e das propriedades dos músculos envolvidos, podemos 

esperar APAs ou coactivação dos músculos posturais pelo mesmo mecanismo: 

feedforward. Neste contexto, Aruin e Almeida (1997) defendem que a 

coactivação é mais universal e efectiva na oposição às perturbações em 

diferentes direcções, dado que a inibição recíproca, por erro do nível de 

actividade, pode agravar os efeitos da perturbação. Contudo, salientam que a 

coactivação, apesar de ser mais segura, é mecanicamente suboptimal, pois 

apenas atenua o efeito. Ainda para os mesmos autores, a coactivação pode ser 

uma adaptação do SNC para situações imprevisíveis em casos em que existe 

uma falta de capacidade para gerar uma reacção correctiva eficaz face à 

perturbação. Por esta razão, os autores defendem que se trata de uma 

estratégia utilizada pelos DP. 

Uma coactivação anormal consiste numa activação sinergista e maciça de 

muitos músculos dos membros inferiores e revela a presença de alterações 

centrais (Lamontagne et al., 2000). 

Apesar da literatura mostrar fortes evidências da presença dos APAs 

quando ocorre um movimento, Aruin e Shiratori (2004) defendem que não é 

suficiente a existência de uma perturbação postural para o SNC ser capaz de 

gerar APAs, pois existem vários factores que influenciam a sua produção. 
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2.4.1. Factores que influenciam os ajustes posturais antecipatórios 
 

Para a grande maioria dos autores, os APAs, em indivíduos sem 

patologia, encontram-se afectados por 3 factores principais: magnitude e 

direcção da perturbação esperada, acção voluntária associada com a 

perturbação postural e tarefa postural (Aruin et al., 1998; Aruin et al., 2001; 

Aruin et al., 2003). No entanto, a bibliografia consultada refere-se ainda a 

outros factores, nomeadamente: largura da base de suporte e configuração 

corporal, particularmente a assimetria e a amplitude de flexão do tronco (Dietz 

et al., 1997; Aruin et al., 1998; Henry et al., 2001; Aruin, 2003). No sentido de 

verificar a influência destes factores nos APAs, vários estudos têm sido 

elaborados manipulando algumas destas variáveis. Foi o caso do estudo 

realizado por Slijper et al. (2002), no qual pretendiam verificar a influência da 

direcção da perturbação nos APAs. Estes autores constataram que nos 

indivíduos do grupo de controlo (sem patologia), a mudança de direcção 

induziu alterações significativas nos APAs, ao passo que nos indivíduos com 

hemiparésia foi pouco pronunciada ou ausente. Resultados similares foram 

encontrados por Aruin et al. (1998), quando verificaram que a direcção da 

perturbação influenciou os APAs, sendo esta influência mais significativa nos 

músculos RA, RF e sobretudo no TA. 

No que se refere à magnitude da perturbação, Aruin e Latash (1996) 

verificaram uma forte dependência entre o timing dos APAs e a magnitude da 

perturbação somente nos músculos da parte frontal do tronco e membros 

inferiores. Mais tarde, Aruin (2002) veio reforçar estes resultados ao constatar, 

nos músculos da parte frontal, a existência de uma correlação positiva entre o 

timing e o nível da actividade muscular e a magnitude da perturbação. 

Contrariando estes resultados, o estudo de Aruin e Shiratori (2004), que 

pretendia averiguar a influência da amplitude da acção motora nos APAs, 

concluiu que não existiram diferenças significativas nos APAs com diferentes 

amplitudes, pois, para estes autores, os APAs são gerados com base no 

conhecimento da magnitude da perturbação. 
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Quanto à tarefa, parece que os APAs são gerados quando há 

envolvimento dos membros inferiores na perturbação, particularmente 

movimentos de flexão, abdução e apoio unipodal (Aruin, 2002).  

Para a maioria dos autores, a velocidade do movimento voluntário parece 

igualmente constituir um factor que influencia os APAs, na medida em que 

alguns estudos têm verificado uma associação positiva entre estas duas 

variáveis (Runge et al., 1999; Bouisset et al., 2000; Nouillot e Natta, 2004). Pelo 

contrário, Ito et al. (2003) não verificaram diferenças na duração dos APAs com 

a velocidade. Também a base de suporte parece reflectir-se nos APAs, tal 

como demonstrou o estudo de Aruin et al. (1998), no qual uma base de suporte 

pequena na posição de pé produziu maiores efeitos na magnitude dos APAs. 

Resultados análogos foram observados por Henry et al. (2001) que verificaram 

que o aumento da largura da base de suporte conduziu a uma redução 

significativa da magnitude da activação muscular, mais notória a nível da 

musculatura proximal comparativamente à musculatura distal. Para os mesmos 

autores, estes resultados podem estar relacionados com o facto do aumento da 

largura da base de suporte conferir uma maior estabilidade passiva do sistema 

neuromusculoesquelético, pelo que se verifica uma menor necessidade por 

parte do controlo neural activo para garantir a estabilidade da posição. 

No que respeita ao efeito da acção motora nos APAs, os resultados têm-

se revelado inconsistentes e divergentes. Esta situação poderá ser atribuída a 

alguns aspectos metodológicos utilizados nos diferentes estudos, como: 

envolvimento de diferentes músculos na acção motora; acções motoras 

bilaterais vs unilaterais; movimentos auto-iniciados vs perturbação induzida 

pelo investigador. 

Para além destes factores, Aruin (2003) destaca ainda a importância da 

configuração do corpo nos APAs. Segundo este autor, alterações na posição 

do tronco podem conduzir a modificações no comprimento dos músculos da 

anca, podendo afectar a organização dos APAs. Por esta razão, realizou um 

estudo com o intuito de verificar de que forma os APAs podem ser modificados 

com alterações da configuração corporal, particularmente com diferentes 

inclinações do tronco. Os resultados evidenciaram que existem diferenças na 
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activação dos músculos posturais, logo nos APAs, consoante o grau de flexão 

do tronco, tendo sido observadas sobretudo nos músculos do tronco (RA e EE) 

e da coxa (RF e BF). Além disso, verificaram que a actividade dos APAs foi 

diferente para os músculos da face anterior e posterior do corpo. Assim, na 

posição vertical observaram uma activação do RA e do RF e uma inibição do 

EE e SO; com uma inclinação de 15º desapareceu a activação do RF e 

aumentou a dos EE e BF, ao passo que em amplitudes de 30, 45 e 60º de 

flexão ocorreu uma inibição dos músculos EE e BF. Verificaram ainda uma 

correlação positiva entre a actividade do TA e o ângulo de flexão, ou seja, um 

aumento da activação do TA com o aumento do ângulo de flexão. Contudo, os 

resultados neste âmbito ainda são muito escassos, dados os poucos estudos 

que existem com a manipulação da configuração corporal. Conjuntamente com 

a configuração corporal, Dietz et al. (1997) evidenciaram que a alteração do 

peso corporal influencia a amplitude da actividade muscular dos membros 

inferiores, particularmente dos músculos anti-gravíticos. Estes autores 

defendem que a descarga do peso corporal conduz a uma alteração da 

informação dos receptores de carga, reflectindo-se numa redução do nível de 

actividade muscular. 

Também o envelhecimento acarreta alterações nos APAs, na medida em 

que a literatura consultada parece evidenciar que a força e a velocidade de 

resposta face a perturbações posturais sofrem um declínio com a idade, dado 

que alguns estudos têm demonstrado que os idosos apresentam um maior 

tempo de latência na actividade electromiográfica, podendo variar entre os 25 a 

27 ms (Mackey et al., 2005; Mackey e Robinovitch, 2005). Outros têm 

constatado uma diminuição do momento de força a nível da musculatura da 

articulação tíbio-társica na ordem dos 48% e 7,7%, em situações estáticas e 

dinâmicas, respectivamente, quando comparados com população jovem adulta 

(Mackey e Robinovitch, 2005). Para alguns autores, estas diferenças são 

atribuídas à diminuição da velocidade de condução aferente e eferente e à 

diminuição de informação somatossensorial evidenciada por parte dos idosos 

(Nardone et al., 1995; Mackey et al., 2005; Mackey e Robinovitch, 2005). No 

entanto, Bleuse et al. (2005) verificaram que os idosos apresentaram uma 
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sequência de activação diferente e um aumento da activação da musculatura 

da coxa quando comparados com adultos jovens. Também Laughton et al. 

(2003) evidenciaram uma maior actividade do BF nos idosos e uma 

coactivação entre o TA/SO 1,5 a 5 vezes superior nestes, comparativamente 

aos jovens.  

 

2.4.2. Os ajustes posturais antecipatórios na iniciação da marcha 

 
A marcha é extremamente importante na vida diária, constituindo a forma 

mais comum de movimento humano (Ferber et al., 2002; Rubino, 2002).  
O comum acto de dar um passo constitui uma das maiores alterações 

para o sistema do controlo postural, na medida em que envolve um membro 

que se encontra a suportar uma parte do peso corporal e compreende um 

conjunto de interacções complexas entre mecanismos neurais e biomecânicos 

que servem para mover o corpo da posição quase-estática (posição de pé) 

para estado dinâmico (marcha) (Poleyn et al., 1998; Mercer e Sahrmann, 

1999). Para Rubino (2002), o sucesso da marcha pressupõe a existência de 

uma adequada capacidade cardiovascular, elasticidade dos diferentes tecidos 

e mecanismos neurais funcionais. Também neste contexto, Ferber et al. (2002) 

defendem que uma marcha normal requer essencialmente 3 elementos 

cruciais: capacidade para gerar e manter padrões de movimento apropriados 

para mover em direcção ao pretendido; capacidade para manter o equilíbrio 

dinâmico entre a oscilação do CM e a constante alteração da base de suporte; 

capacidade para modificar os padrões de movimento em resposta a forças 

externas e internas que alteram o equilíbrio dinâmico. 

A passagem da posição de pé para a marcha, designado tradicionalmente 

por iniciação da marcha, conduz a alterações no equilíbrio dinâmico, pelo que 

requer a existência de APAs apropriados para atingir o objectivo pretendido 

(Halliday et al., 1998; Couillandre et al., 2000; Xu et al., 2004; Sparrow e Tirosh, 

2005). Para alguns autores, o papel dos APAs na iniciação da marcha 

apresenta uma dupla ambiguidade, isto é, por um lado pretende preservar o 

equilíbrio, minimizando as perturbações posturais geradas pelo movimento e, 
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por outro, criar o desequilíbrio necessário para iniciar o movimento, deslocando 

o CM (Pellec e Maton, 2000; Noé et al., 2004; Nouillot e Natta, 2004; Xu et al., 

2004). 

Segundo Brauer et al. (2002), para que ocorra um passo efectivo é 

necessário que os músculos posturais sejam activados no tempo apropriado e 

com a força igualmente adequada, o que pressupõe a existência de uma boa 

preparação para o movimento. Brown et al. (1987, cit. por Brauer et al., 2002) 

defendem que nos casos em que a preparação para o movimento é fraca, 

existe apenas 50% de probabilidade do organismo conhecer como é que o 

membro se move, pelo que a activação dos seus músculos posturais e focais é 

significativamente retardada, quando comparados com situações em que o 

movimento a ser realizado é conhecido (alta preparação). Neste âmbito, Chong 

et al. (1999) sugerem que a amplitude da actividade preparatória depende do 

contexto, da tarefa e da experiência anterior, já que os indivíduos sem 

patologia evidenciam maiores respostas quando esperam grandes 

perturbações, baseando-se em experiências prévias. Do mesmo modo, os 

indivíduos não respondem a uma grande perturbação quando anteriormente só 

experimentaram pequenas perturbações. 

Na iniciação da marcha, os músculos dos membros inferiores são 

activados de uma forma estereotipada e responsáveis por criar momentos de 

força à volta das articulações tíbio-társicas e coxo-femorais, conduzindo a um 

deslocamento dos CM e CP (Brunt et al., 2000; Fiolkowski et al., 2002; Martin 

et al., 2002; Dibble et al., 2004; Mickelborough et al., 2004; Liu et al., 2005). Por 

este motivo é que Brunt et al. (2000) defendem que a iniciação da marcha pode 

ser considerada um movimento que ocorre em redor destas duas articulações. 

De uma forma geral, a iniciação da marcha pode ser caracterizada em 2 

fases sucessivas: a fase postural, ou preparatória, e a fase de movimento ou 

do passo (Gantchev et al., 2000; Dibble et al., 2004; Mickelborough et al., 2004; 

Liu et al., 2005). A fase postural inicia-se com o deslocamento póstero-lateral 

do CP em direcção ao membro inferior que irá oscilar primeiro, aumentando 

desta forma a força de reacção resultante que irá induzir o deslocamento do 

CM em sentido oposto, ou seja, para a frente e para o lado em direcção ao 
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membro inferior que ficará em apoio (fase 1 da fase postural). Numa segunda 

fase, o CP deslocar-se-á medialmente em direcção ao membro inferior que 

inicialmente ficará em apoio, no 

sentido de libertar a carga sobre o 

membro que irá oscilar (figura 1). 

O deslocamento do CP 

resulta praticamente da actividade 

dos músculos distais, ao passo 

que o CM desloca-se em direcção 

à nova base de suporte, delineada 

pelo pé de apoio, como resultado 

do momento de força dorsiflexor 

gerado pela activação do TA e/ou inibição dos gémeos, sendo iniciado pela 

produção de forças propulsivas. O deslocamento simultâneo dos CP e CM 

constitui os APAs, os quais possibilitam que o movimento do passo seja 

iniciado sem o indivíduo perder o equilíbrio (Gantchev et al., 1996; Mille e 

Mouchnino, 1998; Couillandre et al., 2000; Frank et al., 2000; Sims e Brauer, 

2000; Martin et al., 2002; Ito et al., 2003; Dibble et al., 2004; Mickelborough et 

al., 2004; Liu et al., 2005).  

Figura 1. Deslocamentos dos CP e CM na fase 
postural da iniciação na marcha (adaptado de 
Halliday et al., 1998). 

Vários estudos têm sido efectuados com o propósito de analisar o padrão 

predominante da actividade muscular na iniciação da marcha. Os resultados 

têm-se revelado bastante consistentes, evidenciando que a iniciação da 

marcha é caracterizada por uma inibição bilateral do SO seguida de uma 

activação bilateral do TA. Os abdutores da anca contribuem para o controlo do 

movimento no plano frontal do CM (Poleyn et al., 1998; Brunt et al., 1999 e 

2000; Ito et al., 2003; Mickelborough et al., 2004). É esta actividade muscular 

que promove o deslocamento do CM na fase postural ou preparatória da 

marcha. 

Lamontagne et al. (2000) realizaram um estudo com o intuito de comparar 

a coactivação agonista/antagonista dos músculos da tíbio-társica em indivíduos 

com e sem patologia durante a marcha. Os resultados evidenciaram uma maior 

coactivação nos casos em que foi observada uma fraca estabilidade postural e 
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uma menor velocidade da marcha. Neste contexto, Fiolkowski et al. (2002) 

realizaram um estudo, no qual verificaram que o aumento da velocidade da 

iniciação da marcha conduziu a um aumento na duração da activação do TA e 

a uma diminuição da duração da actividade do SO, resultados corroborados 

por Ito et al. (2003), que demonstraram que a duração dos APAs, no 

deslocamento do CP e na activação do TA na iniciação da marcha, foi 

directamente proporcional ao aumento da velocidade atingida no final do 

primeiro passo. Nesta linha de pensamento, também Pellec e Maton (2000) 

defendem que os APAs têm a sua maior função antecipatória na iniciação da 

marcha, sendo que as alterações posturais são moduladas em função da 

velocidade do primeiro passo. 

 
2.4.2.1. Os ajustes posturais antecipatórios nos doentes de Parkinson 

na iniciação da marcha 

 

Os DP apresentam um défice de manutenção do equilíbrio, quer na 

posição ortostática, quer durante a transição do estado estático para o 

dinâmico, como a iniciação da marcha (Hass et al., 2005). 

Um dos problemas clínicos centrais dos DP é a instabilidade postural, que 

resulta em parte do défice nas reacções posturais, nomeadamente dos APAs, 

fruto das alterações a nível da actividade dos músculos posturais (Latash et al., 

1995). Dada esta alteração no mecanismo de feedforward verifica-se, nesta 

população, um aumento acentuado na utilização do feedback correctivo das 

reacções compensatórias (Latash et al., 1995; Aruin, 2002). Para Perry et al. 

(2000), esta maior dependência da informação sensorial poderá advir da 

incapacidade de efectuar uma boa planificação e preparação do movimento. 

Na opinião de Morris et al. (1999), esta instabilidade postural tem um impacto 

marcado na marcha dos DP, pela dificuldade em manter o seu CM dentro da 

base de suporte estreita e em constante movimento. 

Na posição de pé antes da iniciação da marcha, o CP dos indivíduos, quer 

sejam jovens ou idosos, localiza-se sensivelmente à mesma distância do eixo 

da articulação tíbio-társica, enquanto nos DP permanece significativamente 
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mais à frente (figura 2). Quando se inicia a fase postural, o CM separa-se do 

CP, o qual se desloca para trás com maior amplitude no caso dos jovens (cerca 

de 1,2 cm), seguido dos idosos e, por último, dos DP (figura 2) (Halliday et al., 

1998). 

A literatura recente tem 

focalizado como objecto de estudo 

os mecanismos que se encontram 

subjacentes à iniciação da marcha, 

sugerindo que esta depende de 

forças propulsivas que conduzem à 

aceleração do CM e das 

propriedades de oscilação do 

corpo à volta da tíbio-társica 

(Couillandre et al., 2000; Frank et 

al., 2000; Gantchev et al., 2000; 

Sims e Brauer, 2000; Ito et al., 2003; Dibble et al., 2004; Robert et al., 2004; 

Mickelborough et al., 2004; Liu et al., 2005). Gantchev et al. (1996) defendem 

que os DP apresentam frequentemente distúrbios na iniciação da marcha, 

resultado da diminuição das forças propulsivas na fase postural assim como do 

aumento da duração desta fase, ao passo que Liu et al. (2005) sugerem que o 

défice da iniciação da marcha é um sinal funcional da acinesia evidenciada por 

estes doentes. No entanto, para estes autores, ainda que se verifique um 

aumento significativo do tempo de preparação do movimento, a sua execução 

é similar aos indivíduos sem patologia. 

Figura 2. Deslocamento do CP nos sentidos 
ântero-posterior e médio-lateral nos jovens, 
idosos e DP (adaptado de Halliday et al., 1998). 

Vários estudos têm-se debruçado sobre a quantificação das 

características espaço-temporais, cinemáticas e cinéticas da marcha dos DP, 

tendo evidenciado alterações específicas da patologia, nomeadamente: 

redução do comprimento dos passos, aumento da fase de duplo apoio, redução 

ou inexistência da oscilação dos membros superiores, diminuição da 

velocidade e dificuldade na iniciação do movimento (Miller et al., 1996; Morris e 

Iansek, 1996; Martin et al., 2002; Sekine et al., 2004; del Olmo e Cudeiro, 

2005). Neste contexto, Winter, 1991 (cit. por Morris et al., 1999) observaram 
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que os DP atingiram uma velocidade de 45 a 65 m/min, comparativamente aos 

65 a 85 m/min evidenciados por idosos sem patologia, resultados corroborados 

por Mitchell et al. (1995) que constataram que os DP apresentaram uma 

marcha mais lenta comparativamente aos idosos, 0.9m/s e 1.4m/s, 

respectivamente. Também Miller et al. (1996) obtiveram resultados similares, 

na medida em que os DP apresentaram uma diminuição da velocidade 

(48.2m/min) e do comprimento do passo (1.01m) comparativamente aos idosos 

(67.6 m/min e 1.26m).  

Quando nos debruçamos sobre este tipo de população, a questão é saber 

se a capacidade do SNC para pré-programar as alterações na actividade dos 

músculos posturais em feedforward se encontra preservada, pois os resultados 

dos vários estudos efectuados no âmbito dos APAs em DP têm-se revelado 

bastantes inconsistentes e contraditórios (Latash et al., 1995; Aruin et al., 1998; 

Gantchev et al., 1996; Halliday et al., 1998; Chong et al., 1999; Morris et al., 

1999; Frank et al., 2000; Aruin, 2002; Dibble et al., 2004). 

Bazalgette et al. (1986, cit. por Aruin, 2002) e Rogers et al. (1987, cit. por 

Frank et al., 2000) verificaram que os APAs se encontravam reduzidos ou 

ausentes nos DP aquando da realização do movimento rápido de flexão do 

ombro. Os primeiros autores observaram que apenas 5% dos DP 

apresentaram APAs comparados com 100% no caso do grupo de controlo. No 

entanto, Horak et al. (1984, cit. por Frank et al., 2000) defendem que, embora a 

os movimentos lentos, característica nos DP, possam não criar uma força 

destabilizadora significativa, os APAs são necessários. 

A relação entre os APAs e a estabilidade postural tem sido um tema que 

reúne grande controvérsia, particularmente quanto à forma como é 

estabelecida. Segundo alguns autores, os APAs encontram-se atenuados ou 

ausentes em situações de instabilidade e de grande estabilidade (Gantchev e 

Dimitrova, 1996; Aruin, 1998). Para Aruin et al. (1998), nos casos de 

instabilidade, os APAs podem, por si só, constituir uma fonte de perturbação 

postural, razão pela qual o SNC pode usar como estratégia adaptativa e 

defensiva a sua atenuação, afim de evitar uma instabilidade por parte do 

indivíduo. Assim, nestas condições, os benefícios de usar APAs podem ser 
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ultrapassados pelo perigoso potencial de sobrecompensação da perturbação 

em direcção oposta ao esperado inicialmente, podendo vir a constituir uma 

perturbação postural em direcção oposta à inicial. Este parece ser o argumento 

mais consensual para os que defendem que os APAs se encontram diminuídos 

ou ausentes nos DP. Contudo, nos casos em que as direcções da instabilidade 

e da perturbação forem ortogonais, o potencial perigo para alteração equilíbrio 

é reduzido e os efeitos da instabilidade provocados pelos APAs podem ser 

igualmente diminuídos. Para Morris et al. (1999) uma outra explicação para a 

atenuação dos APAs nestes doentes reside, por um lado, na diminuição da 

velocidade da marcha, que leva a uma menor magnitude das forças 

destabilizadoras e, como tal, a uma menor perturbação no CM e, por outro 

lado, a uma minimização da destabilização postural pela co-contracção dos 

músculos posturais. Apesar disto, Morasso e Schieppati (1999) suportam a 

teoria da existência do controlo por feedforward, defendendo que é uma forma 

de compensar a inevitável transmissão retardada no processo neural, que no 

caso dos DP provavelmente se encontra mais acentuada pela falta do 

neurotransmissor. Esta ideia foi mais tarde reforçada por Nouillot e Natta 

(2004), que sugeriram que, na posição de pé, mesmo com uma base postural 

instável, os APAs aumentam.  

Em condições de estabilidade, mesmo que o potencial de perturbação 

esteja presente não há probabilidade de colocar em causa o equilíbrio, daí que 

o SNC recorra a este mecanismo para manter o equilíbrio e a estabilidade 

postural. 

Neste contexto, surgiram vários estudos com o propósito de avaliar a 

presença ou não dos APAs nos DP e identificar o seu padrão de activação 

muscular. Frank et al. (2000) elaboraram um estudo com o intuito de avaliar os 

APAs em idosos e DP, tendo verificado que os DP foram capazes de gerar 

APAs, embora com uma amplitude menor comparativamente aos idosos, 

diminuição mais notória em fase “off” da medicação. Os resultados 

evidenciaram também que a ordem de activação foi preservada nos DP, nos 

quais foi observada inicialmente uma activação do TA e, posteriormente, uma 

activação do SO e inibição do TA. No entanto, o timing de activação foi 
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diferente, pois o tempo de activação do TA foi prolongado e o do SO retardado. 

Este estudo revelou igualmente que o momento de força dorsiflexor 

responsável por mover o CM para a frente foi inferior nos DP. Contrariando de 

certa forma estes resultados, Dick et al. (1986, cit. por Latash et al., 1995) 

demonstraram que não existiam diferenças no timing electromiográfico (EMG) 

nos músculos posturais entre DP e indivíduos sem patologia, embora a 

amplitude tenha sido mais pequena no caso dos primeiros, tal como 

evidenciado no estudo de Gantchev et al. (1996), no qual os DP apresentaram 

uma menor amplitude de activação do TA quando comparados com indivíduos 

saudáveis. Também Chong et al. (1999) evidenciaram uma actividade do TA 

similar aos indivíduos sem patologia, e uma diminuição da actividade do SO. 

No que concerne ao padrão de activação na iniciação da marcha, Halliday 

et al. (1998) verificaram no seu estudo que ocorreu uma inibição da actividade 

do gémeo medial nos 3 grupos estudados (jovens, idosos e DP), seguida de 

uma activação do TA em todos os jovens e na maior parte dos idosos (8 em 

10), mas somente em 3 DP dos 10 estudados. Neste contexto, também del 

Olmo e Cudeiro (2005) defendem que os DP mantêm os padrões de activação 

normais durante o passo, particularmente na musculatura distal, embora se 

verifique uma redução na amplitude de activação dos gémeos. Quanto ao 

deslocamento do CP na fase postural da iniciação da marcha, Dibble et al. 

(2004) constataram um menor deslocamento póstero-lateral por parte dos DP 

em comparação com a população saudável. 

Latash et al. (1995) verificaram que somente 10% dos DP evidenciaram 

uma activação antecipatória dos músculos posturais, sendo que os outros 90% 

apresentaram uma coactivação agonista/antagonista. Para estes autores, a 

coactivação pode ser uma alternativa sinérgica que actua na articulação 

postural, no sentido de contrariar as perturbações esperadas. Contudo, 

defendem que será sempre uma situação suboptimal, na medida em que não 

contraria as forças mecânicas, sendo o seu papel só o de atenuar o efeito. No 

entanto, Lamontagne et al. (2000) defendem que uma excessiva coactivação 

pode acarretar um forte impacto na realização das tarefas funcionais, como o 

caso da marcha. 
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2.5. Métodos e Instrumentos de Avaliação do Controlo Postural e 
Equilíbrio 

 

A avaliação do equilíbrio é de extrema relevância, essencialmente por 

dois motivos: (1) possibilitar a avaliação da qualidade de execução de 

determinadas tarefas que possam reflectir as actividades diárias do indivíduo e 

as suas repercussões na qualidade de vida deste; (2) ajudar a estabelecer os 

objectivos de tratamento e as estratégias de intervenção adequadas para os 

indivíduos submetidos a tratamento de Fisioterapia (Smithson et al., 1998; 

Grzegorzewski e Kowalczyk, 2001; Bennie et al., 2003). Como tal, torna-se 

pertinente o desenvolvimento de instrumentos de avaliação de equilíbrio 

adequados. 

Existe um vasto número de testes clínicos para avaliar o equilíbrio nas 

populações idosas e com problemas neurológicos. Dentro deste variado leque 

de testes podemos agrupá-los em cinco tipos principais: (1) os que medem a 

capacidade para manter a posição de pé; (2) os que medem a capacidade para 

manter a estabilidade na posição de pé quando sujeito a perturbações auto-

iniciadas por determinados movimentos como: elevação dos membros 

superiores, passo, inclinação para a frente; (3) os que avaliam as respostas 

posturais face a perturbações externas inesperadas, como um empurrão; (4) 

testes funcionais de equilíbrio durante actividades como: levantar, andar, rodar; 

(5) testes que avaliam a capacidade para integrar inputs visual, 

somatossensorial e vestibular para manter a estabilidade na posição de pé 

(Smithson et al., 1998). 

Qutubuddin et al. (2005) defendem que os métodos e instrumentos de 

medida devem ser simples para facilmente serem aplicados na prática clínica. 

Contudo, os mesmos devem ser objectivos para detectar pequenos défices de 

equilíbrio e/ou pequenas melhorias a este nível quando sujeitos a uma 

intervenção terapêutica.  

Segundo Spirduso (1995), os diferentes instrumentos de avaliação do 

equilíbrio podem ser divididos em dois grupos distintos: laboratoriais e clínicos. 

 38



Revisão Bibliográfica 

A grande maioria das escalas que avaliam o equilíbrio foram 

primariamente desenvolvidas e orientadas para os idosos. Recentemente 

algumas delas têm sido validadas para outros tipos de população, assim como 

criadas outras para determinadas populações específicas, como o caso dos 

DP. A selecção dos testes clínicos e laboratoriais mais adequados para 

proceder à avaliação dos DP passa pelo conhecimento da função dos gânglios 

da base a nível do controlo postural por feedforward. 

 

2.5.1. Instrumentos de Avaliação Clínicos 

 

 Berg Balance Scale – BBS 
 

Esta escala foi desenhada para avaliar o equilíbrio funcional através de 14 

tarefas habitualmente relacionadas com a actividade de vida diária, cuja 

dificuldade é progressivamente aumentada pela diminuição da base de suporte 

(sentado, de pé, de pé em apoio unipodal e mudanças de posição). Contempla 

3 dimensões: manutenção da posição, ajustamento postural antes do 

movimento voluntário e reacção às perturbações externas. Os 14 itens da BBS 

são graduados numa escala de 5 pontos, que varia de 0 a 4, em que 0 

corresponde à incapacidade para executar a tarefa ou à necessidade de ajuda 

máxima para a realizar e 4 indica a independência para realizar a actividade. A 

atribuição dos valores é baseada na habilidade da execução das tarefas e no 

tempo dispendido para a sua realização. A soma de todos os itens pode variar 

entre 0 e 56, sendo o score total indicativo do equilíbrio em todas as 

capacidades, sendo interpretados da seguinte forma: 0 a 20 – limitado à 

cadeira de rodas; 21 a 40 – marcha com auxiliares; 41 a 56 – independente. A 

sua administração é relativamente segura e fácil, demorando cerca de 15 a 20 

minutos (Suteerawattananon et al. 2002; Bennie et al., 2003; Nova et al., 2004; 

Qutubuddin et al., 2005).  

Esta escala apresenta as seguintes características psicométricas: (1) um 

valor de consistência interna (Alfa de Cronbach´s) de 0.96 para o total da 
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escala; (2) uma fiabilidade inter-observador, calculada a partir do Índice de 

Correlação Intraclasse (ICC) de 0.98; (3) uma fiabilidade intra-observador de 

0.99; (4) para os diferentes itens, individualmente, a fiabilidade foi testada 

variando entre 0.71 e 0.99 (Harada et al., 1995).  

A validade desta escala foi testada relativamente à posturografia 

dinâmica, ao Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment (POMA) e ao 

Timed Up and Go Test (TUG), recorrendo ao coeficiente de correlação de 

Pearson, apresentando respectivamente um r=-0.55, 0.91 e -0.76 (Breg et al., 

1992). Karlsson e Frykberg (2000) demonstraram a presença de uma 

correlação entre a BBS e algumas medidas do CP (amplitude de oscilação, 

velocidade média) de -0.67 a -0.46.  

Para Qutubuddin et al. (2005), uma das grandes vantagens desta escala é 

o facto de possuir uma forte consistência interna e uma elevada fiabilidade inter 

e intra-observador em diferentes populações com e sem patologia. No seu 

estudo, estes autores demonstraram que a BBS evidenciou validade clínica 

para os DP, permitindo, desta forma, avaliar os efeitos das intervenções 

terapêuticas no equilíbrio destes doentes. 

 

 Timed Up and Go Test - TUG 
 

O TUG tem sido usado para descrever e quantificar a mobilidade funcional 

dos idosos, relacionando com o equilíbrio dinâmico, embora não o avalie 

especificamente (Hayes e Johnson, 2003). É de fácil e rápida administração 

(cerca de 5 minutos), consistindo na medição do tempo que o indivíduo demora 

a levantar-se de uma cadeira, andar 3 metros, rodar 180º e regressar à cadeira 

para se sentar novamente. Neste teste, o indivíduo utiliza o seu calçado 

habitual, não sendo conferida qualquer ajuda ou assistência física, ortótese ou 

prótese durante a realização do mesmo. A pontuação é dada pelo tempo total, 

em segundos, que o indivíduo demora a completar o teste. Nos casos em que 

este não consiga completar a tarefa ou necessite de assistência para não cair 

durante a execução do teste, não é atribuído score (Bennie et al., 2003).  
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Apresenta uma elevada fiabilidade intra-observador (ICC=0.99) e inter-

observador (ICC=0.99). A validade foi testada comparando-o com a BBS, tendo 

demonstrado um r=-0.81 (Posiadlo e Richardson, 1991). 

O TUG foi dividido em scores, no sentido de distinguir os idosos com 

diferentes níveis de independência: mais independentes (< 20 segundos) e 

aqueles que necessitam de alguma ajuda nas actividades de vida diária (> 30 

segundos). Os que apresentarem um score intermédio, isto é, entre 20-29, 

poderão representar os idosos com níveis variados de independência em 

termos de mobilidade (Posiadlo e Richardson, 1991). 

Na opinião de Bennie et al. (2003), apresenta como principal limitação o 

facto dos estudos elaborados neste âmbito se reportarem unicamente à 

população idosa, pelo que são necessárias mais investigações que visem 

analisar a sua validade em populações mais amplas.  

 

 Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment – POMA I 
 

Este instrumento avalia o equilíbrio e a predisposição para quedas em 

idosos, através da avaliação quantitativa de um conjunto de tarefas 

relacionadas com o equilíbrio e mobilidade. Encontra-se dividido em duas 

partes: a primeira diz respeito à avaliação do equilíbrio estático, com 9 itens 

pontuáveis de 0 a 2, permitindo um máximo de 16 pontos. A segunda parte 

avalia o equilíbrio dinâmico, englobando 10 itens pontuáveis de 0 a 1, num total 

de 12 pontos. No conjunto, as duas partes totalizam o máximo 28 pontos. O 

tempo de aplicação médio é de aproximadamente 15 minutos.  

Existem vários artigos que utilizam versões adaptadas da POMA I, pelo 

que este instrumento aparece na literatura sob diferentes formas. No caso da 

versão original, apresenta uma sensibilidade e especificidade de 68% e 78%, 

respectivamente (VanSwearingen e Brach, 2001). 

A grande vantagem deste instrumento é que foi submetido a uma 

adaptação cultural e linguística e a um estudo psicométrico (fiabilidade e 

validade), pelo que actualmente existe uma versão portuguesa, denominada de 

Teste de Tinetti (Petiz, 2002).  
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 Functional Reach Test - FRT 
 

O FRT foi desenvolvido por Ducan et al. (1990, cit. por Clark et al., 2005) e 

constitui uma medida simples dos limites de estabilidade, sendo utilizado 

frequentemente para avaliar o equilíbrio estático do indivíduo. Trata-se de um 

instrumento barato, de fácil e rápida administração (aproximadamente 5 

minutos) e consiste na medição da distância máxima que o indivíduo é capaz 

de alcançar para a frente, com o ombro a 90º de flexão, cotovelo em extensão 

e punho em posição neutra, a partir da posição de pé e mantendo a sua base 

de suporte imóvel. É medida e registada a posição final alcançada pelo 3º dedo 

e a esta é retirado o valor inicial. O score do FRT é definido pela diferença 

média entre as posições final e inicial ao fim de 3 repetições 

(Suteerawattananon et al., 2002; Bennie et al., 2003; Clark et al., 2005). A sua 

fiabilidade é elevada apresentando valores de consistência interna entre 0.92 e 

0.98 (Cowley e Kerr, 2002). Particularmente nos DP, o estudo elaborado por 

Suteerawattananon et al. (2002) evidenciou uma fiabilidade intra-classes de 

0.84. 

Schenkman et al. (2000, cit. por Robichaud e Corcos, 2005) observaram 

que os DP apresentaram um score no FRT menor comparativamente aos 

indivíduos sem patologia, sugerindo que esta medida pode ser utilizada para 

identificar DP com risco de quedas, já que Jonsson et al. (2002) defendem que 

há risco de quedas quando o indivíduo não consegue alcançar mais do que 

15cm. Segundo estes autores, não existe correlação entre a distância 

alcançada no FRT e o deslocamento do CP, contrariamente a Cowley e Kerr 

(2002) que defendem que o FRT apresenta uma correlação com a excursão do 

CP (r=0.71).  

Na opinião de Bennie et al. (2003), o FRT apresenta como principal 

limitação o facto dos estudos elaborados neste âmbito se reportarem quase 

exclusivamente à população idosa, pelo que são necessários mais 

investigações que visem analisar a sua validade em populações mais amplas. 

Dentro deste contexto, Jonsson et al. (2002) acrescentam como limitação o 

facto de avaliar somente os limites de estabilidade no sentido anterior. Por esta 
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razão, foi desenvolvido o Multi-Directional Reach Test que mede os limites de 

estabilidade em quatro direcções, apresentando um ICC de: 0.942 no sentido 

anterior; 0.929 no sentido posterior e 0.926 e 0.947 para a direita e esquerda, 

respectivamente (Newton, 2001). 

 

 Unified Parkinson´s Disease Rating Scale - UPDRS 
 

Esta escala é utilizada frequentemente em estudos clínicos, sendo 

comummente a mais aceite para medir diferentes componentes em DP. A 

maior força desta escala assenta no facto de fornecer informação detalhada e 

exacta de diferentes aspectos da doença de Parkinson, embora permita 

somente reconhecer a presença ou ausência de instabilidade (Nova et al., 

2004; Qutubuddin et al., 2005). Encontra-se dividida em 6 partes distintas, das 

quais faz parte a componente motora, que comporta 14 itens com 27 funções 

distintas. Cada item é graduado de 0 a 4, sendo 108 o valor total máximo. 

Quanto maior for o score maior a incapacidade e, consequentemente, mais 

elevado o défice motor funcional (Suteerawattananon et al., 2002; Qutubuddin 

et al., 2005).  

 

2.5.2. Instrumentos de Avaliação Laboratoriais 

 

Os métodos e instrumentos de avaliação laboratoriais são cada vez mais 

sofisticados, destacando-se a electromiografia, a análise cinética e cinemática, 

entre outros. Existem dois testes que frequentemente são utilizados no âmbito 

do estudo do controlo postural: 100% Limits Stability Test e Modified Clinical 

Test for Sensory Interaction on Balance. 

 

 100% Limits Stability Test 
 

Este teste avalia os limites de estabilidade. Para tal, o indivíduo é 

inicialmente colocado numa plataforma de forças, sendo a sua posição 
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identificada num ecrã sob a forma de um ponto.  O teste consiste em realizar 

determinadas tarefas, nas quais se observa a excursão do CP, permitindo, 

desta forma, avaliar a velocidade de reacção do indivíduo face a um estímulo, o 

movimento que consegue efectuar e o ponto máximo do deslocamento do CP 

(Clark et al., 2005). 

 

 Modified Clinical Test for Sensory Interaction on Balance 
 

Este teste consiste na avaliação da oscilação postural em quatro 

condições: (1) manter-se de pé com os olhos abertos numa plataforma de 

forças fixa; (2) permanecer de pé com os olhos fechados sobre uma plataforma 

fixa; (3) manter-se de pé sobre uma plataforma móvel com os olhos abertos; (4) 

permanecer de pé sobre uma plataforma móvel com os olhos fechados. Para 

cada condição são efectuadas 3 repetições, nas quais se avalia a amplitude e a 

velocidade da oscilação (Boulgarides et al., 2003). 

 

 Estabilometria 

 

Quando um indivíduo se encontra na posição de pé, há variações 

espontâneas da posição do seu CM, comummente designadas de oscilação 

postural (Riley e Clark, 2003; Mochizuki et al., 2006). Para Gatev et al. (1999) e 

Riley e Clark (2003), a oscilação postural pode ser utilizada para manter a 

estabilidade postural e o equilíbrio.  

Em teoria, os idosos não possuem a mesma capacidade de se 

deslocarem na sua base de suporte como os jovens, daí que Halliday et al. 

(1998) defendam que os idosos apresentam uma menor oscilação do CP. Na 

opinião de Robichaud e Corcos (2005), a região onde os idosos permanecem 

estáveis é muito mais limitada, podendo reflectir o comprometimento dos 

mecanismos do controlo postural. Neste contexto, há uma consonância entre a 

maioria dos autores no que se refere ao aumento da oscilação postural como 

um indicador de instabilidade postural e défices de equilíbrio (Perrin et al., 

1999; Karlsson et al., 2000; van Wegen et al., 2001; Dault et al., 2003; 
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Laughton et al., 2003; Mochizuki et al., 2006). Outros, porém, sugerem que em 

situações de instabilidade existe uma menor oscilação postural, devido à 

estratégia da coactivação utilizada por parte dos indivíduos, pelo que o 

aumento da oscilação postural poderá constituir um factor importante na 

manutenção do equilíbrio (Williams et al., 1997; Kemoun et al., 2002). Este foi o 

argumento que Williams et al. (1997) defenderam no seu estudo quando 

verificaram uma maior oscilação (maior amplitude de deslocamento do CP) e 

variabilidade nos idosos, quando comparados com jovens adultos. Neste 

âmbito, surgiram alguns estudos com o propósito de avaliar as oscilações ou 

excursões do CP, como foi o caso do estudo de Mochizuki et al. (2006), no qual 

se constatou que, em condições de estabilidade, as excursões do CP foram 

muitos pequenas, na ordem de 1cm, e a oscilação postural no sentido médio-

lateral (ML) foi inferior ao sentido ântero-posterior (AP). Pelo contrário, em 

situações de instabilidade, a oscilação postural foi maior no sentido ML 

comparativamente ao AP. Resultados similares obtiveram Gatev et al. (1999) 

quando verificaram que a oscilação postural variou entre 1,8 e 2,1 cm no 

sentido AP, ao passo que no plano frontal os valores foram cerca de duas 

vezes inferiores. 

Na literatura, os CM e CP são frequentemente confundidos e assumidos 

como sinónimos, embora os dois representem quantificações distintas. O CM 

representa um ponto imaginário no organismo do indivíduo, no qual se 

encontra concentrada a massa total do corpo e sobre a qual actua a acção da 

gravidade, enquanto o CP corresponde ao ponto de aplicação da força de 

reacção do solo ou do apoio (Winter et al., 1996; Morasso et al., 1999; Martin et 

al., 2002; Anderson e Pandy, 2003; Lafond et al., 2004; Genthon e Rougier, 

2005; Raymakers et al., 2005; Doyle et al., 2006; Mochizuki et al., 2006). 

A plataforma de forças fornece directamente a posição do CP, enquanto o 

cálculo do CM requer métodos indirectos sofisticados, como o método 

cinemático, no qual o CM é calculado recorrendo às posições relativas do CM 

de todos os segmentos corporais e o método cinético, que se baseia na 

mecânica Newtoniana, a partir das forças obtidas através da plataforma de 

forças (Caron et al., 1997; Morasso et al., 1999; Martin et al., 2002; Lafond et 
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al., 2004; Müller e Redfern, 2004; Genthon e Rougier, 2005; Mochizuki et al., 

2006). Segundo Morasso et al. (1999), o registo da trajectória do CM é 

baseado na sua definição, ou seja, é medido o CM para cada segmento 

corporal e em seguida é efectuada a adição de todos esses segmentos numa 

proporção de acordo com a sua massa. Por esta razão, trata-se de um método 

muito incómodo e moroso, particularmente no que se refere à sua 

aplicabilidade em termos clínicos. Por esta razão, a maioria dos estudos 

efectuados no âmbito do controlo postural têm sido confinados à determinação 

da oscilação do corpo, estimada a partir da oscilação ou excursão do CP, 

recorrendo à plataforma de forças (Winter et al., 1998; Gatev et al., 1999; Chiari 

et al., 2000; Allum et al., 2002; Liu et al., 2003; Bosek et al., 2004). Geralmente, 

as medidas cinéticas utilizadas nos diferentes estudos com o propósito de 

avaliar o controlo postural durante a posição de pé têm consistido nas 

medições do CP na plataforma de forças, englobando variáveis como: 

amplitude, velocidade, área e frequência espectral (King e Zatsiorsky, 1997; 

Chiari et al., 2000; Karlsson e Frykberg, 2000; Karlsson et al., 2000; 

Grzegorzewski e Kowalczyk, 2001; Gage et al., 2004; Müller e Redfern, 2004; 

Genthon e Rougier, 2005; Raymakers et al., 2005; Doyle et al., 2006). 

Na bibliografia consultada, a oscilação postural aparece associada às 

variações do CP e é assim que será utilizada neste estudo. 

Na opinião de alguns autores, as excursões do CP são um pouco maiores 

que as do CM. Além disso, é consensualmente aceite que o CP é uma variável 

de controlo neural, ao passo que o CM corresponde a uma variável controlada 

(Winter et al., 1996; Morasso et al., 1999; Karlsson et al., 2000; Winter et al., 

2001). Nesta linha de pensamento, Martin et al. (2002) sugerem que as 

alterações do CP reflectem a resposta do SNC face aos movimentos do CM. 

Como tal, o CP descreve a acção das forças que têm de ser produzidas para 

que o CM permaneça ou volte à posição de equilíbrio. 

Assim, durante a posição de pé, a projecção do CM na base de suporte 

corresponde, em condições estáticas ou quase-estáticas, à posição do CP 

calculado através da reacção das forças verticais (MIlle e Mouchnino, 1998; 

Martin et al., 2002). Nesta situação dizemos que o indivíduo se encontra numa 
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postura estável e em equilíbrio. Quando ocorre o movimento, surgem 

alterações na posição do corpo, sendo que a distância entre as projecções dos 

CM e CP aumentam, necessitando de um controlo postural activo para repor 

novamente o CM na posição de equilíbrio. É essencialmente por esta razão, 

que alguns autores defendem que a magnitude e a localização dessas forças 

se encontram sob o controlo de todos os músculos associados com a postura e 

equilíbrio. Assim, por exemplo, quando o SNC sente que há necessidade de 

corrigir um deslocamento posterior do CM, o output do sistema motor diminui a 

activação dos flexores plantares (Winter et al., 1996; Masani et al., 2003). É 

nesta forte associação, evidenciada pela literatura, entre a actividade muscular 

e os deslocamentos do CM e CP, que os estudos no campo do controlo 

postural se têm fundamentado para justificar a utilização da combinação de 

métodos que avaliem simultaneamente a oscilação do CP e a activação 

muscular. 

A amplitude e a frequência do sinal electromiográfico (EMG) têm sido 

usadas para muitos aspectos da função muscular, tais como: indicador do 

início da activação muscular, indicador de fadiga muscular, alterações na 

velocidade de condução nervosa, alterações no recrutamento e sincronização 

das unidades motoras e tipo de fibras (Allison e Fujiwara, 2002; Lowery et al., 

2002; Farina et al., 2004; Coorevits et al., 2005; Szeto et al., 2005; Beck et al., 

2005). 

Para melhor compreender os mecanismos do controlo postural, como é 

que o equilíbrio é preservado ou a incapacidade para o manter nas actividades 

da vida diária, os estudos têm focalizado a avaliação das reacções posturais 

face a perturbações externas e internas, que directamente afectam a 

estabilidade postural (Mitchell et al., 1995; Maki et al., 1996; Müller e Redfern, 

2004). O recurso ao sinal EMG, permite a análise da actividade dos músculos 

posturais face à perturbação, dado que, numa perspectiva biomecânica, a 

perturbação requer a produção de um momento de força activo à volta da 

articulação tíbio-társica para manter a posição vertical que, por sua vez, induz 

uma alteração na posição do CP e, consequentemente, no CM (Müller e 

Redfern, 2004). Neste âmbito, os estudos têm evidenciado que o movimento do 
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CP, no plano sagital, é controlado pelos músculos dorsiflexores e flexores 

plantares (estratégia da tíbio-társica), ao passo que no plano frontal é 

controlado pelos abdutores e adutores da anca (estratégia da anca) (Winter et 

al., 1996; Karlsson e Frykberg, 2000; Gage et al., 2004). Para Splijper et al. 

(2002) a actividade muscular traduz parte do input neural, enquanto o CP 

reflecte o output biomecânico no sistema do controlo postural. 

Laughton et al. (2003) verificaram que os idosos com história de quedas 

evidenciaram uma maior oscilação postural e um aumento da actividade 

muscular comparativamente aos idosos sem ocorrência de quedas. Por esta 

razão, estes autores defendem que o factor idade, por si só, contribui para os 

aumentos da oscilação postural e da actividade muscular durante a posição de 

pé. Também Prioli et al. (2006) sugerem que os idosos apresentam uma maior 

oscilação comparativamente aos adultos jovens. No entanto, há autores que 

não observaram quaisquer diferenças entre idosos de baixo risco de quedas e 

adultos jovens (Williams et al., 1997). Esta divergência de resultados poderá 

advir de diferenças metodológicas, nomeadamente: falta de conhecimento dos 

níveis de actividade física dos idosos, variação das idades, tarefa seleccionada 

para o estudo e os métodos de análise dos dados. 

Alguns estudos têm ainda investigado aspectos da frequência espectral, 

defendendo que podem ser utilizados para detectar problemas do equilíbrio 

(Williams et al., 1997; King e Zatsiorsky, 1997; Rosengren et al., 2006). 

Na opinião de Williams et al. (1997), a frequência da potência espectral 

pode ser utilizada para identificar diferentes níveis de equilíbrio funcional, já 

que no seu estudo obtiveram diferentes resultados para as medidas de 

tendência central em idosos classificados por diferentes níveis de risco de 

quedas. Assim, estes autores sugerem que, no sentido ML, menores valores de 

média e mediana de potência espectral correspondem a menor equilíbrio. Já no 

sentido AP ocorre o inverso, ou seja, valores mais elevados indicam menor 

equilíbrio. Neste contexto, King e Zatsiorsky (1997) defendem que a média da 

amplitude de frequência espectral é de aproximadamente 0.3 Hz na posição de 

pé. Para estes mesmos autores, em muitas patologias pode ser observado um 

aumento deste valor acima dos 1 Hz. Nesta linha de pensamento, Karlsson et 
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al. (2000) defendem que a falta de componentes de alta amplitude de 

frequência poderão ser sinónimo de disfunção do sistema do controlo postural, 

na medida em que uma alteração a este nível pode reduzir a capacidade de 

respostas rápidas, as quais podem ser observadas pelo espectro de forças. 

Esta ideia é igualmente corroborada por van Wegen et al. (2001), que sugerem 

que altas amplitudes da frequência (3 a 12 Hz), nos jovens e nos idosos (0 a 3 

Hz), são indicadores de uma maior adaptação e capacidade exploratória, 

possibilitando-lhes a facilidade de adaptação face a perturbações externas e 

internas.  

No que concerne aos DP, a quantificação da oscilação do CP durante 

posição de pé tem fornecido informação acerca dos défices de controlo 

postural evidenciados por estes doentes. Contudo, os estudos nesta área são 

escassos e com resultados controversos, já que alguns têm demonstrado uma 

diminuição da oscilação postural comparativamente aos indivíduos sem 

patologia (Halliday et al., 1998), ao passo que outros têm evidenciado um 

aumento dessa oscilação (Mitchell et al., 1995; van Wegen et al., 2001). 

Kemoun et al. (2002) observaram ainda diferentes comportamentos consoante 

o sentido da oscilação, ou seja, os DP evidenciaram uma maior oscilação no 

sentido ML e uma menor oscilação no sentido AP quando comparados com 

indivíduos sem patologia. Estas disparidades relativamente aos resultados 

poderão estar relacionadas com aspectos metodológicos, nomeadamente: 

número de indivíduos da amostra, idade, duração da doença, severidade dos 

sintomas, desenho do estudo (alteração da postura, instruções, grupo de 

controlo), entre outros. 

Apesar da forte utilização da avaliação de diferentes aspectos do CP nos 

estudos na área do controlo postural, Hass et al. (2005) atribuem como 

limitação o facto do CP tratar-se de uma medida secundária à oscilação dos 

movimentos, ou seja, aos movimentos do CM. 

Como já foi referido anteriormente, o mecanismo do controlo postural na 

posição ortostática tem sido tradicionalmente avaliado recorrendo à medição e 

quantificação da oscilação do CP, através da estabilometria. De seguida 
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faremos uma breve abordagem à decomposição do estabilograma, já que será 

utilizado no nosso estudo. 

 

 Decomposição do Estabilograma 
 

Segundo este método, a estabilidade do corpo tem sido estimada pela 

medição de variáveis espaciais como: amplitude e área de deslocamento e 

espectro de frequências das oscilações do CP (Zatsiorsky e Duarte, 1999; 

Celso et al., 2000; Oliveira et al., 2000; Chiari et al., 2002; Sasaki et al., 2002). 

O estabilograma tem sido utilizado para aumentar o conhecimento acerca 

do processo natural do envelhecimento que afecta as características dos 

mecanismos do controlo postural envolvidos na posição ortostática (Mitchell et 

al., 1995). Contudo, actualmente tem sido usado para o estudo desta temática 

em populações com patologia. 

Para quantificar a oscilação postural durante a posição de pé, Zatsiorsky e 

Duarte (1999) sugeriram o método de decomposição do estabilograma em 

duas componentes: rambling e trembling.  

A decomposição do estabilograma inicia-se com a determinação das 

posições do CP quando a força de reacção horizontal é igual a zero, 

correspondendo às denominadas posições de equilíbrio instantâneo. Nestas 

posições, o CP coincide com a linha de gravidade. Quando o corpo se desvia 

desta posição de equilíbrio, torna-se imprescindível a produção de forças no 

sentido de recuperar o equilíbrio. A migração do ponto de referência, no qual o 

equilíbrio instantâneo é mantido, designa-se de rambling e a migração ou a 

oscilação do CP em relação à trajectória interpolada rambling denomina-se de 

trembling. Assim, a trajectória rambling é obtida pela aproximação das posições 

consecutivas dos pontos de equilíbrio instantâneos, traduzindo a trajectória 

ideal para aquela tarefa, ao passo que o desvio do CP relativamente à 

trajectória rambling, designado de trajectória trembling reflecte a força que 

tenta restabelecer o equilíbrio. Como tal, quanto maior for a amplitude da 

trajectória trembling e da frequência espectral a que esta ocorre, maior será a 

oscilação postural e, consequentemente, menor o equilíbrio (Zatsiorsky e 
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Duarte, 1999 e 2000). Na opinião de Zatsiorsky e Duarte (1999), a variância 

das trajectórias rambling e trembling podem ter comportamentos similares, 

embora tradicionalmente a variância da trajectória rambling seja três vezes 

superior à de trembling. 

Zatsiorsky e Duarte (2000) verificaram uma forte correlação positiva entre 

as trajectórias do CP, rambling e trembling (r>0.97).  

 

 Cinemática 
 

A cinemática consiste num método que visa visualizar o movimento e 

medir diversos parâmetros relacionados com ele, tais como: posição, 

deslocamentos linear e angular, velocidade, aceleração e orientação do corpo 

ou seus segmentos (Kreighbaum e Barthels, 1996a; Bell, 1998). De uma forma 

geral, a cinemática baseia-se na recolha de imagens durante a realização do 

movimento, recorrendo igualmente a cálculos das variáveis resultantes dessas 

imagens obtidas. Trata-se de um método bastante utilizado na análise dos 

padrões patológicos da marcha em indivíduos com patologia.  

 

No caso concreto do nosso estudo, será avaliado o período anterior à 

perturbação, designado de APAs, que traduz a preparação do indivíduo para o 

movimento (Massion et al., 1992; Aruin, 2003). Assim, pelo facto dos APAs se 

caracterizarem por uma alteração na actividade basal dos músculos posturais e 

deslocamentos do CP que precedem o movimento; dada a existência de alguns 

factores relacionados com a tarefa (velocidade, magnitude) que podem 

influenciar os APAs; e, como já foi mencionado anteriormente, dada a 

existência de uma forte relação entre a actividade muscular (mecanismo activo 

do controlo postural) e as oscilações do CP, julgámos pertinente a utilização da 

electromiografia, da estabilometria e da cinemática no nosso trabalho. 
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2.6. A Actividade Física e a Fisioterapia no Controlo Postural 
 

Na literatura consultada encontramos uma infinidade de terminologias de 

actividade física. Tendo em conta o carácter consensual e abrangente, 

optamos por definir actividade física como qualquer tipo de movimento corporal 

que gera um dispêndio energético sensivelmente mais elevado do que em 

repouso. Neste sentido, a actividade física engloba todo e qualquer tipo de 

movimento que ocorre durante as actividades de vida diária, exercícios em 

geral, exercícios de lazer e o treino físico sistemático (Heikkinen, 2003). 

Quando se abordam os conceitos de terapia de reabilitação ou exercício 

terapêutico, tradicionalmente referimo-nos às Terapias Ocupacional e da Fala e 

à Fisioterapia, que se caracterizam por não englobarem o recurso à medicação 

ou técnicas invasivas. 

A Fisioterapia, geralmente baseia-se na adaptação do indivíduo ao meio 

ou a adaptação deste ao indivíduo. Esta adaptação pode ser efectuada através 

de tarefas repetidas, submetendo o doente a exercícios repetidos, estes que 

possibilitam a modificação de processos fisiológicos no cérebro (Montgomery, 

2004). 

Encontra-se bem documentado na literatura da área que o declínio do 

controlo postural é influenciado pela idade e inactividade, sendo 

acompanhados pela diminuição de massa muscular e força (Perrin et al., 1999; 

Mazzeo e Tanaka, 2001). 

Na opinião de vários autores, a actividade física, quer no campo da 

reabilitação ou do desporto, pode contribuir para contrariar os efeitos da 

deterioração da idade no controlo postural, pois optimiza o uso dos inputs dos 

sistemas proprioceptivo, somatossensorial e vestibular e aumenta a força 

muscular, diminuindo simultaneamente a dependência do input visual e 

possibilitando um maior equilíbrio (Perrin et al., 1999; Toole et al., 2000; 

Gauchard et al., 2004). 

O aumento da oscilação postural e, consequentemente, o menor controlo 

postural por parte da população idosa tem sido atribuído à diminuição da força 
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dos músculos dorsiflexores da articulação tíbio-társica, aos défices da 

sensibilidade táctil e da propriocepção (Perrin et al., 1999). 

Mazzeo e Tanaka (2001) sugerem que os idosos têm evidenciado 

capacidade para se adaptarem e responderem quer a treinos de força quer de 

resistência. Na opinião destes autores, o treino de resistência ou aeróbio pode 

ajudar a manter e melhorar aspectos relacionados com a função 

cardiovascular, enquanto o treino de força poderá ajudar a evitar a perda de 

massa muscular e força tipicamente associadas com envelhecimento. 

Alguns estudos têm demonstrado que prática de actividade física e 

desportiva, englobando um trabalho de força, flexibilidade e equilíbrio, melhora 

controlo postural e reduz, consequentemente, o número de quedas (Perrin et 

al., 1999; Toole et al., 2000; Nitz e Choy, 2004). 

Neste contexto, Perrin et al. (1999) elaboraram um estudo no qual 

pretendiam avaliar o equilíbrio, recorrendo à posturografia, em idosos com 

diferentes anos de prática de actividade física. Os resultados evidenciaram 

diferenças no controlo postural entre idosos praticantes e não praticantes, 

demonstrando que a oscilação foi superior nos idosos com menor ou nenhum 

tempo de prática, sendo superior no sentido AP. A resposta de latência foi 

igualmente maior no grupo não praticante ou inactivo. Estudo similar foi 

igualmente realizado por Carvalho (2005), que verificou que os idosos 

praticantes veteranos de exercício físico oscilaram a uma amplitude menor, 

comparativamente com os idosos não praticantes. Nesta linha de pensamento, 

também Gauchard et al. (2004) demonstraram que os idosos que praticavam 

regularmente actividade física (há mais de 40 anos) apresentaram uma função 

vestibular significativamente melhor que os inactivos. Contudo, mesmo com 

períodos recentes de prática de actividade física (últimos 4 anos), esta pode 

melhorar favoravelmente a função vestibular.  

Também Lepers et al. (1999) verificaram que as características da 

iniciação da marcha podem ser modificadas com alguns exercícios, como a 

corrida. Estes autores constataram que, após a corrida, qualquer que seja a 

velocidade, a oscilação do CP foi menor durante os APAs.  
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Quando se aborda a questão da actividade que será mais apropriada para 

a população idosa não se encontra um consenso universal. No entanto, Wong 

et al. (2001) sugerem exercícios de coordenação lentos e de baixo impacto, ao 

passo que Wang et al. (2003) defendem que os exercícios de marcha parecem 

ser especialmente apropriados para idosos, na medida em que utilizam 

padrões de movimento similares às tarefas das actividades da vida diária; são 

acessíveis a todos e podem ser realizados em casa; são relativamente fáceis 

de realizar sem necessidade de uma supervisão e a intensidade pode ser 

ajustada consoante o indivíduo. 

Actualmente há quem aconselhe a participação em modalidades como: 

Tai-Chi Chuan, Yôga e Pilates, dados os seus benefícios no âmbito da 

respiração, postura, equilíbrio e coordenação (Wang et al., 2003). 

 

2.6.1. Benefícios da Actividade Física e Fisioterapia nos Doentes de 
Parkinson 

 

Até à década de 60, não existia um tratamento efectivo da doença de 

Parkinson, sendo que a partir desta altura, a Levedopa aparece com um 

grande contributo para uma melhoria significativa dos sinais e sintomas desta 

patologia. No entanto, a terapia farmacológica revela-se eficaz apenas nos 

estádios iniciais da doença, já que o seu uso continuado acarreta dois 

problemas: torna-se efectivo por um período de tempo cada vez mais curto, 

levando à necessidade de efectuar mais tomas durante o dia, e por outro lado, 

conduz ao aparecimento de movimentos involuntários. Recentemente surgiu a 

neurocirurgia, geralmente utilizada nos casos em que a medicação não se 

revela eficaz (Scandalis et al., 2001; del Olmo e Cudeiro, 2005; Robichaud e 

Corcos, 2005). No entanto, tendo em conta a ineficácia da medicação com a 

evolução da doença e os riscos inerentes à cirurgia, as alternativas para 

retardar a progressão desta patologia e facilitar o controlo do movimento são 

cruciais. Assim, as estratégias que possam contribuir para melhorar o equilíbrio 

nos DP assumem um lugar de excelência, pois na ausência de prática de 
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actividade física regular, o equilíbrio e a força muscular diminuem com a 

progressão da doença (Hirsch et al., 2003). 

Segundo Montgomery (2004), um dos fundamentos subjacentes aos 

benefícios da Fisioterapia baseia-se na existência da neuroplasticidade que 

confere a possibilidade de se conseguirem alterações morfológicas e funcionais 

das redes neurais induzidas por uma actividade de reabilitação repetida no 

tempo. Esta parece constituir a razão pela qual os DP são capazes de 

aprender novas tarefas motoras ou melhorar a sua execução pela repetição. 

O défice do controlo postural é um dos sinais cardinais da doença de 

Parkinson, sendo frequentemente resistente à terapia farmacológica (Roberts-

Warrior et al., 2000). 

A implementação de um programa de treino específico para os DP revela-

se complicada, dada a relação entre o exercício e a absorção da medicação 

(Robichaud e Corcos, 2005). Há estudos que demonstram que os níveis 

cerebrais de neurotransmissores dopamina são influenciados pelo exercício 

(ver referências em Bergen et al., 2002). Por exemplo, Meanwhile et al. (1988, 

cit. por Bergen et al., 2002) verificaram que a síntese de dopamina e a sua 

libertação aumentava com o exercício crónico. Speciale et al. (1986, cit. por 

Bergen et al., 2002) observaram um aumento de dopamina no núcleo estriado 

após exercício agudo. No entanto, Meeusen et al. (1994, cit. por Bergen et al., 

2002) defendem a ideia de que a medida dos níveis de neurotrasnmissores são 

apenas um indicador que não indica nada acerca da actividade neuronal. 

Nos DP, tradicionalmente o exercício terapêutico procura dar ênfase a 

estratégias que melhorem a hipocinesia e a acinesia, através da actividade 

selectiva dos músculos, ao mesmo tempo que desenvolvem os sistemas 

cardiovascular, a amplitude de movimento e a força muscular. Todo este 

trabalho, visa optimizar a realização de tarefas funcionais do dia-a-dia como: 

andar, escrever e manter o equilíbrio em diferentes contextos (Morris e Iansek, 

1996).  

No entanto, ainda que haja unanimidade no que respeita aos benefícios 

do exercício terapêutico a nível da força, da marcha e do equilíbrio nos DP, a 

temática acerca do tratamento de reabilitação na doença de Parkinson é 
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problemática e controversa, na medida em que não existe uma consistência 

referente às técnicas específicas e adequadas. Neste contexto, os 

Fisioterapeutas têm seleccionado as suas estratégias de 

intervenção/reabilitação com base na teoria do controlo motor (Morris e Iansek, 

1996). Para Suteerawattananon et al. (2002), a Fisioterapia deve englobar 

actividades de equilíbrio, marcha, coordenação dos membros superiores e 

inferiores e actividades de motricidade fina. Estes autores verificaram no seu 

estudo que os DP aumentaram o seu equilíbrio após 8 semanas de treino 

realizado 3 vezes por semana. Uma das estratégias recentemente utilizadas na 

reabilitação da marcha é o uso do treino no treadmill com peso corporal parcial. 

Os resultados têm evidenciado uma melhoria na realização das actividades de 

vida diária, aumento da velocidade da marcha e do comprimento dos passos 

(Miyai et al., 2000). 

O treino aeróbio é reconhecido como apresentando uma componente 

benéfica para melhorar a força muscular e capacidade funcional dos idosos 

(Toole et al., 2000; Hirsch et al., 2001). Este tipo de treino tem igualmente sido 

referenciado como benéfico para os DP, pois os estudos que recorrem à 

electromiografia sugerem que pode melhorar os padrões de activação 

(Scandalis et al., 2001). 

Miller et al. (1996) elaboraram um estudo com o propósito de avaliar um 

programa de treino de marcha aplicado durante 3 semanas em DP e idosos 

sem patologia, tendo constatado que o treino conduziu a um aumento de 30% 

da velocidade e de 13% do comprimento do passo no caso dos primeiros. 

Resultados similares obtiveram Scandalis et al. (2001) quando observaram um 

aumento da velocidade e comprimento do passo em DP submetidos a 8 

semanas de treino aeróbio. 

Também Bergen et al. (2002) efectuaram um estudo com o propósito de 

avaliar a capacidade aeróbia e tempo de iniciação do movimento após 16 

semanas de exercícios aeróbios (bicicleta e alongamentos), tendo verificado 

que o grupo submetido ao treino aumentou em 24% a sua capacidade aeróbia 

e em 8% o tempo de iniciação do movimento. 
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Toole et al. (2000) aplicaram um treino combinado de força e equilíbrio 

durante 10 semanas (1 hora 3 vezes por semana), tendo verificado um 

aumento significativo da força e do equilíbrio nos DP. Para estes autores, este 

programa de treino de equilíbrio juntamente com força facilitou o uso dos 

sistemas vestibular, somatossensorial e músculo-esquelético, melhorando a 

capacidade para detectar as oscilações e aumentando os níveis de força para 

contrariar a oscilação face às perturbações, possibilitando, assim, estabilidade 

postural e o equilíbrio. Nesta linha de pensamento, Hirsch et al. (2003) 

elaboraram um estudo com o propósito de determinar a influência de um 

programa de reabilitação de força e equilíbrio nos DP, tendo verificado que, ao 

fim de 10 semanas de treino, realizado 3 vezes por semana, os DP melhoraram 

o seu equilíbrio e a força muscular, ganhos estes que permaneceram durante 4 

semanas após o treino.  

No entanto, apesar da literatura demonstrar fortes evidências acerca dos 

benefícios da actividade física e do exercício terapêutico nos DP, os estudos 

neste âmbito apresentam algumas limitações, pois como o tipo de medicação, 

a dose e as respostas individuais face à medicação são altamente variáveis, 

torna-se difícil realizar estudos envolvendo os benefícios do exercício, pela 

impossibilidade em efectuar um controlo específico da dosagem, do tempo e do 

tipo de medicação (Bergen et al., 2002). Morris e Iansek (1996) atribuem ainda 

como limitação o facto de existirem poucos estudos nesta área de investigação 

que englobem um grupo de controlo ou um adequado grupo de controlo e um 

grupo submetido a um tratamento alternativo. 

 

Assim, baseado no facto da doença de Parkinson, associada à idade do 

indivíduo, conduzir a alterações do controlo postural e equilíbrio, e tendo em 

conta as evidências de que o exercício terapêutico, nomeadamente a 

Fisioterapia, pode modificar e interferir em diversos sistemas afectados que 

participam no sistema do controlo postural, pareceu-nos lícito colocar a 

seguinte questão: Será que a Fisioterapia influencia os mecanismos do sistema 

do controlo postural, particularmente os APAs, que actuam em feedforward, 

nos DP? 
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 



 
 
 
 
 
 
 



Objectivos e Hipóteses 

3.1. Objectivos Gerais 
 

Como objectivos gerais pretendemos determinar quais os ajustes 

posturais antecipatórios prévios à iniciação da marcha em doentes de 

Parkinson e verificar a influência da Fisioterapia nos mesmos. 

 

3.2. Objectivos Específicos 
 

Em consonância com os objectivos gerais foram delineados os seguintes 

objectivos específicos: 

 

-Identificar o padrão de activação da musculatura postural 

agonista/antagonista. 

 

- Verificar o efeito da Fisioterapia no padrão de activação da musculatura 

postural agonista/antagonista. 

 

-Determinar a diferença da amplitude e frequência do sinal EMG entre a 

musculatura distal e proximal.  

 

- Verificar a influência da Fisioterapia na amplitude e frequência do sinal 

EMG entre a musculatura distal e proximal  

 

- Comparar o nível de actividade muscular entre agonista e antagonista, 

sugerindo a existência de ajustes posturais antecipatórios ou coactivação. 

 

- Verificar a influência da Fisioterapia no tipo de estratégia utilizada, 

ajustes posturais antecipatórios ou coactivação, no mecanismo de controlo por 

feedforward. 
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- Quantificar e comparar os valores de amplitude e frequência do 

deslocamento do CP, rambling e trembling nos sentidos ântero-posterior e 

médio-lateral. 

 

- Verificar a influência da Fisioterapia na amplitude e frequência de 

deslocamento do CP, rambling e trembling nos sentidos ântero-posterior e 

médio-lateral. 

 

- Verificar a relação dos parâmetros cinemáticos (velocidade e 

comprimento do passo) com o nível de actividade muscular e com a amplitude 

de deslocamento do CP, rambling e trembling nos sentidos ântero-posterior e 

médio-lateral, no mecanismo de controlo por feedforward. 

 

- Analisar se existe relação entre o ângulo de flexão do tronco e os limites 

da base de suporte e o nível de actividade da musculatura proximal e distal. 

 

3.3. Hipóteses de Trabalho 

 

No sentido de atingir os objectivos previamente formulados, 

estabelecemos as seguintes hipóteses de trabalho: 

 

1. O padrão de activação muscular entre agonista/antagonista é similar 

entre idosos e doentes de Parkinson, embora estes apresentem uma menor 

amplitude de actividade muscular. 

 

2. Nos doentes de Parkinson, o padrão de activação muscular entre 

agonista/antagonista é semelhante, embora os que fazem Fisioterapia 

apresentem maior nível de actividade muscular.  

 

3. Há diferenças na amplitude e frequência do sinal EMG entre a 

musculatura distal e proximal. 
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4. A amplitude e frequência do sinal EMG entre a musculatura distal e 

proximal variam directamente com a Fisioterapia. 

 

5. Nos doentes de Parkinson, o nível de actividade muscular do agonista e 

do antagonista é similar, sugerindo a utilização da estratégia da coactivação. 

 

6. Na ausência de Fisioterapia, o nível de actividade muscular do agonista 

e do antagonista é praticamente igual, sugerindo uma maior utilização da 

estratégia da coactivação.  

 

7. As amplitudes de deslocamento do CP, do rambling e do trembling nos 

sentidos médio-lateral e ântero-posterior são superiores nos doentes de 

Parkinson. Os valores destas variáveis são maiores no sentido médio-lateral. 

As frequências do deslocamento do CP, do rambling e do trembling nos 

sentidos médio-lateral e ântero-posterior são superiores nos indivíduos sem 

patologia.  

 

8. Nos doentes de Parkinson, os que se encontram submetidos a 

Fisioterapia apresentam menores amplitudes e maiores frequências de 

deslocamento do CP, do rambling e do trembling nos sentidos médio-lateral e 

ântero-posterior. 

 

9. Há uma associação positiva entre o comprimento e a velocidade do 

passo e o nível de actividade muscular. 

 

10. Há uma relação positiva entre as amplitudes de deslocamento do CP, 

rambling e trembling nos sentidos ântero-posterior e médio-lateral com a 

velocidade e comprimento do passo. 

 

11. Existe uma relação entre o ângulo de flexão do tronco e o nível de 

actividade muscular proximal e distal. 
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12. Existe uma associação negativa entre os limites da base de suporte e 

o nível de actividade muscular. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 



 
 
 
 
 
 
 



Material e Métodos 

Neste capítulo é efectuada a apresentação dos materiais e métodos 

considerados pertinentes no desenvolvimento do nosso trabalho. 

 
 
4.1. Descrição e caracterização da amostra 
 

A amostra foi seleccionada por conveniência e comportou 22 indivíduos 

de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 56 e os 83 anos de 

idade. Desta amostra fizeram parte 6 indivíduos sem patologia e 16 com 

doença de Parkinson, diagnosticada por Neurologistas, dos quais metade se 

encontrava submetido a tratamento de Fisioterapia em sessões de grupo, 

designado de classes. Para a elaboração do nosso estudo, os participantes da 

amostra foram distribuídos por 3 grupos distintos: o grupo I, que funcionou 

como grupo de controlo, constituído pelos indivíduos sem patologia; o grupo II 

englobou os DP submetidos a tratamento de Fisioterapia; o grupo III comportou 

os DP sem tratamento de Fisioterapia. 

No Quadro 1 podemos observar a descrição e caracterização da amostra 

pelos diferentes grupos. 

 
Quadro 1. Caracterização da amostra por grupo (grupo I: sem patologia; grupo II: DP 

submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) em função da idade, 

género, tempo de tratamento de Fisioterapia. 

 Grupo I 
 

Grupo II Grupo III 

Nº Indivíduos (n) 
 

6 8 8 

Idade (Anos) 
X (dp) 

70.67 (8.16) 65.00 (7.01) 67.63 (6.41) 

Masculino 2 
 

6 6 

Género Feminino 4 
 

2 2 

Tempo de tratamento (Anos) 
Mín- Max 

____ 0.5-12 ____ 

 
 

Interessa salientar que todos os indivíduos com doença de Parkinson 

submetidos a tratamento de Fisioterapia (grupo II) realizavam 2 sessões de 

tratamento semanais de 50 minutos cada, com as mesmas características: 

 67



Material e Métodos 

 Realizadas ao fim da manhã entre as 12 e as 12.50 horas; 

 Iniciada com um aquecimento, seguindo-se uma parte fundamental que 

englobava exercícios de força, flexibilidade, coordenação, resistência, 

equilíbrio e marcha com e sem obstáculos. 

 

Estas sessões eram orientadas sempre pelo mesmo Fisioterapeuta. 

 

4.2. Estratégias metodológicas 
 

4.2.1. Inquérito preliminar individual 
 

Foi elaborado um inquérito (Anexo 1), administrado oralmente a cada 

participante, individualmente, com o intuito de caracterizar a amostra, 

estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, assim como obter alguns dados 

inerentes aos indivíduos e à patologia como: história médica anterior, tipo e 

dose de medicação, tempo de evolução da doença, número de ocorrência de 

quedas, entre outros. 

 

Critérios de selecção da amostra 
 

No sentido de seleccionar a amostra foram estabelecidos alguns critérios 

de inclusão e exclusão. 

 

Assim, para que os indivíduos pudessem fazer parte integrante da 

amostra teriam de respeitar os seguintes critérios de inclusão:  

 

 os indivíduos com doença de Parkinson teriam que se encontrar nos 

estadios II e III da doença, segundo a escala Hoehn e Yahr (1967, para 

referências ver Frank et al. 2000), correspondendo a uma severidade 

moderada. A selecção destes estadios baseou-se no facto de 

englobarem situações com instabilidade postural moderada, atingimento 

bilateral e comprometimento da marcha, contudo, com capacidade de a 
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realizarem de forma independente, permitindo assim aos indivíduos a 

possibilidade de realizarem a tarefa seleccionada neste estudo (Miller et 

al., 1996; Halliday et al., 1998; Scandalis et al., 2001; van Wegen et al., 

2001; Kemoun et al., 2002; Dibble et al., 2004; Sekine et al., 2004; Hass 

et al., 2005); 

 medicação estável e similar, dado que em situações de alteração do tipo 

de medicação, frequência ou quantidade desta, podem ocorrer distúrbios 

a nível do equilíbrio (Smithson et al., 1998; van Wegen et al., 2001);  

 capacidade cognitiva para entender as instruções, o que para alguns 

autores pressupõe um score superior a 22 no Mini-Mental State Exam 

(van Wegen et al., 2001; Mackey et al., 2005); 

 os indivíduos sem patologia teriam de apresentar uma idade dentro da 

faixa etária dos DP, na medida em que o factor idade influencia os APAs 

(Laughton et al., 2003; Mackey et al., 2005; Mackey e Robinovitch, 

2005).  

 

Foram excluídos da amostra todos os indivíduos que apresentassem pelo 

menos um destes critérios de exclusão: 

 

 presença de patologia neurológica associada; diabetes; problemas 

vestibulares, cardiovasculares e ortopédicos; défices visuais não 

corrigidos e doença psiquiátrica (sinais de qualquer disfunção cognitiva), 

pois na opinião de alguns autores podem comprometerem a capacidade 

para iniciar a marcha e o equilíbrio (Miller et al., 1996; van Wegen et al., 

2001; Lamontagne et al., 2000; Kemoun et al., 2002; Martin et al., 2002; 

Ito et al., 2003; Dibble et al., 2004; Mickelborough et al., 2004; Nova et 

al., 2004; Mackey et al., 2005); 

 medicação que pudesse interferir com o equilíbrio, nomeadamente: 

sedativos, anti-depressivos e ansiolíticos (Mackey et al., 2005; Mille et 

al., 2005); 
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 fractura, nos últimos 6 meses, na medida em que acarreta alterações a 

nível dos sistemas músculo-esquelético e proprioceptivo que interferem 

com o controlo postural (Martin et al., 2002); 

 presença de dor no dia do teste, pois poderia comprometer a realização 

do mesmo (Martin et al., 2002). 

 

4.2.2. Declaração de consentimento informado 
 

Antes da aplicação do protocolo experimental, os objectivos e os 

procedimentos do estudo foram devidamente explicados a cada um dos 

elementos da amostra, tendo este de manifestar o seu consentimento 

informado e declarado por escrito (Anexo 2). Foram totalmente garantidos o 

anonimato e a confidencialidade de todos os dados, assim como informados da 

possibilidade de desistirem a qualquer momento do estudo. Foram ainda 

esclarecidas quaisquer dúvidas que os participantes pudessem ter, assim como 

a oportunidade de se familiarizarem com o equipamento e a tarefa a realizar. 

 

4.2.3. Mini-Mental State Exam (MMSE) e Escala de Hoehn e Yahr 
 

A Mini-Mental State Exam (MMSE) (Anexo 3) foi administrada oralmente, 

no sentido de avaliar as capacidades cognitivas dos indivíduos. A MMSE trata-

se de um teste adaptado e validado para a população portuguesa por Guerreiro 

(1998), o qual verificou possuir uma sensibilidade entre 63,6 e 73,4% e uma 

especificidade entre 90 e 96,8%. Bennie et al. (2003) demonstraram que a 

MMSE apresenta uma boa fiabilidade intra e inter-observador, 0.89 e 0.83 

respectivamente. 

É composta por 11 itens que englobam a memória, a atenção, o cálculo, a 

linguagem e as praxias, cuja pontuação máxima é de 30 pontos. Um score 

mais elevado significa que melhor é a sua função cognitiva. Basicamente 

encontra-se dividida em 2 secções: a primeira requer apenas respostas orais e 

a segunda envolve a realização de tarefas. Apresenta como vantagens a sua 

fácil e rápida aplicação. 
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A Escala de Hoehn e Yahr (1967, para referências ver Frank et al. 2000) 

(Anexo 4) foi utilizada com o objectivo de classificar os doentes nos diferentes 

estadios da doença, de acordo com os sinais e sintomas apresentados. Esta 

escala é numerada de 1 a 5, correspondendo o valor mais elevado a maior 

severidade da doença. 

 

4.2.4. Avaliação de medidas antropométricas 

 

A literatura da área parece evidenciar que algumas medidas 

antropométricas podem influenciar a estabilidade postural e o equilíbrio, 

embora o seu impacto na estabilometria ainda não esteja totalmente 

esclarecido. Por este motivo, e à semelhança de estudos anteriores, foram 

avaliadas algumas medidas antropométricas, nomeadamente: altura, peso 

corporal, ângulo de flexão do tronco, predomínio de carga sobre os membros 

inferiores e base de suporte, particularmente os limites da base de suporte AP 

e ML (Contin et al., 1996; Dietz et al., 1997; Aruin et al., 1998; Henry et al., 

2001; van Wegen et al., 2001; Chiari et al., 2002; Fiolkowski et al., 2002; Aruin, 

2003; Genthon e Rougier, 2005; Mochizuki et al., 2006). 

 

 

A altura total do indivíduo foi medida recorrendo à cinemetria, através do 

cálculo da distância entre o vertex e o plano de referência do solo. Também o 

ângulo de flexão do tronco foi calculado com base no mesmo método, 

através do ângulo formado entre a coxa e o tronco. A avaliação deste 

parâmetro baseou-se no facto de Aruin (2003) ter sugerido que alterações na 

configuração do corpo, particularmente no que respeita à posição do tronco, 

podem conduzir a modificações no comprimento dos músculos da anca e, 

consequentemente, afectar a organização dos APAs. 
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O peso corporal total foi calculado através da componente vertical da 

força de reacção a partir da plataforma de forças. A sua importância residiu no 

facto de Dietz et al. (1997) defenderem que o peso corporal tem influência na 

activação muscular durante marcha nos DP. Por este motivo foi igualmente 

avaliada a carga efectuada sobre cada membro inferior, no sentido de avaliar a 

possível existência de um predomínio de carga sobre um dos lados, já que na 

opinião de alguns autores a distribuição assimétrica do peso corporal pode 

condicionar o controlo postural, particularmente os APAs, pelos pontos de 

aplicação da força de reacção e, consequente, informação a nível dos 

receptores de carga (Dietz et al., 1997; Fiolkowski et al., 2002; Genthon e 

Rougier, 2005). Para tal, o indivíduo colocou alternadamente apenas um 

membro inferior sobre a plataforma de forças e manteve a posição durante 

cerca de 10 segundos.  

 

Após as medições do peso e altura foi calculado o índice de massa 

corporal (IMC), através da equação: peso/altura2 (Kg/m2). 

 

Quanto à base de suporte, foram avaliados os parâmetros que alguns 

autores destacam como factores que podem afectar as estratégias posturais, 

os quais se reflectem na oscilação do CP e na magnitude do sinal EMG (Contin 

et al., 1996; Henry et al., 2001; Mochizuki et al., 2006). Assim, foram medidos 

os limites da base de suporte nos sentidos AP e ML. Para tal, foi efectuado o 

registo do comprimento desde o calcanhar até ao maior dedo, correspondendo 

ao limite AP, enquanto o ML foi medido pela largura ou distância entre os 

bordos laterais dos calcanhares. Para esta medição utilizou-se uma régua (van 

Wegen et al., 2001; Chiari et al., 2002).  

 

 

Os resultados das várias avaliações mencionadas acima encontram-se 

compendiados no Quadro 2. 
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Quadro 2. Caracterização da amostra por grupo (grupo I: sem patologia; grupo II: DP 

submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) segundo peso, altura, 

IMC, tempo de evolução da doença, estadios evolutivos da doença, resultados do MMSE, 

ângulo de flexão do tronco, distribuição da carga nos MI e limites da base de suporte.  

 Grupo I Grupo II Grupo III 
Nº indivíduos (n) 6 8 8 

Masculino 80.45 (2.48) 67.61 (10.16) 76.46 (6.55) Peso (Kg) 

X (dp) Feminino 64.07 (6.13) 63.29 (1.30) 76.03 (4.67) 

Masculino 1.79 (0.01) 1.63 (0.08) 1.68 (0.11) Altura (m) 

X (dp) Feminino 1.57 (0.07) 1.62 (0.01) 1.64 (0.02) 

Masculino 25.12 (1.17) 25.54 (2.99) 27.03 (1.61) IMC (Kg/m2)  

X (dp) Feminino 25.48 (1.15) 24.12 (0.92) 28.43 (1.01) 

Tempo de evolução da doença 

(Anos) X (dp) 
____ 9.38 (4.90) 8.13 (4.20) 

II ____ 2 3 Estadio evolutivo da 
doença III ____ 6 5 

Classificação MMSE 
Min-Máx 

27-29 24-29 24-29 

Ângulo flexão tronco (º) 

X (dp) 
187.98 (5.08) 180.62 (11.69) 175.40 (11.95) 

Direito 3 2 1 Predomínio carga no MI 

Esquerdo 3 6 7 

AP 24.08 (2.76) 24.38 (0.95) 23.94 (2.26) Limites da base suporte 

(cm) X (dp) ML 13.33 (2.27) 15.50 (1.79) 15.88 (2.90) 

 

4.2.5. Pré-teste 

 

A recolha de dados foi precedida por três pré-testes, no sentido de definir 

e verificar procedimentos, familiarizar com a sequência de tarefas e os 

instrumentos. Estes pré-testes permitiram reajustar pequenos aspectos do 

procedimento pré-estabelecido, nomeadamente a posição do indivíduo, a 

colocação dos marcadores e a selecção dos músculos posturais, esquematizar 

a recolha dos dados, assim como optimizar o tempo de trabalho. 
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4.2.6. Protocolo experimental 
 

A recolha dos dados cinemáticos, estabilométricos e electromiográficos 

foram sincronizados em termos temporais, de forma a obtermos uma 

informação mais detalhada e completa. Esta sincronização foi desenvolvida no 

Laboratório de Biomecânica da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADE-UP) e foi activada através de um disparo eléctrico manual. Os 

dados foram recolhidos em aproximadamente 8.3 segundos. 

No caso dos DP, e à semelhança de estudos anteriores realizados com 

este tipo de população, a recolha dos dados foi sempre efectuada no período 

em que a medicação é mais efectiva, denominado de fase on, o que 

corresponde a 90 a 120 minutos após a medicação (Miller et al., 1996; 

Smithson et al., 1998; Frank et al., 2000; Lukhanina et al., 2000; van wegen et 

al., 2001; Martin et al., 2002; Dibble et al., 2004).  

 

De seguida passaremos à descrição dos principais passos para a recolha 

e tratamento dos dados. 

 

4.2.6.1. Cinemetria 

 

Para a recolha dos dados cinemáticos foi 

utilizada uma câmara digital Sony Handycam 

DCR-HC 42E, colocada do lado direito e 

perpendicularmente ao indivíduo, a uma 

frequência de recolha de 50 Hz. Os dados foram 

registados num PC em formato .avi, para 

posteriormente se proceder ao tratamento e 

digitalização de imagem. Para a digitalização de 

imagem e consequente determinação de alguns 

parâmetros, foram utilizados alguns pontos de 

referência, denominados de marcadores 

reflectores (figura 3), colocados no lado direito do Figura 3. Localização dos 
marcadores reflectores 
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corpo a nível do bordo lateral do acrómio, grande trocanter, côndilo lateral do 

fémur, calcâneo, maléolo lateral e cabeça do 5º metatarso, tal como sugerem 

vários autores (Poleyn et al., 1998; Runge et al., 1999; Frank et al., 2000; 

Gantchev et al., 2000; Lamontagne et al., 2000; Henry et al., 2001; Martin et al., 

2002; Dibble et al., 2004; Termoz et al., 2004; Bleuse et al., 2005). 

Em relação à posição do indivíduo, foi adoptada a posição de pé bipodal 

na plataforma de forças, descalços, com os membros superiores relaxados ao 

longo do corpo e olhos abertos a fixar um ponto pré-determinado colocado na 

horizontal (Aruin e Latash, 1998; Laughton et al., 2003; Aruin e Shiratori, 2004; 

Robert et al., 2004; Bleuse et al., 2005; Genthon e Rougier, 2005; Hass et al., 

2005). Quanto à posição dos pés, dado o facto de estes influenciarem o 

equilíbrio, e apesar de vários autores defenderem posições standardizadas 

(Aruin e Latash, 1996; Aruin et al., 1998; Frank et al., 2000; van Wegen et al, 

2001; Robert et al., 2004), no sentido de diminuir a variabilidade inter-individual 

e viés nos resultados, julgámos pertinente que a posição dos pés fosse auto-

seleccionada por parte dos participantes, pois uma posição standard poderia, 

por si só, induzir igualmente viés nos resultados, pelo facto de estarmos a 

condicionar o indivíduo a assumir uma base de suporte que não é 

habitualmente a sua, ainda mais quando se trata de indivíduos com patologia. 

Assim, tal como em estudos prévios (Gantchev et al., 1996; Poleyn et al., 1998; 

Celso et al., 2000; Martin et al., 2002; Laughton et al., 2003; Bleuse et al., 2005; 

Hass et al., 2005), cada indivíduo 

adoptou a sua própria posição inicial 

dos pés, esta que foi controlada, 

através da colocação de tape no 

contorno dos pés, de forma a manter 

sempre a mesma durante as cinco 

repetições de teste (figura 4). 
Figura 4. Controlo da posição inicial dos 

pés. 

Após a determinação da posição inicial (figura 5a), os indivíduos 

desempenharam a tarefa que consistiu na iniciação da marcha, mais 

concretamente na realização de um passo para a frente com o membro inferior 

direito (Robert et al., 2004; Brunt et al., 2005) (figura 5b). Foi solicitado aos 
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participantes que iniciassem a tarefa após comando verbal (“agora”) dado pelo 

investigador e que a realizassem a uma velocidade auto-seleccionada (Martin 

et al., 2002; Aruin, 2003; Aruin e Shiratori, 2004; Mickelborough et al., 2004; 

Hass et al., 2005; Liu et al., 2005). Simultaneamente ao comando era activado 

o trigger de forma a registar o início o evento, que correspondia ao momento do 

feedback verbal.  
 

Figura 5b Posição final do 
movimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5a. Posição inicial do 
movimento. 

A selecção da tarefa baseou-se em diferentes aspectos referenciados na 

literatura da área, tais como: (1) o decréscimo da estabilidade postural ser mais 

evidente e relevante em tarefas dinâmicas que conduzam a uma alteração na 

direcção ML, razão pela qual as quedas ocorrem quando há realização de um 

movimento do membro inferior; (2) o efeito da instabilidade nos APAs é mais 

notório quando as extremidades inferiores se encontram envolvidas na 

perturbação; (3) a iniciação da marcha ou o passo constitui a tarefa ideal 

quando se pretende identificar e diagnosticar défices no controlo motor e 

equilíbrio, particularmente na população idosa; (4) os DP apresentam grandes 

dificuldades em actividades que impliquem sequências de movimento, 

especialmente a marcha (Couillandre et al., 2000; Sims e Brauer, 2000; Brauer 

et al., 2002; Martin et al., 2002; Aruin, 2003).  
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O procedimento experimental envolveu cinco repetições para cada 

indivíduo, com um intervalo de 10 segundos entre elas, de forma a evitar a 

instalação de fadiga, que constitui um factor que influencia o controlo postural, 

reflectindo-se na diminuição da frequência do sinal EMG e da densidade 

espectral (Aruin e Almeida, 1997; Allison e Fujiwara, 2002; Fiolkowski et al., 

2002; Lowery et al., 2002; Slijper et al., 2002; Aruin, 2003; Aruin e Shiratori, 

2004; Farina et al., 2004; Coorevits et al., 2005; Liu et al., 2005; Vuillerme et al., 

2005; Beck et al., 2005).  

 

4.2.6.1.1. Análise dos dados cinemáticos  
 

Após a recolha das imagens, procedeu-se ao seu tratamento e 

digitalização, no sentido de calcular a velocidade e o comprimento do passo, 

assim como o tempo zero (t0). Para tal, foi utilizado como ponto de referência o 

marcador colocado a nível do calcâneo (Miller et al., 1996; Mickelborough et al., 

2004). 

A velocidade e o comprimento do passo foram calculados com o propósito 

de se estimar a velocidade e a magnitude da perturbação, referidos pela 

literatura como factores que influenciam os APAs na marcha (Bouisset et al., 

2000; Lamontagne et al., 2000; Pellec e Maton, 2000; Fiolkowski et al., 2002; 

Ito et al., 2003). Para a medição destas duas variáveis foi efectuada a 

digitalização de imagem desde o momento imediatamente antes da elevação 

do calcanhar até ao contacto deste com o solo. A velocidade utilizada para o 

estudo foi o valor atingido no momento do contacto do solo.  

O tempo zero (t0) foi considerado o momento em que ocorreu o primeiro 

movimento visível do calcâneo, enquanto o tempo final (t1) correspondeu ao 

momento do contacto deste com a superfície de apoio. Todos os dados 

recolhidos no âmbito dos APAs, quer a nível da plataforma de forças quer da 

electromiografia, foram obtidos e analisados sempre em relação a t0. 

Esta quantificação dos diferentes parâmetros cinemáticos foi obtida 

recorrendo ao sistema de análise de movimento Ariel Performance Analysis 
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System (APAS) da Ariel Dynamics Inc., realizado em ambiente Windows 98, 

existente no laboratório de biomecânica da FADE-UP. 

 

O cálculo dos parâmetros acima descritos a partir do APAS envolveu um 

processo com diferentes passos metodológicos. Assim, inicialmente foi 

seleccionado o conjunto de frames pertinentes para a análise pretendida. Para 

tal, recorreu-se ao módulo trimmer de forma a cortar o avi que englobasse 

desde o tempo zero (t0) até ao momento final (t1). De seguida foi estabelecido 

um projecto de digitalização de um ponto, o que pressupôs a definição de 

quatro pontos de controlo para análise 2D marcados previamente no sistema 

de calibração especial (ver figuras 5 a e b). Posteriormente procedeu-se à 

transformação dos pontos digitalizados no passo anterior, de forma a converter 

as imagens digitalizadas em 2D numa sequência de imagens 3D. Para tal, 

recorreu-se ao módulo Transform que, automaticamente, após a 

transformação, submete os pontos digitalizados a um auto-filtro de 5 Hz em x e 

y. Finalmente, após todas estas fases, foi utilizado um módulo, Display, que 

permitiu obter uma apresentação completa dos dados do movimento em 

análise, possibilitando o cálculo das variáveis pretendidas, nomeadamente a 

velocidade e o comprimento do passo. 

 

4.2.6.2. Estabilometria 

 

Para a recolha dos dados estabilométricos recorreu-se a uma plataforma 

de forças (Bertec tipo 4060-15), a uma frequência de 1000Hz. Os sinais da 

plataforma foram amplificados por um amplificador AM-6300 e enviados para 

um computador, através de um conversor analógico-digital (A/D) a 16 bits do 

Biopac que os transformou em sinais digitais. 

A plataforma de forças foi utilizada para registar a oscilação do CP assim 

como as trajectórias rambling e trembling nos sentidos AP (CPy, rambling y e 

trembling y) e ML (CPx, rambling x e trembling x), através do registo das forças 

de reacção nas suas três direcções ou componentes e dos momentos das 

forças. A escolha de abordarmos neste trabalho o estudo da oscilação do CP 
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nos dois sentidos, AP e ML, encontra-se suportado pela literatura que defende 

que os idosos e os DP apresentam uma maior vulnerabilidade à instabilidade 

lateral, ou seja, evidenciam uma maior alteração do equilíbrio no sentido ML, 

acarretando um maior risco de quedas. Por esta razão sugerem que as 

medidas neste sentido podem constituir bons indicadores de instabilidade 

postural. O interesse no estudo do sentido AP baseia-se no facto da literatura 

evidenciar que estes tipos de população apresentam um défice na estratégia 

da tíbio-társica, pela diminuição de força a esse nível (Mitchell et al., 1995; 

Amiridis et al., 2003; Mackey e Robinovitch, 2005; Mille et al., 2005). 

A recolha dos dados foi efectuada durante a realização da tarefa e num 

período prévio à sua execução, no sentido de permitir obter valores de base e 

da “janela” referente aos APAs.  

Antes da avaliação de cada indivíduo foi sempre registado o valor 

apresentado pela plataforma em vazio para proceder à validação dos 

resultados, assim como para o cálculo do peso corporal. 

Após a recolha dos dados procedeu-se ao cálculo dos valores de CP y e 

x, rambling y e x e trembling y e x através da decomposição do estabilograma 

que será descrita no ponto a seguir. 

 

4.2.6.2.1. Análise dos dados estabilométricos 

 

Todos os dados estabilométricos foram analisados recorrendo ao software 

Matlab 7.0. 

Os valores obtidos correspondentes aos APAs foram analisados desde -

500ms até t0 inclusive, à semelhança de estudos anteriores (Aruin et al., 1998; 

Shiratori e Latash, 2000; Aruin e Shiratori, 2004). 

Para a determinação dos valores de rambling y e x e trembling y e x 

procedeu-se à decomposição do estabilograma, segundo o método descrito por 

Zatsiorsky e Duarte (1999 e 2000), o que conjecturou fases distintas. Numa 

primeira fase foram identificados os instantes em que a força horizontal era 

nula (Fhor=0), correspondendo aos denominados pontos de equilíbrio 

instantâneos, que reflectem a posição em que o CP coincide com o CM. Este 
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procedimento consistiu em determinar os pontos onde sucedia uma transição 

do sinal da Fhor, isto é, quando ocorria a passagem de um valor negativo a 

positivo ou vice-versa. Após a identificação destes pontos, e dado o facto de 

constatarmos que existiam em número reduzido, foram interpolados pela 

função linear para se obter a trajectória rambling y e x. Esta função faz uma 

união linear entre os pontos de referência. As trajectórias trembling y e x foram 

determinadas pelo desvio ou diferença entre as trajectórias do CP y e x e 

rambling y e x, respectivamente. 

Através das rotinas estabelecidas no software Matlab, para todos os 

componentes CP y e x, rambling y e x e trembling y e x foram calculadas as 

seguintes medidas: média, desvio padrão, mínimo e máximo, assim como a 

frequência.  

A oscilação do CP y e x correspondeu à distância entre o máximo e o 

mínimo deslocamentos para cada uma das direcções estudadas e foi registado 

em metros. A mesma unidade de medida foi usada para as trajectórias 

rambling y e x e trembling y e x. 

No sentido de podermos comparar os resultados entre indivíduos, tendo 

em conta a influência da base de suporte na oscilação do CP, os valores 

estabilométricos foram normalizados pelos limites da base de suporte. Assim, 

todas as medidas no sentido AP foram normalizadas pelo comprimento dos 

pés, medindo a distância do calcanhar até ao dedo mais comprido, enquanto 

no sentido ML foram normalizadas pela largura dos limites da base de suporte, 

a qual foi medida através da distância entre os bordos externos dos 

calcanhares (Williams et al., 1997; Robert et al., 2004). 

No âmbito da frequência, foi estimada a mediana da amplitude de 

frequência espectral para cada variável, recorrendo a uma Transformada de 

Fourier (FFT), que estabeleceu a transição do sinal estabilométrico a uma 

distribuição de potência. Após este procedimento foi calculada a mediana, 

através da identificação do valor de frequência que correspondia a 0.5, ou seja, 

o valor que dividia o espectro de frequências em duas partes iguais. A escolha 

desta medida baseou-se no facto da literatura sugerir que medidas de 
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tendência central (média e mediana) são as mais comuns quando se pretende 

analisar alterações espectrais (Correia e Mil-Homens, 2004; Szeto et al., 2005). 

 

4.2.6.3. Electromiografia 

 

A electromiografia foi utilizada com o intuito de avaliar a actividade 

electromiográfica de alguns grupos musculares envolvidos nos APAs na tarefa 

seleccionada.  

Para proceder à captação do sinal EMG foram utilizados eléctrodos de 

superfície adesivos Ag/AgCl (Unilect) com 5 mm de diâmetro, de configuração 

bipolar, um dos quais com um fio de terra. Estes eléctrodos encontravam-se 

conectados a um amplificador com um impedância de entrada de 1010Ω, com 

um ganho diferencial de 1100 e um factor de rejeição do modo comum (CMRR) 

superior a 90dB (Carvalho et al., 1999b), o que vai de encontro às 

recomendações sugeridas por De Luca (1997). Após a recolha do sinal EMG 

pelo electromiógrafo a uma frequência de 1000 Hz, esse sinal foi convertido em 

sinal digital através de um conversor A/D a 16 bits (BIOPAC Systems, Inc)®. O 

registo digital do sinal em bruto foi efectuado através do software 

Acqknowledge 3.7.3. (BIOPAC Systems, Inc)®. 

Os músculos seleccionados para análise da actividade EMG foram o BF, 

RF, SO e TA, tal como verificado em estudos anteriores (Aruin et al., 1998; 

Chong et al., 1999; Frank et al., 2000). Dado que a tarefa era iniciada com o 

membro inferior direito, o registo do sinal EMG dos referidos músculos foi 

efectuado no membro em apoio, correspondendo ao lado contralateral, ou seja, 

lado esquerdo. 

Para a colocação dos eléctrodos e melhor captação do sinal (pela 

diminuição da impedância eléctrodo/pele), utilizaram-se os procedimentos de 

preparação da pele standards como: (1) depilação da área da pele sobre o 

músculo onde se colocaram os eléctrodos; (2) remoção da superfície morta de 

alta impedância da pele por abrasão com lixa apropriada; (3) limpeza da 

superfície da pele com álcool (De Luca, 1997; Lamontagne et al., 2000; Sims e 

Brauer, 2000; Aruin, 2003; Correia e Mil-Homens, 2004; Mickelborough et al., 
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2004). Após a colocação dos eléctrodos, foi colocado tape nestes e nos 

próprios cabos, no sentido de os manter bem fixos, evitando qualquer 

deslizamento entre eléctrodos, pele e cabos, pois, segundo De Luca (1997) e 

Correia e Mil-Homens (2004), esse movimento pode gerar interferência no sinal 

EMG, designado de artefactos mecânicos (ver figuras 6a e b).  

Quanto ao local, os eléctrodos foram colocados longitudinalmente no 

sentido da orientação das fibras musculares, a nível do ventre muscular da 

seguinte forma (Hermens et al., 2000; Fiolkowski et al., 2002) (figuras 6a e b):  

- biceps femoris - ponto médio da distância entre a tuberosidade isquiática 

e a cabeça do perónio; 

- rectus femoris – ponto médio da distância que une a espinha ilíaca 

antero-superior e o polo superior da rótula; 

- tibialis anterior – 1/3 da distância entre a cabeça do perónio e o maléolo 

medial; 

- soleus – 2/3 da distância entre o côndilo medial do fémur e o maléolo 

medial, isto é, imediatamente abaixo da massa muscular dos gémeos 

quando solicitada a elevação do calcâneo (flexão plantar). 

 

Para todos os músculos, a distância entre os dois eléctrodos foi 

aproximadamente 20mm, tal como sugerido por alguns autores (Gantchev et 

al., 1996; Masani et al., 2003; Correia e Mil-Homens, 2004; Brunt et al., 2005), 

de forma a não influenciar a qualidade do sinal EMG. A rótula foi o ponto de 

colocação do eléctrodo terra. 

Após terminada a colocação dos eléctrodos, a recolha do sinal EMG 

nunca foi efectuada antes de decorrido um intervalo de tempo de pelo menos 5 

minutos, dado que a impedância neste período de tempo inicial reduz de 20% a 

30% os seus valores iniciais (Correia e Mil-Homens, 2004). 
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                             Figura 6a. Localização dos 
eléctrodos na face anterior. Figura 6b. Localização dos 

eléctrodos na face posterior. 
 

 

 

4.2.6.3.1. Análise do sinal electromiográfico 
 

Após a recolha do sinal EMG procedeu-se ao seu processamento através 

do software Matlab 7.0. Todas as rotinas efectuadas no sentido de determinar a 

amplitude e frequência do sinal EMG encontram-se descritas de seguida. 

Para quantificar a actividade antecipatória, ou seja, os APAs, a janela do 

evento seleccionada para o efeito foi de -100 ms a + 50 ms em relação a t0 

(Aruin e Latash, 1996; Aruin e Almeida, 1997; Aruin et al., 1998; Shiratori e 

Latash, 2000; Aruin, 2003). A escolha deste intervalo baseou-se no facto da 

literatura evidenciar que os APAs ocorrem cerca de 100ms a 150 ms antes da 

perturbação ou movimento focal (Aruin et al., 1998; Slijper et al., 2002; Aruin, 

2003) e que os efeitos do feedback e as reacções compensatórias só ocorrem 

60 a 80 ms após o movimento (Latash, 1998). No sentido de determinar a 

actividade basal da musculatura postural envolvida nos APAs e permitir a 

normalização do sinal EMG em relação a esse valor, foi também quantificada a 

actividade electromiográfica correspondente à janela de -500ms a -350 ms em 

relação a t0 (Aruin e Latash, 1996; Aruin et al., 2003).  

O tratamento do sinal EMG comportou diferentes fases. Inicialmente o 

sinal EMG em bruto foi submetido a uma filtragem passa-banda de 20 a 450 

Hz, utilizando o filtro Butterworth, no sentido de suprimir as oscilações acima e 
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abaixo das frequências referidas. A selecção da frequência do filtro passa-alto 

a 20 Hz foi usada com o intuito de minimizar o efeito das interferências dos 

artefactos mecânicos que na opinião de alguns autores é possível utilizando-se 

frequências de corte inferior entre 10 e 20 Hz (Lamontagne et al., 2000; Correia 

e Mil-Homens, 2004; Mickelborough et al., 2004; Mackey et al., 2005). A 

escolha dos 450 Hz do filtro passa-baixo baseou-se, por um lado, no facto de 

De Luca e Knaflitz (1990, cit. por Correia e Mil-Homens, 2004) sugerirem que o 

corte superior deve ser efectuado próximo dos 40% da frequência de 

amostragem (1000Hz neste estudo) e, por outro lado, em estudos anteriores 

efectuados no âmbito desta temática, que sugerem valores entre os 450Hz e 

500 Hz (Aruin e Almeida, 1997; Aruin e Latash, 1998; Sims e Brauer, 2000; 

Laughton et al., 2003). De seguida foi efectuada a rectificação da curva para 

permitir a posterior integração do sinal. A rectificação consistiu na 

transformação de uma curva com valores positivos e negativos, de média igual 

a zero, numa curva de valores absolutos todos positivos. Para este 

procedimento foi utilizada a função ABS (valores absolutos) e o full-wave 

rectification, que se caracteriza por adicionar os valores negativos aos 

positivos, de forma a manter toda a energia do sinal inicial. Para quantificar a 

amplitude do sinal EMG foi utilizada a integral EMG (iEMG), que corresponde à 

área delimitada pela curva rectificada, à semelhança da grande maioria dos 

estudos realizados nesta área (Aruin et al., 1998; Frank et al., 2000; Slijper et 

al., 2002; Aruin, 2003; Aruin e Shiratori, 2004) e pelo facto das janelas do sinal 

EMG a analisar serem de intervalos de tempo muito curtos (ordem dos 150ms) 

(Correia e Mil-Homens, 2004).  

No sentido de se poder proceder à comparação da amplitude do sinal 

EMG entre indivíduos, este foi normalizado (Aruin e Shiratori, 2004). Existem 

várias técnicas de normalização, pelo que a selecção do tipo de normalização 

do sinal EMG utilizado neste trabalho baseou-se na análise de variados 

estudos. Alguns estudos defendem que a normalização relativamente ao EMG 

da contracção isométrica voluntária máxima é a mais eficiente (Ito et al., 2003). 

No entanto, Correia e Mil-Homens (2004) colocam algumas reservas 

relativamente à validade deste tipo de normalização quando efectuadas em 
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acções dinâmicas, pois defendem que existem diferenças fundamentais entre 

os dois tipos de contracção. Além disto, Aruin et al. (1998) referem que a 

contracção isométrica voluntária máxima não é conseguida, na realidade, por 

alguns grupos musculares, tornando-se ainda mais difícil nos idosos e, muito 

provavelmente, nos DP, pela presença da rigidez muscular. A reforçar a ideia 

de que esta técnica não seria a mais aconselhada para este trabalho, surge De 

Luca (1997) desaconselhando a normalização com valores de contracção 

isométrica voluntária máxima acima dos 80%, na medida em que os sinais 

EMG são instáveis a estes níveis de contracção. Assim, uma alternativa para a 

normalização de contracções dinâmicas referenciada pela literatura e muito 

utilizada em diferentes estudos é a normalização pelo pico ou o valor máximo 

da actividade EMG do evento de cada músculo e para cada indivíduo (Shiratori 

e Latash, 2000; Aruin e Shiratori, 2004; Mickelborough et al., 2004). Apesar 

disto, tendo em conta o défice na qualidade da contracção muscular nos DP, a 

escolha do valor máximo para a normalização da janela dos APAs, poderia 

constituir um viés nos resultados, pelo que, após a fusão de algumas 

sugestões referenciadas por diferentes autores, optamos por normalizar ao 

valor médio da actividade electromiográfica basal (Aruin e Latash, 1996; Aruin 

et al., 2003; Correia e Mil-Homens, 2004). Quanto ao sinal EMG no estado 

basal, a normalização foi efectuada pelo valor máximo da actividade EMG 

desse evento de cada músculo para cada indivíduo. 

Para a determinação da mediana da amplitude de frequência do sinal 

EMG efectuou-se o procedimento descrito para o cálculo da frequência 

espectral dos sinais estabilométricos. 

 

 

4.3. Procedimentos Estatísticos 
 

Para a análise estatística das variáveis deste estudo recorreu-se ao SPSS 

(Statistic Package Social Science), versão 14.0 e Excel 2003. 
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Inicialmente foi efectuada uma análise exploratória dos dados, no sentido 

de avaliar a normalidade da distribuição. Para tal utilizou-se o teste Shapiro-

Wilk. 

No âmbito da estatística descritiva foram determinadas para todas as 

variáveis de estudo, medidas de tendência central e de dispersão como a 

média e o desvio padrão, respectivamente.  

Quanto à estatística inferencial foram utilizados testes paramétricos e não 

paramétricos consoante as variáveis em estudo, dado que algumas não 

apresentaram uma distribuição normal, pressuposto para a utilização da 

estatística paramétrica. 

Assim, para verificar a homogeneidade entre os grupos quanto às 

características da amostra (idade, altura, peso, IMC, tempo de doença e limites 

da base de suporte AP) utilizou-se a ANOVA. Para as restantes variáveis 

(limites da base de suporte ML e ângulo de flexão do tronco) recorreu-se ao 

teste Kruskall-Wallis. 

No sentido de comparar as diferenças entre os três grupos em relação às 

variáveis: frequência e iEMG no instante basal, frequência da actividade 

electromiográfica antecipatória do RF e SO, iEMG APAs do RF e amplitude do 

rambling x utilizou-se a ANOVA. Nos casos em que foi verificada uma diferença 

significativa entre os grupos foi aplicado o teste de Bonferroni, no sentido de 

determinar quais os grupos que se revelavam diferentes. Para as restantes 

variáveis, quer no âmbito da actividade electromiográfica antecipatória quer da 

estabilometria, recorreu-se ao teste de Kruskall-Wallis, de forma a avaliar as 

diferenças entre grupos. Nos casos em que se verificaram diferenças 

significativas utilizou-se o teste Mann-Whitney para determinar entre que 

grupos existiam. 

Para analisar as diferenças dentro de cada grupo entre o valor da 

frequência e iEMG basal com o valor da frequência e iEMG APAs e entre as 

variáveis estabilométricas nos sentidos AP e ML utilizaram-se os testes t-

student para medidas emparelhadas e de Wilcoxon, este quando não se 

verificava o pressuposto da normalidade para a utilização do primeiro. 
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Para verificar a possível associação entre as diferentes variáveis foram 

utilizadas as correlações de Pearson, nos casos em que as variáveis 

apresentavam uma distribuição normal, e de Spearman, quando não se 

verificava a normalidade da distribuição. 

O nível de significância para todos os testes foi mantido a 5%. 
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5. RESULTADOS 



 



Resultados 

Este capítulo consagra-se à apresentação dos resultados. Encontra-se 

estruturado de forma sequencial de acordo com a organização dos objectivos 

delineados na terceira parte deste estudo. 

 

5.1. Caracterização da amostra 
 

No que concerne às características da amostra como: idade, altura, peso, 

IMC, tempo de doença, ângulo de flexão do tronco e limites da base de suporte 

(AP e ML), não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos, o que significa que em relação a estas variáveis os grupos são 

homogéneos entre si. 

 

5.2. Dados electromiográficos e estabilométricos 
 

O Quadro 3 mostra os principais resultados da actividade 

electromiográfica nos diferentes grupos. 

 
Quadro 3. Resultados do integral electromiográfico basal (basal) e antecipatório (APAs) em 

função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo III: 

DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio padrão)]. 

 Grupo I Grupo II Grupo III 
 

Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

iEMG TA 
(s) 

0.029 
(0.0062) 

0.323 
(0.1854)* 

0.028 
(0.0045) 

0.177 
(0.1226)* 

0.029 
(0.0036) 

0.237 
(0.0858)* 

iEMG BF 
(s) 

0.036 
(0.0053) 

0.204 
(0.0631)* 

0.038 
(0.0039) 

0.201 
(0.0943)* 

0.040 
(0.0061) 

0.170 
(0.0475)* 

iEMG RF 
(s) 

0.041 
(0.0025)† 

0.217 
(0.0915)* 

0.040 
(0.0044)† 

0.172 
(0.0531)* 

0.040 
(0.0041)† 

0.163 
(0.0562)* 

iEMG SO 
(s) 

0.041 
(0.0079)† 

0.149 
(0.0078)* 

0.044 
(0.0041)†, ‡ 

0.187 
(0.0467)* 

0.045 
(0.0065)†, ‡ 

0.170 
(0.1141)* 

 
iEMG TA – integral electromiográfico do tibialis anterior 
iEMG BF –integral electromiográfico do biceps femoris 
iEMG RF –integral electromiográfico do rectus femoris 
iEMG SO –integral electromiográfico do soleus 
 
* Significativamente diferente de basal 
† Significativamente diferente de TA 
‡ Significativamente diferente de BF 
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Como se pode verificar pela análise do Quadro 3, os valores do iEMG 

basal, para todos os músculos, é muito similar nos três grupos, não existindo 

diferenças estatisticamente significativas entre si. De realçar que o músculo 

SO, em termos médios, foi o que apresentou um nível de actividade superior 

comparativamente aos restantes músculos, à excepção do grupo I, cuja 

actividade foi igual à do RF. 

Quando nos reportamos ao iEMG APAs verificamos uma situação 

semelhante, pois não existem diferenças significativas entre os três grupos. No 

entanto, apesar de estatisticamente não serem diferentes, podemos observar 

que, em termos de valores médios absolutos, apresentam um comportamento 

desigual entre os três grupos consoante o músculo em questão. Assim, os 

músculos proximais (BF e RF) apresentam um nível médio de actividade 

muscular superior no grupo I [0.204(0.0631), 0.217(0.0915)], seguido do grupo 

II [0.201(0.0943), 0.172(0.0531)], sendo o grupo III o que manifesta o valor 

mais inferior [0.170(0.0475), 0.163(0.0562)]. Quando analisamos os músculos 

distais, podemos verificar que o TA apresenta um valor médio absoluto muito 

superior no grupo I [0.323(0.1854)] comparativamente aos restantes dois 

grupos, dentro dos quais é o grupo III que evidencia um valor mais elevado 

[0.237(0.0858)]. A excepção reside no músculo SO, no qual se observa um 

nível médio de actividade muscular superior no grupo II [0.187(0.0467)] e 

inferior no grupo I [0.149 (0.0078)]. 

No que respeita aos resultados dentro de cada grupo relativamente à 

comparação do valor do iEMG APAs com o iEMG basal verificámos que, nos 

três grupos e para todos os músculos, ocorreu um aumento estatisticamente 

significativo do nível de actividade muscular. Contudo, este aumento foi 

semelhante entre os grupos, pois as diferenças não se revelaram 

estatisticamente significativas. Apesar disto, como se pode constatar pela 

observação da Figura 7, a diferença do nível de actividade muscular entre os 

instantes basal e antecipatório e, portanto a amplitude de activação muscular, 

foi superior no grupo I, seguido do grupo II e finalmente do grupo III para os 

músculos TA, BF e RF. Mais uma vez a excepção acontece a nível do SO, no 

qual a diferença foi superior no grupo II e menor no grupo I. 
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0

0,1

0,2
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0,4

0,5

0,6

Grupo I 0,294 (0,1880) 0,168 (0,0595) 0,176 (0,0917) 0,108 (0,0146) 

Grupo II 0,149 (0,1216) 0,163 (0,0939) 0,132 (0,0520) 0,144 (0,0476) 
Grupo III 0,207 (0,0849) 0,132 (0,0496) 0,123 (0,0551) 0,125 (0,1159) 
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Figura 7. Resultados das diferenças entre iEMG basal e iEMG APAs em 
função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a 
Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio 
padrão)]. 
 
difiemgTA – Diferença do integral electromiográfico do tibialis anterior 
difiemgBF – Diferença do integral electromiográfico do biceps femoris 
difiemgRF – Diferença do integral electromiográfico do rectus femoris 
difiemgSO – Diferença do integral electromiográfico do soleus 

 

Para além disto, interessa ainda realçar que, no instante basal em todos 

os grupos, existem diferenças estatisticamente significativas entre o nível de 

actividade agonista/antagonista da musculatura distal, ou seja, entre o TA e o 

SO, apresentando este último um nível de actividade superior. Esta diferença 

em termos estatísticos desaparece na fase antecipatória, igualmente em todos 

os três grupos. Situação análoga é observada entre a musculatura distal e 

proximal da face anterior (RF vs TA), na qual se observam diferenças 

estatisticamente significativas no instante basal que desaparecem na fase 

antecipatória. 

Finalmente, quando comparamos o nível de actividade entre a 

musculatura distal e proximal da face posterior (BF vs SO), apenas os grupos II 

e III evidenciaram diferenças estatisticamente significativas no instante basal 

(p=0.036, p=0.012), que na fase antecipatória deixaram de se verificar. 

 

O Quadro 4 mostra os principais resultados da frequência do sinal 

electromiográfico nos diferentes grupos. 
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Quadro 4. Resultados da frequência do sinal EMG nos instantes basal e 

antecipatório em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP 

submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média 

(desvio padrão)]. 

 Grupo I Grupo II Grupo III 

 
Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

Basal 
X (dp) 

APAs 
X (dp) 

Freq TA 
(Hz) 

87.142 
(7.479) 

91.959 
(12.634) 

92.237 
(10.616) 

90.064 
(11.499) 

90.427 
(14.424) 

92.677 
(14.179) 

Freq BF 
(Hz) 

88.574 
(6.852) 

92.220 
(7.774) 

90.332 
(6.413) 

94.776 
(8.925) 

84.375 
(16.900) 

83.569 
(16.714) 

Freq RF 
(Hz) 

76.530 
(8.190) 

78.841 
(4.690) 

69.873 
(11.777) 

72.779 
(12.908) 

77.856 
(12.531) 

78.784 
(11.349) 

Freq SO 
(Hz) 

80.469 
(13.331) 

80.436 
(14.897) 

79.834 
(12.942) 

86.035 
(12.334) 

82.836 
(13.775) 

84.595 
(17.580) 

Freq TA – Frequência do sinal EMG do tibialis anterior 
Freq BF - Frequência do sinal EMG do biceps femoris 
Freq RF - Frequência do sinal EMG do rectus femoris 
Freq SO - Frequência do sinal EMG do soleus 
 

Como se pode verificar pela observação dos Quadro 4, não existem 

diferenças estatisticamente significativas em ambos os instantes (basal e 

antecipatório) entre os grupos. Relativamente à comparação dos valores entre 

os instantes basal e antecipatório dentro de cada grupo verificamos que, 

apesar de a grande maioria dos músculos terem evidenciado um aumento da 

frequência do sinal EMG, este aumento não se revelou estatisticamente 

significativo. No entanto, quando efectuada uma análise comparativa entre os 

valores médios nos dois instantes estudados, observamos que o músculo SO 

praticamente não sofreu alterações no grupo I, contrariamente ao grupo II, que 

foi o que apresentou as maiores diferenças (6.201 Hz). Este mesmo grupo foi o 

único cuja frequência do sinal EMG do TA diminuiu do instante basal para o 

período antecipatório. 

 

As Figuras 8 a 11 representam os resultados relativamente à 

estabilometria nos sentidos AP e ML em termos de amplitude e frequência. 
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0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

0,1200

0,1400

0,1600

Grupo I 0,0595 (0,03118) 0,0850 (0,05402) 0,0436 (0,04221) 

Grupo II 0,0396 (0,01474) 0,0493 (0,01860) 0,0205 (0,01045) 

Grupo III 0,0282 (0,01790) † 0,0327 (0,02206) † 0,0112 (0,01064) † ‡ 
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Figura 8. Resultados das amplitudes de rambling x, CPx e trembling x em 
função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a 
Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio 
padrão)]. 
 
RamblingX – Rambling médio-lateral 
CPX – Centro de pressão médio-lateral 
TremblingX – Trembling médio-lateral 

 
* Significativamente diferente entre os 3 grupos 
† Significativamente diferente do grupo I 
‡ Significativamente diferente do grupo II 
 

Como se pode verificar pela análise da Figura 8, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os três grupos quanto à amplitude de 

rambling (p=0.043), CP (p=0.023) e trembling (p=0.018). Contudo, em relação 

às amplitudes de rambling e CP, apenas o grupo I se revela estatisticamente 

diferente do grupo III (p= 0.041, p= 0.005). Já para a amplitude trembling 

verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos I e III 

(p=0.013) e os grupos II e III (p=0.05). 

Podemos ainda constatar que a amplitude média destes três parâmetros 

estabilométricos é sempre superior no grupo I, sendo o grupo II o que mais se 

aproxima dos valores do primeiro, contrariamente ao que acontece com o 

grupo III. 

O grupo I constitui igualmente o grupo que apresenta uma maior 

variabilidade (maior desvio padrão) para todos os parâmetros estabilométricos. 
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-0,0100 
0,0000 
0,0100 
0,0200 
0,0300 
0,0400 
0,0500 
0,0600 
0,0700 
0,0800 

Grupo I 0,0305 (0,01614) 0,0415 (0,03074) 0,0264 (0,03097) 

Grupo II 0,0190 (0,01145) 0,0237 (0,01557) 0,0109 (0,00668) 

Grupo III 0,0161 (0,00713) 0,0183 (0,00775) 0,0059 (0,00314) †‡ 
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Figura 9. Resultados das amplitudes de rambling y, CPy e trembling y em 
função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a 
Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio 
padrão)]. 
 

RamblingY – Rambling ântero-posterior 
CPY – Centro de pressão ântero-posterior 
TremblingY – Trembling ântero-posterior 

 
* Estatisticamente diferente entre os 3 grupos 
† Significativamente diferente do grupo I 
‡ Significativamente diferente do grupo II 

 

Como se pode constatar pela análise da Figura 9, a amplitude média de 

rambling, CP e trembling é sempre superior no grupo I. O grupo II, tal como 

acontecia no sentido ML, constitui o grupo que apresenta os valores mais 

aproximados do grupo I. No entanto, e apesar de se observar esta tendência, 

apenas a amplitude trembling se revela estatisticamente diferente entre os três 

grupos (p=0.005), particularmente entre os grupos I e III (p=0.005) e os grupos 

II e III (p=0.021). 

Observa-se que é também o grupo I que apresenta maior variabilidade 

(maior desvio padrão) para todos os parâmetros estabilométricos. 
 

 

O Quadro 5 representa a comparação das amplitudes de rambling, CP e 

trembling entre os sentidos AP e ML. 
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Quadro 5. Comparação das amplitudes de rambling, CP e trembling entre 

os sentidos AP e ML em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo 

II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia). 

 Grupo I Grupo II Grupo III 
 p p p 

Rambling x- Rambling y 0.014* 0.012* 0.111 

CP x- CP y 0.028* 0.012* 0.098 

Trembling x-Trembling y 0.028* 0.006* 0.093 

RamblingX – Rambling médio-lateral 
RamblingY – Rambling ântero-posterior 
CPX – Centro de pressão médio-lateral 
CPY – Centro de pressão ântero-posterior 
TremblingX – Trembling médio-lateral 
TremblingY – Trembling ântero-posterior 

 

* Diferenças estatisticamente significativas 

 

Como se pode observar pela leitura do Quadro 5, somente no grupo III 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 

estabilométricos entre os dois sentidos. Nos grupos I e II, as amplitudes de 

rambling x, CP x e trembling x foram significativamente superiores aos 

parâmetros correspondentes em y. 
 

 

0,0000 
1,0000 
2,0000 
3,0000 
4,0000 
5,0000 
6,0000 
7,0000 
8,0000 
9,0000 

Grupo I 5,1758 (2,51870) 4,1341 (1,85050) 1,8066 (0,22902) 

Grupo II 3,4220 (2,01249) 3,2186 (1,65816) 1,9165 (0,34601) 

Grupo III 3,0273 (0,97378) 2,7588 (1,22837) 2,0386 (0,62952) 
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Figura 10. Resultados das frequências de rambling x, CPx e trembling x 

em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a 

Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio 

padrão)]. 
 

FreqRambX – Frequência de Rambling médio-lateral 
FreqCPX – Frequência do Centro de pressão médio-lateral 
FreqTrembX – Frequência de Trembling médio-lateral 
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Pela análise da Figura 10 podemos verificar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. No entanto, observamos, em 

termos médios absolutos, uma tendência para valores superiores de frequência 

de rambling e de CP no grupo I, seguido do grupo II e por último do grupo III. A 

excepção reside na frequência de trembling, em que a média absoluta dos 

valores é mais elevada no grupo III e mais baixa no grupo I. Podemos ainda 

observar que, para a frequência de trembling, o grupo III foi o que apresentou 

uma maior variabilidade nos resultados, dado que o desvio padrão foi superior 

ao dos restantes grupos. 

Quanto à frequência no sentido AP, tal como aconteceu no ML, não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. No entanto, 

tal como podemos constatar pela observação da Figura 11, o comportamento 

dos valores de frequência é distinto do que aconteceu no sentido ML. 

Assim, verificamos que as frequências de rambling e CP, em termos 

médios absolutos, foram tendencialmente superiores no grupo II, seguido do 

grupo I. O grupo III foi o que evidenciou valores mais baixos, à excepção da 

frequência de trembling, no qual apresentou os valores mais elevados. Neste 

parâmetro estabilométrico, os grupos I e II exibiram valores praticamente 

iguais. 
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Grupo I 3,1901 (0,67283) 3,1576 (1,10775) 2,5391 (0,68778) 

Grupo II 3,6377 (1,28262) 3,8778 (1,25827) 2,5187 (0,44052) 

Grupo III 2,7832 (0,98906) 2,8320 (1,07994) 2,6123 (0,71336) 
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Figura 11. Resultados das frequências de rambling y, CPy e trembling y 
em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a 
Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia) [média (desvio 
padrão)]. 
 

FreqRambY – Frequência de Rambling ântero-posterior 
FreqCPY – Frequência deoCentro de pressão ântero-posterior 
FreqTrembY – Frequência de Trembling ântero-posterior 
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O Quadro 6 representa a comparação das frequências de rambling, CP e 

trembling entre os sentidos AP e ML. 
 

Quadro 6. Comparação das frequências de rambling, CP e trembling entre 

os sentidos AP e ML em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo 

II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não fazem Fisioterapia). 

 Grupo I Grupo II Grupo III 
 p p p 

FreqRambX- FreqRambY 0.100 0.803 0.499 

FreqCPX- FreqCPY 0.190 0.420 1.000 

FreqTrembX-FreqTrembY 0.066 0.026* 0.075 

FreqRambX – Frequência de Rambling médio-lateral 
FreqRambY – Frequência de Rambling ântero-posterior 
FreqCPX – Frequência do Centro de pressão médio-lateral 
FreqCPY – Frequência deoCentro de pressão ântero-posterior 
FreqTrembX – Frequência de Trembling médio-lateral 
FreqTrembY – Frequência de Trembling ântero-posterior 

 

* Diferenças estatisticamente significativas 

 

Como se pode constatar pela observação do Quadro 6, apenas no grupo 

II a frequência de trembling no sentido AP foi estatisticamente superior à 

frequência de trembling no sentido ML (p=0.026).  

 
5.3. Dados cinemáticos 

 

O Quadro 7 apresenta os resultados cinemáticos, concretamente a 

velocidade e a amplitude do passo. 

 
Quadro 7. Resultados da velocidade e comprimento do passo em função dos grupos 

(grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que 

não fazem Fisioterapia) [média (desvio padrão)]. 

 Grupo I 
X (dp) 

Grupo II 
X (dp) 

Grupo III 
X (dp) p 

Velocidade (m/s) 0.40 (0.217) 0.31 (0.050) 0.26 (0.093) 0.242 

Comprimento (m) 0.31 (0.059) 0.32 (0.045) 0.29 (0.079) 0.769 
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Relativamente aos parâmetros cinemáticos, não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, embora o grupo I tenha 

evidenciado valores médios absolutos de velocidade do passo superior aos 

grupos II e III e de comprimento do passo maior que o grupo III. Pela análise do 

Quadro 7, podemos ainda observar que o grupo II apresentou, para as duas 

variáveis, valores médios absolutos superiores ao grupo III e relativamente ao 

comprimento do passo os seus resultados foram até sensivelmente superiores 

ao grupo I. 
 

5.4. Análise da relação entre as variáveis em estudo 
 

5.4.1. Relação entre as variáveis antropométricas, cinemáticas e 
electromiográficas 
 

O Quadro 8 apresenta os resultados das correlações entre as variáveis antropométricas, 

cinemáticas e electromiográficas. 
 

Quadro 8. Correlações entre as variáveis antropométricas, cinemáticas e electromiográficas 

em função dos grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo 

III: DP que não fazem Fisioterapia). 

 Grupo iEMG TA iEMG BF iEMG RF iEMG SO 

I 0.802* 0.480 0.436 -0.201 

II 0.190 -0.071 -0.160 -0.079 Velocidade do passo (m/s) 

III 0.429 0.024 0.048 0.167 

I -0.075 -0.071 -0.277 -0.62 

II 0.595 0.738* 0.286 0.393 Comprimento do passo (m) 

III -0.437 0.273 0.026 0.5 

I -0.188 -0.318 0.002 -0.001 

II 0.548 0.095 0.19 0.405 Ângulo de flexão tronco (º) 

III 0.180 0.045 -0.026 0.714* 

I -0.338 0.202 -0.311 -0.339 

II 0.000 0.430 -0.188 -0.118 Limite estabilidade AP (cm) 

III -0.299 0.576 0.313 0.157 

I 0.142 0.35 -0.39 -0.381 

II -0.49 -0.25 0.172 0.368 Limite estabilidade ML (cm) 

III 0.061 0.24 -0.015 -0.286 
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iEMG TA – integral electromiográfico do tibialis anterior 
iEMG BF –integral electromiográfico do biceps femoris 
iEMG RF –integral electromiográfico do rectus femoris 
iEMG SO –integral electromiográfico do soleus 
 
* correlação estatisticamente significativa 

 

Como se pode verificar pela leitura do Quadro 8, a velocidade do passo 

apenas apresenta uma associação positiva com o iEMG do TA e unicamente 

no grupo I. Relativamente ao comprimento do passo, somente no grupo II se 

observa uma associação positiva com o iEMG BF. O ângulo de flexão do 

tronco e o iEMG SO no grupo III evidenciam uma associação igualmente 

positiva. Quanto às restantes variáveis antropométricas, não se verificou 

qualquer associação com a actividade muscular. 

 

5.4.2. Relação entre as variáveis cinemáticas e estabilométricas 
 

O Quadro 9 apresenta os resultados das correlações entre as variáveis cinemáticas e 

estabilométricas. 

 

Quadro 9. Correlações entre as variáveis cinemáticas e estabilométricas em função dos 

grupos (grupo I: sem patologia; grupo II: DP submetidos a Fisioterapia; grupo III: DP que não 

fazem Fisioterapia). 

 Grupo RambX CPX TrembX RambY CPY TrembY 

I 0.673 0.371 0.714 0.755 0.486 0.371 

II 0.330 0.303 -0.011 0.024 -0.238 -0.303 
Velocidade do 

passo (m/s) 
III 0.524 0.429 0.429 0.381 0.667 0.881* 

I 0.710 0.6 0.371 0.689 0.429 0.60 

II 0.368 0.477 0.662 0.071 0.238 0.584 
Comprimento 
do passo (m) 

III -0.87* -0.086 0.214 0.312 0.261 0.210 

RambX – Rambling médio-lateral 
CPX – Centro de pressão médio-lateral 
TrembX – Trembling médio-lateral 
RambY – Rambling ântero-posterior 
CPY – Centro de pressão ântero-posterior 
TrembY – Trembling ântero-posterior 

 

* correlação estatisticamente significativa 
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Como se pode verificar pela leitura do Quadro 9, apenas no grupo III se 

registou uma associação positiva entre a velocidade do passo e a amplitude de 

trembling y e entre o comprimento do passo e a amplitude de rambling x. 
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6. DISCUSSÃO 



 



Discussão 

6.1. A tarefa e suas características na produção dos ajustes 
posturais antecipatórios 
 

Massion (1992) refere a existência de duas fontes de perturbação do 

equilíbrio: auto-induzida e externa. A escolha de uma perturbação auto-

induzida para a realização do nosso estudo foi baseada na opinião de 

Qutubuddin et al. (2005), que defendem que as respostas face a este tipo de 

perturbações não são diferentes das respostas normais. O tipo de tarefa 

seleccionada assentou no facto dos DP apresentarem grandes dificuldades na 

iniciação da marcha.  

De acordo com o que já referido anteriormente, existem diferentes tipos 

de respostas posturais quando o indivíduo se encontra sujeito a uma 

perturbação: as respostas antecipatórias, organizadas por um mecanismo de 

feedforward, e as respostas correctivas, produzidas por um mecanismo de 

feedback. Segundo Massion (1992), os APAs são fundamentais para o 

indivíduo se manter preparado para o movimento voluntário, de forma a permitir 

a ocorrência do movimento normal. No caso concreto do nosso estudo, a 

abordagem dos APAs assume um papel ainda mais relevante, tendo em conta 

que a doença de Parkinson afecta a capacidade dos indivíduos recrutarem os 

músculos posturais quando ocorre a iniciação da marcha. 

A literatura não é consensual no que se refere ao tempo e ao número de 

repetições que se deverão utilizar quando se pretende avaliar o equilíbrio, 

recorrendo à plataforma de forças. No caso concreto do nosso estudo, o 

número de tentativas (cinco) que permitimos aos indivíduos possibilitou a 

familiarização com a perturbação e com o ambiente. A selecção deste número 

de repetições baseou-se ainda no facto de Chiari et al. (2002) sugerirem que 

existe uma elevada variabilidade intra e inter-individual quanto aos resultados 

da estabilometria. Por este motivo, julgámos que um maior número de 

repetições poderia de certa forma colmatar esta lacuna, daí que utilizámos 

cinco, contrariamente a estudos que permitem apenas três. Esta foi igualmente 

a razão pela qual atribuímos um papel peculiar às inconsistências nos 

procedimentos de medida entre as sessões experimentais, como as condições 
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ambientais e o processamento do sinal, daí que tentámos sempre manter as 

mesmas condições de teste ao longo do nosso estudo. 

 

6.2. O sinal electromiográfico nos ajustes posturais antecipatórios 
 

Relativamente à discussão no âmbito da electromiografia, iremos destacar 

vários aspectos, como o padrão de activação nos APAs, o papel da 

musculatura proximal/distal e agonista/antagonista, assim como as estratégias 

utilizadas.  

 

Os resultados do nosso estudo evidenciaram que, no instante basal, o 

nível de actividade muscular foi muito semelhante entre os três grupos para 

todos os músculos. Interessa ainda salientar que o músculo SO foi o que 

apresentou um maior nível de actividade nos três grupos, encontrando-se em 

concordância com Fujiwara et al. (2005) e Masani et al. (2005), que defendem 

que o momento de força dos flexores plantares é necessário para prevenir a 

queda do indivíduo para a frente, dado o facto da projecção do CM se localizar 

anteriormente em relação à articulação tíbio-társica. Esta parece-nos ser 

igualmente a razão pela qual os indivíduos dos grupos com patologia (grupos II 

e III) evidenciaram, em média, um nível de actividade do SO superior ao grupo 

sem patologia (grupo I), podendo ainda ser reforçada pela opinião de Halliday 

et al. (1998) quando referem que, nos indivíduos com doença de Parkinson, o 

CP localiza-se mais à frente do eixo da articulação tíbio-társica, 

comparativamente aos idosos sem patologia. Dentro dos indivíduos com 

patologia, o grupo não submetido a tratamento de Fisioterapia (grupo III) foi o 

que demonstrou maior nível de actividade do referido músculo, o que poderá 

estar relacionado com o facto de estes apresentarem uma postura em flexão 

mais pronunciada, como se constatou pelo ângulo de flexão do tronco, que 

apesar de não ser estatisticamente diferente dos grupos I e II, em termos 

médios absolutos apresentou um valor mais elevado. Como tal, pensámos que 

esta postura rígida em flexão provavelmente conduz a um deslocamento 

anterior da projecção do CM ainda mais acentuado, pelo que se torna 
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igualmente necessário uma maior actividade muscular do SO para contrariar 

esse deslocamento, no sentido de evitar a queda para a frente. Assim, 

constatámos que o grupo II foi o que mais se aproximou dos valores do grupo I, 

levando-nos a sugerir que a Fisioterapia poderá ter um papel importante a nível 

da postura do indivíduo, particularmente no que concerne a um alinhamento 

mais adequado das diferentes partes do corpo. Por sua vez, este melhor 

alinhamento, presumivelmente, reflectir-se-á na alteração da projecção do CM 

e, consequentemente, no nível de actividade muscular, já que a literatura é 

consensual no que se refere à forte interligação entre equilíbrio e postura. 

Os nossos resultados parecem então sugerir que a posição de pé é 

garantida predominantemente pela musculatura posterior distal, sendo 

corroborados pelos resultados de Fujiwara et al. (2005) e Masani et al. (2005). 

Quando nos reportámos à análise dos APAs, observámos que nos três 

grupos todos os músculos estudados demonstraram um aumento 

estatisticamente significativo do seu nível de actividade muscular basal, o que 

nos leva a sugerir que todos foram capazes de gerar APAs, contrariando os 

resultados de Bazalgette et al. (cit. por Aruin, 2002) e Latash et al. (1995), que 

verificaram a existência de APAs em DP somente em 5% e 10% dos casos, 

respectivamente. Esta divergência entre os resultados encontrados no nosso 

estudo e os autores referidos poderá ser explicada com base no tipo de tarefa 

estudada, pois, no caso dos autores supracitados, os APAs foram avaliados no 

movimento de flexão do ombro, ao passo que no nosso estudo foi utilizado um 

movimento do membro inferior: iniciação da marcha. Esta justificação poderá 

ser reforçada pelas opiniões de Chong et al. (1999), quando sugerem que o 

contexto e a tarefa influenciam a actividade muscular antecipatória; por Winter 

et al. (1996), quando referem que o equilíbrio dinâmico nas regiões da cabeça, 

membros superiores e tronco é controlado apenas pelos músculos da anca, 

não existindo qualquer envolvimento dos músculos da tíbio-társica e ainda por 

Pellec e Maton (2000) quando defendem que os APAs têm a sua maior função 

antecipatória na iniciação da marcha. Assim, os nossos resultados encontram-

se em consonância com os obtidos por Frank et al. (2000), que observaram 

igualmente que os DP foram capazes de gerar os APAs, embora com uma 
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amplitude menor em comparação com os idosos sem patologia. Esta situação 

foi igualmente observada no nosso estudo, pois quando analisámos a diferença 

entre o valor médio do iEMG APAs e do iEMG basal constatámos que os 

grupos relativos aos DP foram os que apresentaram uma diferença média 

absoluta menor relativamente ao grupo sem patologia, significando uma menor 

amplitude de activação muscular, à excepção do músculo SO. Este menor nível 

de activação muscular evidenciado por parte dos DP poderá advir do facto 

destes apresentarem uma maior instabilidade postural, pois nestes casos Aruin 

et al. (1998) defendem que os APAs podem, por si só, constituir uma fonte de 

perturbação postural. Como tal, esta menor amplitude de activação muscular 

nos APAs pode, por um lado, resultar de uma estratégia por parte do SNC, no 

sentido de evitar uma situação de instabilidade e risco de queda. Por outro 

lado, poderá estar inerente à menor velocidade da marcha evidenciada por 

estes doentes, na medida em que uma diminuição da velocidade conduz a uma 

menor magnitude das forças destabilizadoras, não necessitando, por este 

motivo, de gerar uma grande amplitude durante os APAs para contrariar essas 

mesmas forças. Também o facto dos DP apresentarem uma menor oscilação 

do CP poderá ser uma razão para a menor amplitude de actividade muscular 

observada pois, tal como defendem Martin et al. (2002), o CP descreve as 

forças que têm de ser produzidas para que o CM permaneça ou volte à posição 

de equilíbrio, constituindo a resposta do SNC face aos deslocamentos do CM. 

Com base neste pressuposto, os nossos resultados levam-nos a sugerir que os 

DP demonstraram um menor deslocamento do seu CM, logo menor 

necessidade de gerar forças para restabelecer o equilíbrio. Este menor nível de 

actividade muscular poderá ainda estar relacionado com a diminuição da força 

evidenciada por estes doentes, ou com o défice que estes apresentam na 

capacidade de avaliar os inputs sensoriais, que lhes permite obter informações 

acerca das condições de suporte, assim como das alterações da posição do 

CM. Esta responsabilidade atribuída ao défice da informação sensorial foi 

também proferida por Slijper et al. (2002), aquando dos resultados do seu 

estudo, quando demonstraram, igualmente, um menor nível de actividade 
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muscular por parte dos DP. Para estes autores, a informação sensorial revela-

se insuficiente relativamente ao tempo de aparecimento da perturbação. 

Os resultados obtidos a nível da frequência do sinal EMG vêm, de certa 

forma, confirmar a existência de uma activação muscular nos APAs, pois os 

valores da mediana foram superiores nesse instante, comparativamente ao 

período basal. Assim, tendo em conta que o aumento da mediana reflecte, 

segundo Beck et al. (2006), o recrutamento de unidades motoras maiores e 

uma velocidade de condução superior, significa que todos os indivíduos dos 

três grupos evidenciaram um maior recrutamento e sincronização das unidades 

motoras nos APAs, traduzindo-se num nível superior de actividade muscular. 

Contrariamente ao que aconteceu com os outros músculos, o SO 

evidenciou um nível de actividade muscular superior nos grupos com patologia, 

o que poderá estar relacionado, como já foi referido, com o maior 

deslocamento do CM para a frente, fruto da sua postura em flexão. No entanto, 

o grupo III foi o que apresentou maior amplitude de flexão do tronco e menor 

nível de actividade muscular do SO comparativamente ao grupo II, o que à 

primeira vista parece incoerente. Apesar disto, esta situação pode ser 

explicada pela estratégia utilizada por parte dos indivíduos do grupo II, no que 

se refere à activação muscular – coactivação -, pois os nossos resultados 

evidenciaram que foi precisamente o grupo no qual a amplitude de activação 

do TA foi praticamente similar à do músculo SO. Por outro lado, os indivíduos 

do grupo III evidenciaram uma variabilidade muito grande (desvio padrão 

elevado), pelo que os resultados podem de certa forma se encontrar 

enviesados, já que a verdade é que há indivíduos dentro deste grupo, cujos 

valores são superiores aos dos sujeitos do grupo II. Esta grande variabilidade 

poderá ser explicada com base na explanação de Mille et al. (1996) quando 

sugerem tratar-se de padrões inconsistentes de recrutamento das unidades 

motoras, reflectindo instabilidade do processo central. Mais uma vez, estes 

resultados podem ser reforçados pela frequência do sinal EMG que foi superior 

nos grupos II e III e, dentro destes, maior no grupo II. Esta situação poderá 

estar relacionada com os diferentes tipos de fibras musculares que foram 

activadas, pois para Farina et al. (2004), a velocidade de condução é diferente 
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consoante o tipo de fibras musculares e as unidades motoras recrutadas. Por 

esta razão, poderemos talvez inferir que, os indivíduos do grupo II, activaram 

um maior número de fibras fásicas, pois demonstraram uma frequência 

mediana superior. 

Interessa ainda salientar que o músculo TA foi o que demonstrou maior 

variabilidade na alteração da actividade basal nos grupos I e II, podendo estar 

associado, tal como defendem Aruin e Latash (1995a, cit. por Aruin et al., 1998) 

com a experiência pessoal e preferência particular dos indivíduos. 

Tendo em conta que verificámos um aumento da actividade muscular 

basal durante os APAs em todos os músculos, podemos sugerir que ocorreu 

um envolvimento quer da musculatura da anca quer da tíbio-társica, o que 

significa que todos os grupos recorreram às estratégias da anca e da tíbio-

társica. Resultados similares foram obtidos no estudo realizado por Amiridis et 

al. (2003), que defendem a existência de uma estratégia mista nos idosos sem 

patologia. Para estes autores, o envolvimento da musculatura da anca poderá 

estar relacionado com o comprometimento de unidades motoras, por 

alterações na condução nervosa, conduzindo a défices no sistema neuro-

músculo-esquelético, particularmente no que se refere ao insuficiente momento 

de força a nível da musculatura distal para conseguir, unicamente através 

desta estratégia, manter e restabelecer o equilíbrio face à perturbação. Esta 

alteração a nível da condução nervosa e, consequentemente, o défice de força 

poderá advir, por exemplo, da incidência de traumatismos periféricos que 

comprometem os nervos que enervam a musculatura distal, como a lesão das 

raízes nervosas por alterações degenerativas na região lombo-sagrada. 

Também a diminuição do comprimento muscular e flexibilidade induz uma 

perda de sarcómeros em série, podendo acarretar perdas no número de 

unidades motoras, que se irá reflectir no momento de força produzido pelos 

indivíduos.  

Os resultados do nosso estudo demonstraram também que o grupo I foi o 

que apresentou maior envolvimento da musculatura da anca comparativamente 

aos grupos II e III, sugerindo que a estratégia da anca assumiu um contributo 

maior neste grupo. Esta situação poderá resultar da maior velocidade de 
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deslocamento do CM e da maior amplitude da perturbação verificada no grupo 

I, pois, segundo vários autores, estes constituem dois factores determinantes 

na selecção da estratégia predominante (Gatev et al., 1999; Mille et al., 2003). 

Esta maior participação da estratégia da anca no grupo I, comparativamente 

aos restantes dois grupos, poderá ainda estar relacionada com os 

componentes passivos e activos a nível da musculatura distal, ou seja, o facto 

dos indivíduos com patologia apresentarem uma maior tensão muscular, assim 

como um aumento do tónus sob a forma de rigidez, pode de certa forma 

contribuir, por si só, para controlar parte do deslocamento do CM, que se revela 

inferior nestes casos. Quando procedemos à comparação dos grupos II e III 

entre si verificámos que o primeiro evidenciou maior envolvimento da 

musculatura da anca, podendo funcionar como uma estratégia de protecção 

para estes indivíduos, já que Runge et al. (1999) defendem que a estratégia da 

anca é altamente eficaz na estabilidade postural em situações em que a 

estratégia da tíbio-társica não é eficiente. Esta diferença entre os indivíduos 

dos grupos II e III poderá igualmente estar associada à diferente velocidade do 

passo evidenciada por eles, assim como à diferente capacidade de avaliação 

da informação sensorial, pois Gatev et al. (1999) são da opinião que a escolha 

da estratégia depende deste factor. Assim, a Fisioterapia poderá, em certa 

medida, ter um efeito a este nível, proporcionando aos indivíduos uma melhor 

utilização dos sistemas sensoriais. 

No que respeita ao padrão de activação nos APAs, os resultados parecem 

demonstrar que em todos os grupos ocorreu uma activação de ambos os 

músculos distais, embora superior no caso do TA, pois no instante basal o nível 

de actividade do SO foi estatisticamente superior ao TA, mas nos APAs essa 

diferença, em termos estatísticos, desaparece. Por esta razão, parece-nos lícito 

sugerir que, nos APAs, ocorreu uma maior activação do TA. De salientar que 

nos grupos I e III a activação do TA foi bastante superior à do SO, 

principalmente no grupo I em que esse aumento foi cerca de 3 vezes superior. 

Como tal, podemos de certa forma dizer que os nossos resultados concordam 

com os obtidos por Brunt et al. (2000) e Ito et al. (2003), que evidenciaram que 

a iniciação da marcha se caracteriza por uma inibição do SO seguida de uma 
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activação do TA. No entanto, os nossos resultados apontam para uma 

activação do SO, contrariamente à inibição observada pelos autores 

supracitados. Esta situação poderá estar relacionada com o facto de no nosso 

estudo não procedermos à análise do timing nem da sequência de activação. 

Assim, ao analisarmos a janela correspondente aos APAs, muito 

provavelmente englobamos o instante em que o SO sofre uma activação após 

a activação do TA, pois, tal como verificado no estudo de Frank et al. (2000), os 

DP mantiveram preservada a ordem de activação na iniciação da marcha, na 

qual se observou inicialmente uma activação do TA e posteriormente uma 

activação do SO e inibição do TA. Quanto à musculatura proximal, os 

resultados revelaram a existência de uma activação dos BF e RF, embora com 

um comportamento diferente consoante os grupos, cuja discussão será 

efectuada à posteriori.  

Relativamente à análise da musculatura anterior entre si (RF vs TA), 

interessa realçar que verificámos, em todos os grupos, um maior aumento da 

actividade muscular basal a nível distal (músculo TA). Esta ilação baseia-se no 

facto de, no instante basal, o valor do iEMG do RF ter sido estatisticamente 

superior ao iEMG do TA, diferença esta que, em termos estatísticos, 

desapareceu nos APAs, observando-se precisamente o inverso, isto é, o iEMG 

do TA revelou-se superior ao iEMG do RF. Esta situação poderá estar 

relacionada com o importante papel que o TA tem nos APAs na iniciação da 

marcha, pois é a existência de um momento de força dorsiflexor que irá 

promover o desequilíbrio necessário para iniciar o movimento, deslocando o 

CM.  

No que respeita à musculatura posterior, verificámos que as diferenças 

estatisticamente significativas observadas nos grupos II e III no instante basal 

entre BF e SO, com maior nível de actividade do último, desapareceram nos 

APAs, sugerindo que ocorreu uma maior activação do músculo proximal. Esta 

situação poderá dever-se ao facto do SO não ser tão eficaz a contrariar o maior 

deslocamento do CM para a frente, dado o predomínio da postura em flexão, 

necessitando de um músculo que possa ajudar nessa mesma função. 
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Quando analisámos os músculos individualmente, verificámos que o TA 

foi o que evidenciou maiores aumentos na sua actividade muscular basal, 

particularmente nos indivíduos dos grupos I e III. Relativamente ao grupo I, no 

qual foi observado uma maior activação do TA, esta poderá estar associada 

com o maior momento de força dorsiflexor produzido por estes indivíduos, na 

medida em que, no caso da iniciação da marcha, este é fundamental para 

gerar forças propulsivas capazes de iniciar o movimento, deslocando o CM em 

direcção à nova base de suporte. Este argumento poderá ser reforçado pelo 

facto de coincidir precisamente com o grupo que evidenciou maior oscilação do 

CP, o que nos leva a supor que foi igualmente o grupo com maior 

deslocamento do CM, o qual é induzido pela activação do TA. Esta razão 

assume um significado maior quando comparamos com os resultados de 

Genthon e Rougier (2005), que observaram, no seu estudo, que o aumento do 

deslocamento do CP conduziu a um aumento da activação muscular.  

Para além disto, o nível de actividade muscular verificado no TA pode 

estar relacionado com a velocidade do passo, tal como demonstraram Halliday 

et al. (1998) no seu estudo, no qual observaram que a uma maior actividade do 

TA correspondeu uma maior velocidade do passo. Como constatámos no 

nosso estudo, o grupo I foi o que demonstrou maior velocidade do passo. Esta 

poderá ser a razão pela qual os indivíduos dos grupos II e III evidenciaram 

menor nível de actividade, até porque, segundo Couillandre et al. (2000), há 

uma variação linear entre o máximo de deslocamento no sentido posterior do 

CP e a velocidade, o que sugere que esse menor deslocamento conduz a uma 

menor necessidade de recrutar actividade a nível do TA. No entanto, quando 

comparámos os grupos II e III entre si, esta situação parece não se processar 

da mesma forma, pois a actividade foi maior no grupo com menor 

deslocamento do CP. A explicação pode estar relacionada com a distribuição 

de carga na base de suporte, pois verificámos que os indivíduos do grupo III 

apresentaram uma maior assimetria da distribuição de carga. Como tal, esta 

assimetria poderá efectivamente ter alterado, tal como sugerem Dietz et al. 

(1997) e Kemoun et al. (2002), a informação aferente, principalmente a nível do 

mecanorreceptores plantares e órgãos tendinosos de Golgi, com 
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consequências quanto à capacidade de detecção da localização da projecção 

do CM e, posteriormente, nível de actividade muscular, particularmente na 

musculatura extensora. Foi neste contexto que Genthon e Rougier (2005) 

defenderam que a assimetria postural aumenta o controlo activo efectuado por 

parte da musculatura postural, tal como poderia ter acontecido com o TA no 

nosso estudo. Assim, a divergência quanto à activação do TA entre os grupos II 

e III poderá assentar no facto da Fisioterapia induzir, por um lado, uma simetria 

na distribuição de carga na base de suporte e, por outro lado, uma maior 

capacidade em modular a velocidade de deslocamento do CP através de uma 

melhor informação proprioceptiva a nível das superfícies plantares, pois 

Couillandre et al. (2000) verificaram que os indivíduos, quando submetidos a 

uma alteração da propriocepção das superfícies plantares, foram incapazes de 

modular a velocidade do CP relativamente à velocidade do CM na iniciação da 

marcha. Uma outra razão que poderá estar na base destes resultados poderá 

ser o facto do grupo III apresentar maior amplitude de flexão do tronco, pois o 

estudo de Aruin (2003) demonstrou a existência de uma correlação positiva 

entre a actividade do TA e o ângulo de flexão. Por outro lado, e admitindo as 

explicações de Frank et al. (2000) e Laughton et al. (2003), os nossos 

resultados poderão ainda estar associados com a possibilidade dos indivíduos 

do grupo III apresentarem uma maior rigidez muscular, o que requer uma força 

superior para conseguir provocar o desequilíbrio necessário para o início da 

marcha. Este é também um aspecto no qual a Fisioterapia poderá ter 

influência, no sentido de promover uma regulação dessa rigidez muscular. A 

deteorização do mecanismo do controlo sensorial e neuromuscular poderá ser 

igualmente um factor responsável por esta diferença no nível de actividade do 

TA entre os grupos II e III, na medida em que este aumento de actividade 

muscular poderá ser uma estratégia para promover um aumento da tensão, no 

sentido de activar os receptores musculares, aumentando desta forma as 

aferências, possibilitando uma melhor resposta por parte do indivíduo. Mais 

uma vez a Fisioterapia poderá ter um papel relevante a este nível 

proporcionando uma melhor utilização dos sistemas somatossensorial, mas 

também do sistema vestibular. 

 114



Discussão 

No que concerne à musculatura proximal verificámos que os indivíduos 

dos grupos com patologia foram os que evidenciaram menores aumentos da 

actividade muscular basal, como se pode verificar através das diferenças, 

sendo que foi a nível do músculo RF que se observaram as maiores 

discrepâncias comparativamente ao grupo sem patologia, o qual demonstrou 

um maior aumento do nível de actividade muscular basal. Esta situação poderá 

estar relacionada com o facto dos indivíduos com patologia apresentarem um 

maior ângulo de flexão do tronco, o que, consequentemente, poderá acarretar 

igualmente uma maior perda de sarcómeros em série e unidades motoras a 

nível deste músculo, até porque podemos constatar que o grupo III foi o que 

demonstrou menor nível de actividade muscular e maior ângulo de flexão do 

tronco, quando comparado com o grupo II. Assim, os nossos resultados foram 

similares aos encontrados por Aruin (2003) quando constatou que um ângulo 

de flexão do tronco de apenas 15º foi suficiente para induzir uma inibição a 

nível do RF, a qual foi explicada pelo facto de, nessas condições, não haver 

necessidade de flexão da anca. Relativamente ao músculo BF verificámos que 

os resultados foram muito similares entre os grupos I e II, os quais 

evidenciaram um maior aumento médio absoluto da actividade muscular basal 

quando comparados com o grupo III, o que parece contrariar os resultados de 

Laughton et al. (2003), que verificaram uma maior activação do BF nos idosos 

sem patologia. Estes autores atribuíram a responsabilidade à postura rígida em 

flexão dos indivíduos, que promove um deslocamento do CM no sentido 

anterior, pelo que há necessidade de recorrer a uma maior activação do BF 

para prevenir uma possível queda. No nosso estudo esta situação não 

aconteceu, pois o grupo que apresentou maior flexão do tronco foi 

precisamente o que demonstrou menor activação do BF, o que poderá ter 

resultado de aspectos de índole biomecânica como os referidos por Frank et al. 

(2000), ou seja, o deslocamento do CM em direcção ao membro inferior de 

apoio geralmente é acompanhado pelo movimento de hiperextensão da anca, 

movimento este da responsabilidade do BF, entre outros. Assim, talvez o facto 

dos indivíduos do grupo III não apresentarem um movimento tão amplo e eficaz 

de extensão da anca possa ser a explicação para os resultados encontrados. 
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Também a postura com maior predomínio de flexão assumida por parte destes 

indivíduos poderá conduzir a um maior alongamento do referido músculo, 

alterando a sua relação comprimento/tensão necessária para ocorrer uma 

activação eficaz. Por estas razões, e tendo em conta a semelhança entre os 

grupos I e II, a Fisioterapia parece ter um papel importante em termos dos 

componentes de movimento necessários para que ocorra um movimento 

considerado normal, com as sinergias musculares adequadas. 

Quando procedemos a uma análise entre agonista e antagonista, 

verificámos que, distalmente, o grupo II apresenta um comportamento diferente 

dos grupos I e III, ou seja, quer o aumento, quer o nível de actividade muscular 

do TA nos APAs é praticamente igual ao SO. Esta situação leva-nos a sugerir 

que estes indivíduos recorrem à estratégia da coactivação que, seguindo a 

mesma linha de pensamento de Aruin e Almeida (1997), poderá constituir uma 

estratégia por parte do SNC que, em casos de instabilidade postural, de 

imprevisibilidade do meio e dificuldade em prever e responder eficientemente a 

uma perturbação, utilizam a coactivação para atenuar o efeito da perturbação. 

Para os mesmos autores, esta estratégia concede, aos indivíduos com 

instabilidade postural, a possibilidade de uma resposta mais segura e capaz de 

proporcionar a manutenção do equilíbrio. Assim, esta estratégia protectiva 

usada por parte do SNC, apesar de não permitir aos indivíduos contrariar a 

perturbação e eliminar os seus efeitos, confere-lhes a possibilidade de diminuir 

a distância do CM relativamente ao seu ponto de equilíbrio, reduzindo as 

situações de risco. Para além disto, o facto dos indivíduos do grupo II 

evidenciarem maior velocidade do passo comparativamente aos indivíduos do 

grupo III poderá ter conduzido à utilização desta estratégia, já que Lamontagne 

te al. (2000) demonstraram que uma marcha mais rápida requer maior 

coactivação. No caso dos grupos I e III, os nossos resultados parecem 

evidenciar que os indivíduos recorrem à estratégia da enervação ou inibição 

recíproca, o que no caso do grupo III pode acarretar um risco acrescido para 

estes doentes, na medida em que os mecanismos responsáveis por manter o 

equilíbrio e a estabilidade encontram-se deficitários. Por este motivo, se 

perante uma perturbação não ocorrer uma correcta activação, esta pode, por si 
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só, constituir um acréscimo aos efeitos da perturbação, agravando-os. Assim, 

nos casos de patologia neurológica, dado que a literatura tem sugerido que a 

coactivação parece ser mais segura, os nossos resultados sugerem que a 

Fisioterapia parece conferir maior capacidade para os indivíduos manterem o 

equilíbrio e, por isso, se encontrarem mais protegidos pelo tipo de estratégia 

adoptada. No caso dos indivíduos sem patologia, pelo facto de não 

apresentarem tantas alterações a nível do sistema de controlo postural, o 

recurso à enervação recíproca traduz-se numa maior capacidade de contrariar 

as forças destabilizadoras, mantendo o equilíbrio. Ainda relativamente ao grupo 

I, os nossos resultados demonstraram que o aumento do nível de actividade 

muscular basal dos músculos proximais foi muito semelhante, sugerindo a 

existência de uma coactivação a este nível, o que poderá estar relacionado 

com o facto de, aquando do início do passo, os indivíduos necessitarem de 

uma boa estabilidade a nível proximal do lado contralateral aquele que vai 

realizar o passo, no sentido de permitir um movimento mais eficiente, pelo que 

a coactivação proporciona esta maior estabilidade. 

Apesar das discrepâncias observadas entre os grupos, a verdade é que 

de uma forma geral, o comportamento entre eles acaba por ser idêntico, até 

porque, em relação a muitos aspectos analisados até aqui, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados poderão, por um 

lado, estar subjacentes ao facto de alguns elementos do grupo III, apesar de no 

momento do estudo não se encontrarem submetidos a tratamento de 

Fisioterapia, já o tinham feito anteriormente e outros foram praticantes de 

actividade física durante vários anos, nomeadamente ténis, ciclismo, natação e 

hidroginástica, o que de certa forma poderia ter influenciado os nossos 

resultados. Por outro lado, estas semelhanças entre o comportamento inter-

grupo poderão assentar no facto do envelhecimento conduzir a alterações 

sensorio-motoras e neuromusculares importantes no controlo postural, razão 

pela qual Kemoun et al. (2002) sugeriram que as modificações nos idosos 

resultam de mecanismos dopaminérgios e defendam que a doença de 

Parkinson traduz um reflexo de um processo de envelhecimento acelerado. 
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No entanto, interessa realçar que outros aspectos poderão ter influenciado 

os nossos resultados, nomeadamente a variabilidade inerente às 

características intrínsecas dos indivíduos, em termos biomecânicos. Alguns 

factores tentamos controlar, como os limites da base de suporte e ângulo de 

flexão do tronco, embora outros não tenham sido controlados, como por 

exemplo a posição da pélvis, que poderá acarretar alterações no comprimento 

muscular, principalmente da musculatura proximal (RF e BF) e, 

consequentemente, no seu nível de actividade e o alinhamento da coxo-

femoral, pois poderá igualmente influenciar a actividade da musculatura, quer 

proximal, quer distal. Para além destes aspectos, há a considerar o efeito da 

aprendizagem que, muito provavelmente, ocorreu ao longo das cinco 

repetições de teste, como forma de optimizar a eficácia do movimento, 

traduzindo-se num menor dispêndio energético, através da progressiva 

redução da oscilação postural ao longo das repetições. Esta poderá ter sido a 

causa de alguma variabilidade intra-individual que observamos nos nossos 

resultados. 

 

6.3. A estabilometria nos ajustes posturais antecipatórios 
 

Neste ponto iremos fazer referência sobretudo à amplitude do 

deslocamento do CP e trembling nos sentidos ântero-posterior e médio-lateral, 

assim como à frequência. De salientar que a variável trembling é assumida 

como a componente do estabilograma mais importante quando pretendemos 

avaliar os mecanismos neurofisiológicos do controlo postural, já que, na opinião 

de Termoz et al. (2004), o trembling é directamente proporcional à aceleração 

do CM, traduzindo o controlo realizado pelo sistema que controla a postura e o 

equilíbrio. Para Zatsiorsky e Duarte (2000), quanto maior for a amplitude de 

trembling maior será a oscilação postural. Apesar disto, em algumas situações 

durante a nossa discussão, iremos abordar a amplitude de deslocamento do 

CP para podermos confrontar os nossos resultados com os de estudos 

anteriores, já que vários trabalhos neste contexto fazem alusão apenas a esta 

variável. 
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No que respeita à amplitude no sentido ML, os nossos resultados 

evidenciaram diferenças estatisticamente significativas nas amplitudes do CP e 

trembling entre os três grupos, sendo o grupo I o que apresentou os valores 

mais elevados, à semelhança dos resultados obtidos por Halliday et al. (1998) 

e Dibble et al. (2004), que demonstraram uma diminuição da oscilação postural 

dos DP comparativamente aos indivíduos sem patologia. Assim, e com base na 

opinião de Zatsiorsky e Duarte (2000), podemos dizer que, no nosso estudo, os 

indivíduos sem patologia foram os que demonstraram maior oscilação postural, 

comparativamente aos indivíduos com patologia. Como tal, no caso de 

corroborarmos as opiniões de Karlsson et al. (2000), Laughton et al. (2003) e 

Mochizuki et al. (2006), que defendem que a uma maior oscilação postural 

corresponde uma maior instabilidade postural e défice de equilíbrio, os nossos 

resultados levar-nos-iam a sugerir que os indivíduos sem patologia apresentam 

maior comprometimento dos mecanismos do controlo postural, o que não nos 

parece muito credível. Por esta razão, os nossos resultados poderão estar em 

consonância com os resultados obtidos por Williams et al. (1997), os quais não 

verificaram diferenças entre idosos de baixo risco de quedas e adultos jovens, 

sugerindo que o aumento da oscilação postural poderá constituir um factor 

importante na manutenção do equilíbrio. Como tal, pensámos que, nos casos 

em que os mecanismos neurofisiológicos responsáveis pela manutenção da 

postura e equilíbrio não se encontram tão afectados, como no caso dos 

indivíduos sem patologia, há maior capacidade por parte destes em se 

relacionarem com a sua base de suporte e, provavelmente, possuírem maiores 

limites de estabilidade, ou seja, maior capacidade para deslocarem o seu CM 

em amplitudes superiores sem perderem o equilíbrio, pelo facto de 

apresentarem maior rapidez nas respostas posturais. Este argumento assume 

um significado peculiar quando confrontado com a opinião de Martin et al. 

(2002), que referem que os indivíduos sem problemas do controlo postural 

podem tolerar maiores distâncias entre as projecções dos CM e CP, 

contrariamente ao que acontece nos casos de défice efectivo do referido 

sistema, que diminui essa distância durante os movimentos, na tentativa de 

reduzir a necessidade de um controlo activo, através da actividade muscular. A 
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capacidade de resposta rápida mencionada anteriormente pode ser reforçada 

pelos resultados que estes indivíduos apresentaram em relação à frequência 

do CPx (sentido ML), que se revelou superior comparativamente aos restantes 

dois grupos pois, tal como defenderam Karlsson et al. (2000) e van Wegen et 

al. (2001), a falta de componentes de alta amplitude da frequência poderão 

corresponder a uma disfunção do sistema do controlo postural, na medida em 

que uma alteração a este nível permite menor capacidade de respostas 

rápidas. Assim, para estes autores, maiores amplitudes da frequência poderão 

constituir indicadores de maior adaptação e capacidade exploratória, 

conferindo-lhes maior facilidade de adaptação face às perturbações. Esta maior 

oscilação postural observada nos indivíduos sem patologia poderá ainda estar 

relacionada com dois aspectos mencionados por Dibble et al. (2004), que 

dizem respeito ao melhor input sensorial e à maior velocidade do passo, assim 

como a uma maior utilização da estratégia da anca, tal como mencionado por 

Gu et al. (1996). 

Quando comparamos os grupos com patologia, verificámos que os 

indivíduos do grupo II evidenciaram uma maior oscilação postural quando 

comparados com os indivíduos do grupo III, diferença esta que foi 

estatisticamente significativa, o que poderá resultar da influência da 

Fisioterapia a este nível que, através de alterações na postura dos indivíduos, 

no alinhamento dos seus segmentos corporais, na melhor distribuição da carga 

na base de suporte e na melhor capacidade em utilizar a informação dos 

sistemas vestibular e somatossensorial, permite aos DP se relacionarem de 

forma eficiente com a sua base de suporte e serem capazes de “sair” e 

“regressar” ao seu ponto de equilíbrio com maior facilidade e adaptabilidade. O 

facto do grupo II exibir uma oscilação postural estatisticamente inferior ao 

grupo I, poderá estar relacionado com os défices que estes doentes 

apresentam relativamente aos mecanismos subjacentes ao sistema do controlo 

postural e à estratégia da coactivação utilizada por estes, na medida em que 

Kemoun et al. (2002) sugerem que, em situações de instabilidade, a menor 

oscilação postural poderá advir desta estratégia. 
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Quando nos reportámos ao sentido AP, os resultados foram semelhantes 

aos encontrados para o sentido ML, embora as diferenças estatisticamente 

significativas só se tenham observado na variável trembling. Apesar disto, 

parece-nos lícito apontar as mesmas razões mencionadas para o sentido ML 

para justificar os resultados obtidos, acrescentando, sobretudo para os 

indivíduos do grupo I, que a maior oscilação poderá estar inerente ao maior 

momento de força dorsiflexor produzido por estes, na medida em que Liu et al. 

(2005) defenderam que a oscilação do CP no sentido AP é fortemente 

influenciada pelos momentos de força gerados na tíbio-társica. Contudo, 

interessa realçar que, em todos os grupos, a amplitude de oscilação foi 

significativamente inferior no sentido AP, corroborando os resultados de 

Mitchell et al. (1995). No caso dos DP, estes resultados poderão estar 

associados com a inflexibilidade postural e rigidez axial referida por Mitchell et 

al. (1995) e van Wegwen et al. (2001), muito por culpa da sua postura rígida 

em flexão, o que pode igualmente justificar a maior amplitude de oscilação no 

sentido ML como forma de compensar o défice de amplitude no sentido AP. A 

diferença entre a oscilação no sentido AP entre os grupos II e III pode ser 

atribuída, para além da influência da Fisioterapia pelas razões já apontadas 

anteriormente, ao ângulo de flexão do tronco, pois Aruin (2003) observou uma 

associação inversa entre o deslocamento do CP e o ângulo de flexão do 

tronco. No entanto, interessa salientar que a tarefa não foi a mesma do nosso 

estudo, o que nos leva a ter algum cuidado quanto à comparação com o estudo 

supracitado. 

Em relação à frequência do CP no sentido ML interessa destacar que o 

grupo I foi o que apresentou o valor mais elevado assim como uma maior 

variabilidade, seguido do grupo II, o que segundo van Wegen et al. (2001) pode 

ser uma estratégia para manter o equilíbrio, pois significa uma maior 

adaptabilidade e rapidez nas respostas posturais. Esta poderá ser a razão que 

justifique os maiores valores e variabilidade de frequência do CP encontrados 

nos grupos II e I. No entanto, interessa realçar que, na variável trembling, a 

frequência em ambos os sentidos foi sempre superior no grupo III em relação 

aos dois restantes grupos, o que poderá estar relacionado com a menor 
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amplitude de oscilação evidenciado por aqueles indivíduos. Contudo, interessa 

realçar que não existiram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos quanto aos valores de frequência e que, mesmo em termos de valores 

médios absolutos, as diferenças foram praticamente insignificantes. Esta 

situação poderá estar relacionada com o reduzido número de pontos 

encontrados em que a força horizontal foi igual a zero, aquando da 

decomposição do estabilograma.  

 

6.4. Relação entre as diferentes variáveis de estudo 
 

Dado o facto da literatura se reportar a alguns factores que podem 

influenciar os APAs, procedemos à análise da possível relação existente entre 

essas variáveis e o sinal EMG e amplitude das variáveis estabilométricas. 

Apesar das variáveis cinemáticas e antropométricas não se terem revelado 

estatisticamente diferentes entre os três grupos, julgámos que a diferença 

observada em termos de valores médios absolutos poderá, pelo menos em 

parte, ter influência nos nossos resultados, daí a nossa decisão em realizar 

esta análise. 

 

Relativamente às variáveis cinemáticas, os nossos resultados 

evidenciaram que os indivíduos do grupo I apresentaram maior velocidade e 

comprimento do passo comparativamente aos restantes dois grupos, 

confirmando os resultados obtidos por Mitchell et al. (1995) e Miller et al. 

(1996), autores que constataram a presença de uma marcha mais lenta nos DP 

quando comparados com os idosos sem patologia. No que concerne aos 

indivíduos com patologia, o grupo submetido a tratamento de Fisioterapia foi o 

que apresentou maior comprimento e velocidade do passo, sendo a diferença 

mais acentuada em relação ao último parâmetro (velocidade), o que parece 

corroborar os resultados de Scandalis et al. (2001) quando observaram que 

após 8 semanas de treino aeróbio, os DP aumentaram a velocidade e o 

comprimento do passo.  
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No que respeita à relação entre as variáveis cinemáticas e a actividade 

muscular, os nossos resultados evidenciaram a presença de correlações 

positivas apenas entre a velocidade do passo e o iEMG do TA, no grupo I, e 

entre o comprimento do passo e o iEMG do BF, no grupo II. Assim, os nossos 

resultados em relação à associação positiva entre a velocidade do passo e a 

actividade muscular do TA concordam com os resultados obtidos por Ito et al. 

(2003), autores que demonstraram igualmente que a activação do TA foi 

directamente proporcional ao aumento da velocidade atingida no final do 

primeiro passo. Também os resultados encontrados por Aruin (2002) 

confirmam, de certa forma, os obtidos no nosso estudo, dado que o autor 

supracitado constatou a existência de uma correlação positiva entre a 

magnitude da perturbação e a actividade dos músculos da região frontal. Esta 

situação aparece, mais uma vez, a reforçar a importância do momento de força 

dorsiflexor na produção de forças propulsivas para promover o desequilíbrio 

necessário para o início da marcha. O facto desta correlação só se ter 

verificado nos indivíduos do grupo sem patologia poderá estar relacionado com 

a menor capacidade em gerar um momento de força dorsiflexor eficaz e, 

sobretudo com a mesma intensidade, por parte dos DP. 

 

Quanto ao comprimento do passo, a correlação existente somente com o 

iEMG do BF no grupo II poderá assentar em aspectos de natureza 

biomecânica, isto é, o maior comprimento do passo induz maior necessidade 

de ocorrer hiperxtensão da anca contralateral, o que requer um maior 

recrutamento da musculatura capaz de promover esta componente de 

movimento. No caso do grupo III, a inexistência de uma correlação poderá 

estar associada ao menor comprimento do passo evidenciado por estes 

indivíduos, ou ao seu maior ângulo de flexão do tronco que impede de ocorrer 

um movimento tão amplo a nível da anca. Também o facto de apresentarem 

um menor envolvimento da estratégia da anca, que poderá advir de uma menor 

capacidade de recrutar actividade muscular proximal, talvez devido a uma 

maior alteração do alinhamento dos segmentos corporais, poderá ter 

influenciado os resultados a este nível. Quanto ao grupo sem patologia, não 
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encontramos igualmente qualquer correlação entre a amplitude da perturbação 

(comprimento do passo) e a amplitude de actividade muscular, tal como 

verificado por Aruin e Shiratori (2004). E, apesar destes autores terem avaliado 

a influência da amplitude da perturbação com uma tarefa do membro superior, 

pensamos que a explicação para os nossos resultados poderá assentar no 

mesmo argumento utilizado pelos autores supracitados para justificarem os 

seus resultados, isto é, os APAs são gerados em função do conhecimento 

prévio da amplitude da perturbação, a qual serve de “guia”, daí que esta 

variável não tenha influência na actividade muscular. No entanto, interessa 

realçar que se esta razão poderá ser viável para os indivíduos sem patologia, o 

mesmo pode não acontecer quando estamos perante os DP, pois nestes a 

capacidade de prever a amplitude da perturbação poderá estar comprometida 

pelo défice da informação aferente a nível dos mecanorreceptores plantares, 

órgãos tendinodos de Golgi, entre outros inputs somatossensoriais.  

 

Quanto ao ângulo de flexão do tronco, apenas verificámos a existência de 

uma correlação positiva com o iEMG SO no grupo III, talvez pela maior 

amplitude de flexão observada nos indivíduos deste grupo. Estes resultados 

vêm reforçar a ideia de que esta postura em flexão promove, muito 

provavelmente, um maior deslocamento anterior do CM, pelo que requer maior 

actividade muscular por parte do SO para contrariar esse deslocamento, 

evitando uma possível queda anterior. Perante este motivo, talvez fosse de 

esperar a existência de uma correlação também com o BF, na medida em que 

este músculo poderá ter igualmente a mesma função de neutralizar o 

deslocamento anterior do CM. Contudo, e como já referimos anteriormente, as 

alterações de alinhamentos segmentares, conjuntamente com a possibilidade 

de alterações de alinhamento e comprimento musculares, poderão 

comprometer as sinergias musculares. 

 

Finalmente interessa realçar que somente o grupo III evidenciou a 

existência de uma correlação positiva entre a velocidade do passo e a 

amplitude de trembling no sentido AP, o que poderá evidenciar que os 
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indivíduos pertencentes a este grupo apresentam um maior comprometimento 

dos mecanismos responsáveis pelo controlo postural, já que este resultado 

significa que muito provavelmente uma maior velocidade, ao induzir um 

deslocamento mais rápido e provavelmente maior do CM, faz com que o 

controlo activo efectuado através da actividade muscular não seja tão eficaz 

para contrariar esse deslocamento, aumentando a amplitude de trembling. 

Assim, o facto dos grupos I e II não apresentarem uma correlação a este nível, 

poderá indicar que o seu sistema de controlo postural se consegue adaptar às 

características da perturbação e alterar os seus mecanismos em função disso. 
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7. CONCLUSÕES 



 



Conclusões 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões do nosso estudo 

de acordo com os objectivos e hipóteses estabelecidos. 

 

Os resultados evidenciaram que todos os indivíduos foram capazes de 

gerar APAs, caracterizados pelo aumento da actividade muscular basal de 

todos os músculos estudados, embora com maior significado na musculatura 

distal, mais concretamente a nível do músculo TA, principalmente nos grupos I 

e III. No entanto, e apesar dos resultados sugerirem que o padrão de activação 

nos APAs foi semelhante entre os grupos, até porque não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre si, os indivíduos com patologia 

apresentaram um nível de actividade inferior em relação aos indivíduos sem 

patologia, confirmando-se, deste modo, a primeira hipótese formulada. Assim, 

parece existir evidência de que a doença de Parkinson afecta o recrutamento 

da actividade muscular postural, condicionando a preparação do indivíduo para 

o movimento voluntário.  

 

A Fisioterapia parece ter influência na amplitude de actividade muscular 

recrutada, pois, em termos médios absolutos, o aumento foi superior nos DP 

submetidos a tratamento de Fisioterapia, quando comparados com DP sem 

tratamento de Fisioterapia, à excepção do TA, confirmando-se a segunda 

hipótese. Desta forma, a Fisioterapia parece conferir maior capacidade do 

indivíduo recrutar actividade muscular postural, possibilitando uma melhor 

preparação para o movimento, o que poderá traduzir-se num melhor equilíbrio.  

 

Não se encontraram diferenças quanto à amplitude e frequência entre a 

actividade muscular proximal e distal, não sendo, por isso, comprovada a 

terceira hipótese, o que nos leva a sugerir que todos os indivíduos mostraram o 

envolvimento de ambas as estratégias da anca e da tíbio-társica nos APAs. 

Contudo, os resultados evidenciaram que o músculo TA foi o que apresentou 

uma maior activação nos três grupos, embora com maior significado nos 

indivíduos do grupo I e III.  
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Não se verificaram diferenças significativas na amplitude e frequência do 

sinal electromiográfico entre os DP submetidos a tratamento de Fisioterapia e 

os restantes indivíduos dos dois grupos, pelo que rejeitamos a quarta hipótese. 

Contudo, parece haver evidências de um maior recrutamento muscular, médio 

absoluto, a nível proximal, por parte dos doentes que fazem Fisioterapia, o que 

nos leva a sugerir que este tipo de intervenção conduz a uma maior 

estabilidade proximal, conferindo, provavelmente, maior equilíbrio.  

 

Quanto à comparação do nível de actividade entre agonista/antagonista 

as diferenças entre os grupos observaram-se sobretudo distalmente, sendo 

que os DP submetidos a tratamento de Fisioterapia evidenciaram um nível de 

actividade muito similar entre TA/SO, sugerindo a utilização da estratégia da 

coactivação, contrariamente à enervação recíproca usada pelos restantes 

indivíduos dos dois grupos (I e III). Por este motivo, aceitamos, apenas 

parcialmente, a quinta hipótese, e rejeitamos a sexta. Assim, estes resultados 

parecem sugerir que a Fisioterapia determina ou condiciona o tipo de estratégia 

utilizada pelos indivíduos nos APAs, estratégia esta que, nos casos em que os 

mecanismos neurofisiológicos do sistema do controlo postural se encontram 

afectados, poderá ser mais protectiva. 

 

Quanto aos dados estabilométricos, o nosso estudo demonstrou que os 

indivíduos sem patologia evidenciaram maiores amplitudes de deslocamento 

do CP, rambling e trembling em ambos os sentidos, contrariando, em parte, a 

sétima hipótese formulada. Apesar disto, podemos aceitá-la, ainda que 

parcialmente, na medida em que as amplitudes das três variáveis 

estabilométricas no sentido médio-lateral foram sempre superiores em relação 

ao sentido AP nos três grupos. Em relação à frequência, os nossos resultados 

permitem-nos, mais uma vez, aceitar parcialmente a sétima hipótese, na 

medida em que os maiores valores de frequência do CP e rambling no sentido 

ML foram observados nos indivíduos sem patologia. No entanto, no sentido AP 

e ainda na variável trembling, em ambos os sentidos, foram os DP não 

submetidos a Fisioterapia que demonstraram valores mais elevados. 
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Os DP submetidos a tratamento de Fisioterapia foram os que obtiveram os 

valores mais aproximados dos indivíduos sem patologia, o que significa que 

demonstraram maiores amplitudes de deslocamento das três variáveis 

estabilométricas estudadas, comparativamente aos DP que não fazem 

Fisioterapia, pelo que, a este nível, rejeitamos a oitava hipótese. De acordo 

com estes resultados, parece que a Fisioterapia melhora a capacidade destes 

indivíduos se relacionarem com a sua base de suporte, aumentando os seus 

limites de estabilidade. Quanto à frequência, somente nas variáveis CP e 

rambling no sentido ML os DP que fazem Fisioterapia apresentam valores mais 

elevados, pelo que aceitamos, parcialmente, a oitava hipótese. 

 

De uma forma geral, não encontramos nenhuma relação entre a 

velocidade e o comprimento do passo e a actividade muscular, à excepção da 

relação positiva entre a velocidade e a actividade muscular do TA e o 

comprimento e actividade muscular do BF, nos grupos I e II respectivamente, 

pelo que não podemos confirmar, pelo menos em toda a sua globalidade, a 

nona hipótese. O mesmo verificámos com a décima hipótese, já que apenas 

constatámos a existência de uma relação positiva entre as variáveis velocidade 

do passo e amplitude de trembling y e comprimento do passo e amplitude de 

rambling x no grupo III. Perante isto, pensámos que a Fisioterapia poderá 

melhorar o momento de força dorsiflexor, o qual se traduzirá numa maior 

velocidade da marcha. Para além disto, proporciona a capacidade de recrutar 

maior actividade muscular para compensar ou contrariar o maior desequilíbrio 

criado pela maior amplitude da perturbação (comprimento do passo), o que 

significa, provavelmente, que os DP submetidos a exercício terapêutico 

possuem maior adaptabilidade às condições da tarefa. O facto de não existir 

qualquer associação entre as variáveis estabilométricas e cinemáticas nos DP 

que fazem Fisioterapia pode-nos sugerir, mais uma vez, que estes indivíduos 

possuem maior capacidade de se adaptarem e responderem de forma mais 

eficiente às características da perturbação, o que significa melhor equilíbrio. 
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O ângulo de flexão do tronco apresenta uma relação positiva com a 

actividade muscular do SO exclusivamente nos DP sem tratamento de 

Fisioterapia, pelo que só para estes indivíduos e relativamente a este músculo 

podemos aceitar a décima primeira hipótese.  

 

Finalmente não encontramos qualquer relação entre os limites da base de 

suporte e a actividade muscular, rejeitando assim a décima segunda hipótese, 

o que sugere que, independentemente da sua largura e comprimento, há 

necessidade de uma componente activa para manter o equilíbrio. 

 

Assim, perante os resultados do nosso estudo podemos concluir que os 

DP apresentam capacidade para gerar APAs e que a Fisioterapia parece ter 

influência a este nível, já que, relativamente aos dados estabilométricos e sinal 

EMG, de uma forma geral, os DP submetidos a tratamento de Fisioterapia 

foram os que mais se aproximaram dos valores obtidos pelos indivíduos sem 

patologia. Além disso, parece que a Fisioterapia induz os DP a recorrerem à 

estratégia da coactivação, mecanismo de controlo por feedforward, que poderá 

ser mais segura, protectiva e eficaz para a manutenção do equilíbrio, 

particularmente nos casos em que os mecanismos neurofisiológicos do 

controlo postural se encontram afectados. 

 

 

 
Sugestões para investigações futuras 

 

Neste ponto surgem-nos algumas sugestões para trabalhos futuros no 

âmbito desta temática, tais como: 

 

Efectuar um estudo de natureza longitudinal, no sentido de avaliar os 

efeitos da Fisioterapia nos APAs de uma forma mais fiável. 
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Realizar um estudo em que um grupo com DP fosse iniciar tratamento de 

Fisioterapia naquele momento, de forma a podermos ter uma avaliação antes 

de iniciarem tratamento, permitindo tirar ilações mais fidedignas acerca dos 

efeitos da Fisioterapia. 

 

Realizar um estudo com um grupo de DP que não tenham qualquer 

experiência anterior de actividade física ou Fisioterapia, no sentido de eliminar 

completamente esta variável que pode enviesar os resultados. 

 

Tentar controlar outras variáveis, nomeadamente a gordura subcutânea, 

através da medição das pregas cutâneas ou do cálculo da percentagem de 

massa gorda, pois constitui um aspecto que pode interferir com o sinal EMG, 

assim como a avaliação da distribuição de carga na base de suporte, 

recorrendo ao uso de palmilhas. 
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9. ANEXOS 



 



ANEXO 1 – Inquérito preliminar 

Inquérito preliminar de caracterização da amostra 
 
1. Código de Identificação: _______    2. Data de Nascimento (idade):____________________ 
 
3. Sexo: Masc.      Fem                 4. Altura(m): __________        5. Peso (Kg): __________ 
 
6. Escolaridade: 1º ciclo                 2ºciclo             Secundário              Ensino Superior  
 
7. Actividade profissional que exerce/exerceu:______________________ 
 
8. Há quanto tempo lhe foi diagnosticada a doença? _________________ 
 
9. Toma alguma medicação para a sua doença? Sim  Não   9.1. Se sim, Qual?__________ 

9.2. Há quanto tempo toma essa medicação? ________ 9.3. Qual a sua dose diária? ________ 
9.4. Qual o horário da medicação? ________________________________________________ 
 
10. Faz algum tipo de Fisioterapia?  

10.1. Sim     10.1.1. Há quanto tempo?_________    10.1.2. Frequência semanal: _________ 
10.2. Não, nunca fiz                                                    10.3. Actualmente não, mas já fiz  
10.3.1. Há quanto tempo deixou de fazer?________ 
 
11. Pratica algum tipo de actividade física? 

11.1. Sim   11.1.1. Modalidade(s) praticada(s): ____________11.1.2. Tempo de prática: ____ 
11.2. Não, nunca pratiquei   
11.3. Actualmente não, mas já pratiquei      11.3.1. Modalidade(s) praticada(s): ___________ 
 
12. Membro inferior dominante:            Direito         Esquerdo  
 
13. Sofreu alguma queda nos últimos 6 meses? Sim      Não   
13.1. Se sim, Quantas?: 

1                
2 a 3          
Mais de 3      

13.2. As quedas resultaram de: 
Mau piso                                                                        
Enquanto andava, mudava de direcção ou inclinava      
Levou um empurrão                                                      
Sem razão aparente                                                      

 
14. História Médica/Medicação: 
Doença Neurológica                                                     Sedativos/Hipnóticos     
Problemas cardiovasculares e pulmonares                  Tranquilizantes            
Fractura nos últimos 6 meses                                        Antidepressivos              
Lesões ortopédicas                                                        Outros                                Qual?______ 
Problemas metabólicos (diabetes, ...)                 
Distúrbios visuais não corrigidos                        
 
15. Cognição (Mini-Mental State Exam, score 0-30):_______________ 
 
16. Estadio da doença (escala de Hoehn e Yahr): _________________ 
 
17. Base de suporte: Largura ________(cm) Comprimento: _________(cm) 
 
18. Predomínio de carga na base de suporte: MI direito   MI esquerdo  
 
19. Ângulo de flexão do tronco: _________ 
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Anexo 2 – declaração de consentimento informado 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

Tendo em consideração a “Declaração de Helsínquia” da Associação 

Médica Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 

1989; Somerset Mest 1996 e Edimburg 2000) 

 

ESTUDO: A influência do exercício terapêutico nos ajustes posturais 

antecipatórios dos doentes de Parkinson. 

 

Eu, abaixo-assinado, _________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do meu caso, assim 

como de toda a investigação que se pretende realizar e para a qual serei 

incluído(a). Foi-me concedida toda a oportunidade para fazer as questões que 

julguei ser necessárias e para as quais obtive resposta satisfatória, não 

restando quaisquer dúvidas. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da 

Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada 

incluiu os objectivos, os métodos, os benefícios previstos, os potenciais riscos 

e o eventual desconforto. Além disto, foi-me afirmado o direito de desistir a 

qualquer momento de participar no estudo, sem que isso acarrete qualquer 

prejuízo na assistência que me é prestada. 

Foi-me ainda garantido o anonimato dos dados, assim como a sua 

confidencialidade. 

Por tudo isto, consinto que me sejam aplicados todos os testes propostos 

pelo investigador. 

 

 

Data ___ / _____________________/ 200__ 

 

 

Assinatura do voluntário: _________________________________________ 

 

O investigador responsável: _______________________________________ 
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Anexo 3 – Mini Mental State Exam 
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Anexo 3 – Mini Mental State Exam 
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Anexo 4 – Escala de Hoehn e Yahr 

Estadio 1 
 
- sinais e sintomas leves num dos lados do corpo; 

- sintomas leves; 

- sintomas inconvenientes, mas não desabilitantes; 

- usualmente presença de tremor num membro; 

- amigos notam diferenças na postura, locomoção e expressão facial. 

 

Estadio 2 
 
- sintomas bilaterais; 

- disfunção mínima; 

- comprometimento da postura e da marcha. 

 

Estadio 3 
 
- lentidão significativa dos movimentos corporais; 

- disfunção do equilíbrio da marcha ou em ortostatismo; 

- disfunção generalizada moderadamente grave. 

 

Estadio 4 
 

- sintomas graves; 

- pode andar por uma distancia limitada; 

- rigidez e bradicinésia; 

- incapaz de viver sozinho; 

- tremor pode ser menor que nos estadios precoces. 

 

Estadio 5 
 
- estado caquético; 

- invalidez completa; 

- incapaz de ficar em pé ou andar; 

- requer constantes cuidados de enfermagem 

Hoehn e Yahr, 1967. Escala de gravidade da doença de Parkinson 
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