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RESUMO 

 

 

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA ESPECTRAL NA AVALIAÇÃO DO CONTROLE 

POSTURAL EM TAREFAS SIMPLES E DE DUPLA TAREFA EM ADULTAS-

JOVENS E IDOSAS 

 

AUTOR: Samuel Klippel Prusch 

COORIENTADOR: Prof. Dr Luiz Fernando Cuozzo Lemos 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Carlos Bolli Mota 

 

 
O sistema do controle postural baseia-se por três distintos sistemas sensoriais, sendo eles os sistemas vestibular, 

visual e somatossensorial. Esses sistemas enviam informações por vias aferentes até o Sistema Nervoso Central, 

o qual emite respostas motoras, por vias eferentes, com o objetivo de preservar a manutenção do controle postural. 

Muito se estuda a oscilação corporal, principalmente por avaliações tradicionais, que utilizam a oscilação do 

Centro de Pressão (COP), na base de suporte do indivíduo. Porém existe uma avaliação dos sistemas sensoriais, 

que se dá através de uma análise de frequência. Nesta avaliação é possível identificar quais faixas de frequência 

em que cada sistema mais atuaria, em determinada situação. Diante disto, o objetivo deste estudo é comparar o 

controle postural em tarefas simples e de dupla tarefa em adultas-jovens e idosas, através da análise da frequência 

espectral. O estudo foi composto por um grupo de idosas (GI), com 16 participantes e um grupo de adultas jovens, 

composto por 17 participantes (GJ). Nesta avaliação foi utilizada uma plataforma de força, para a aquisição dos 

dados de controle postural em tarefas simples (olhos abertos e olhos fechados) e em dupla tarefa (Teste do laser - 

tarefa elíptica com a mão direita (CIRD) esquerda (CIRE), tarefa horizontal direita (HORD) e esquerda (HORE), 

teste de memória (MEM) e teste de Stroop (ST). As variáveis no domínio espaço-temporal avaliadas foram: 

amplitude de deslocamento ântero-posterior do COP (COPap), amplitude de deslocamento mediolateral do COP 

(COPml), velocidade média de deslocamento do COP (COPvm) e área de oscilação do COP (COPsa). Para análise 

no domínio das frequências, foram utilizadas as medianas das frequências presentes nos sinais do COP, nas 

direções ântero-posterior e mediolateral. Os dados foram submetidos à estatística descritiva. Foi verificada a 

normalidade na distribuição dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk, a homogeneidade por meio do teste de 

Levene. Na análise do COP para os dados normais foi utilizado o  teste t para amostras independentes. Já para os 

dados não normais utilizou-se o teste de Mann-Whitney para as comparações. Para a análise de frequências, os 

valores numéricos foram transformados em categóricos, divididos conforme as bandas de frequência, sendo 

classificadas em baixa (0 - 0,7 Hertz), média (0,7 – 1 Hertz) e alta (1 – 3 Hertz). Na sequência, realizou-se um 

teste de tabela de referência cruzada, com análise do teste de Qui-quadrado e teste de Fischer, quando necessário. 

O nível de significância para todos os testes foi de 5%. A análise do COP mostrou que situações de dupla tarefa 

afetam o controle postural de idosos, em relação ao grupo de jovens. Já através da análise de banda de frequências, 

os resultados apontaram para alterações sensoriais principalmente na direção mediolateral, até mesmo dentro do 

próprio teste (nos intervalos de 0s a 10s, 10s a 20s e 20s a 30s). Além do mais, a partir dos resultados encontrados, 

vale ressaltar que apesar de não existir diferença nas variáveis do COP para as situações OA e OF, na avaliação 

das frequências foram encontradas diferenças nas estratégias sensoriais entre os grupos.  
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The postural control system is based on three distinct sensory systems, namely the vestibular, visual and 

somatosensory systems. These systems send information via afferent routes to the Central Nervous System, which 

emits motor responses, via efferent routes, to preserve the maintenance of postural control. Body oscillation is 

widely studied, mainly by traditional evaluations, which use the oscillation of the Pressure Center (COP), on the 

individual's support base. However, there is an evaluation of the sensory systems, which takes place through a 

frequency analysis. In this evaluation it is possible to identify which frequency bands in which each system would 

act more, in each situation. In view of this, the objective of this study is to compare postural control in single and 

double tasks in young-adult and elderly women, through the analysis of the spectral frequency. The study consisted 

of a group of elderly women (IG), with 16 participants and a group of young adults, composed of 17 participants 

(GJ). In this evaluation, a force platform was used for the acquisition of postural control data in simple tasks (eyes 

open and eyes closed) and in double task (Laser test - elliptical task with the right hand (CIRD) left (CIRE), 

horizontal right (HORD) and left (HORE) task, memory test (MEM) and Stroop test (ST). The variables in the 

spatio-temporal domain evaluated were anteroposterior COP displacement amplitude (COPap), amplitude of 

mediolateral displacement of the COP (COPml), average displacement speed of the COP (COPvm) and oscillation 

area of the COP (COPsa). For the analysis in the frequency domain, the medians of the frequencies present in the 

signals of the COP were used, in the anteroposterior directions. posterior and mediolateral. The data were 

submitted to descriptive statistics. The normality in the distribution of the data was verified through the Shapiro-

Wilk test, the homogeneity through the Levene test.In the analysis of the COP for normal data it was used t test 

for independent samples was used. For non-normal data, the Mann-Whitney test was used for comparisons. For 

the frequency analysis, the numerical values were transformed into categorical, divided according to the frequency 

bands, being classified as low (0 - 0.7 Hertz), medium (0.7 - 1 Hertz) and high (1 - 3 Hertz). Then, a cross-reference 

table test was performed, with analysis of the Chi-square test and Fischer test, when necessary. The level of 

significance for all tests was 5%. The analysis of the COP showed that dual task situations affect the postural 

control of the elderly, in relation to the group of young people. Through the frequency band analysis, the results 

pointed to sensory changes mainly in the mediolateral direction, even within the test itself (in the intervals from 

0s to 10s, 10s to 20s and 20s to 30s). Furthermore, from the results found, it is worth mentioning that although 

there is no difference in the COP variables for the OA and OF situations, in the evaluation of the frequencies, 

differences were found in the sensory strategies between the groups. 
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RVE           Reflexo vestíbulo-espinhal 

RVO           Reflexo vestíbulo-ocular 

SAOS         Síndrome da apneia obstrutiva do sono moderada a grave 

SNA           Sistema nervoso central 

ST              Teste de Stroop 

TCLE         Termo de consentimento livre e esclarecido 

TTH           Cefaleia crônica por tensão 

UVH          Hipofunção vestibular unilateral 

VN             Neurite vestibular 

VOL          Contrações musculares voluntárias 

VOR          Reflexo vestíbulo-ocular 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa terá uma representação cada 

vez maior nas próximas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o número de idosos irá representar cerca de 25 % da população total do país, até 2060. 

Portanto, a pirâmide etária ocasionará um processo de estreitamento de sua base, evidenciando 

o envelhecimento da população brasileira (IBGE, 2018). Havendo assim, uma necessidade de 

se pensar em ações relacionadas a qualidade de vida e a políticas públicas para atender a 

demanda crescente de idosos. 

Com o envelhecimento aparecem muitas alterações, principalmente fisiológicas, 

causando uma perda significativa na funcionalidade e na qualidade de vida da população idosa 

(CADORE et al., 2013; VENTURELLI et al., 2018). Dentre essas alterações, destacam-se as 

que acometem o controle postural, pois este sistema é desafiado constantemente por oscilações 

corporais, principalmente nesta fase da vida, na qual muitos fatores prejudicam o seu 

desempenho (marcha lenta, histórico de quedas anteriores, baixa aptidão física etc) (HORAK 

et al., 1996; SEIDLER et al., 2010). Desta maneira, para a população idosa, uma queda pode 

representar um problema maior que a própria queda em si (lesões ósseas, bater a cabeça), 

podendo gerar lesões mais graves do que aconteceria em um adulto-jovem (MATSUMURA; 

AMBROSE, 2006; RODACKI et al., 2009), bem como a reincidência de quedas futuras, o que 

por sua vez, afeta diretamente a qualidade de vida dos idosos (TINETTI et al., 1988; VIEIRA 

et al., 2011; GIL et al., 2017). 

Uma situação potencializadora de futuras quedas é representada em momentos nos quais 

a pessoa tem sua atenção dividida em duas ações paralelas ao mesmo tempo. Contudo, realizar 

duas tarefas simultaneamente é algo comum no dia a dia de um indivíduo (ALFIERI, 2010), 

representando muitas vezes como sendo algo vantajoso possuir essa capacidade, por se tratar 

de otimizar o tempo (AMIRIDIS et al, 2003). Porém, com o passar dos anos, à medida que o 

indivíduo envelhece, a capacidade de manter o equilíbrio postural pode estar reduzida, contudo 

em situações normais (única tarefa), ele será capaz de manter a concentração na tarefa 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Todavia, quando o idoso se depara com a 

necessidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, dependendo da complexidade das 

tarefas, ele não conseguirá manter a atenção necessária para ambas as ações, assim ocasionando 

dificuldade em realizar as tarefas (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010; HSIAO, et 

al., 2020). Desta maneira, tarefas paralelas que necessitem da atenção dividida (entre o controle 
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postural e o processamento cognitivo), podem gerar maiores perturbações ao controle postural 

(JAMET et al., 2006).  

Segundo Duarte e Freitas (2010), para obter-se uma manutenção do controle postural  é 

necessário utilizar informações sensoriais advindas dos sistemas visual, vestibular e 

proprioceptivo. Para que a manutenção adequada ocorra, os sistemas sensoriais agem de modo 

a conduzir informações específicas, relacionadas ao posicionamento do corpo, no tempo e 

espaço. Essas informações são enviadas, por vias aferentes, até o sistema nervoso central 

(SNC), onde são processadas e definidas respostas motoras para a correção de possíveis 

perturbações e/ou desequilíbrios.  

A avaliação clínica do sistema postural na posição vertical é possível pela posturografia 

estática computadorizada, que registra a atividade reflexa e analisa os movimentos posturais. A 

atividade reflexa é a base do controle postural e os movimentos posturais são devidos às 

contrações dos músculos dos membros inferiores. No entanto, tais parâmetros podem não ser 

específicos para a análise dos mecanismos de controle da postura ereta e, muitas vezes não 

fornecem mais informações sobre as estratégias posturais (ALESSANDRINI et al., 2003).  

Para estudar essas estratégias de modo mais adequado, é necessário medir as oscilações 

do Centro de Pressão (COP) nos eixos esquerdo-direito e frente-trás, juntamente com uma 

análise de frequências, através da Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transfom - 

FFT). Essa análise produz informações específicas para cada entrada sensorial (visual, 

vestibular e proprioceptiva), pois cada uma delas possui uma faixa de frequência específica 

(baixa, média e alta) dentro da qual o sistema de controle postural se expressa 

(ALESSANDRINI et al., 2003; MICARELLI et al, 2017).  

 Sabe-se que com o passar dos anos, por exemplo, o sistema visual ganha uma importância 

cada vez maior, principalmente dos 20 aos 60 anos, pois quando este sistema é privado de sua 

utilização, existe uma instabilidade 30% maior. Já em pessoas acima dos 60 anos, este percentual 

aumenta para um valor de 50% (SMITH et al., 1997).  Já em relação ao sistema vestibular, Estudos 

recentes sugerem que nos Estados Unidos, os distúrbios vestibulares ocorrem em mais de 

35% dos adultos com 40 anos ou mais e, entre 3,9 milhões de pacientes que visitam o 

Departamento de Emergência Hospitalar por tontura ou vertigem em 2011, em 25,7% dos 

pacientes isso foi atribuído a causas otológicas/vestibulares (MICARELL et al., 2018b). Esse 

aspecto pode representar um ponto intrigante, considerando que o sistema vestibular, 

intrinsecamente altamente convergente com outros sinais sensoriais e motores, incorporado 

principalmente na geração de reflexos para o controle espinhal e motor-ocular; interage com 
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vários processos cognitivos, como navegação espacial, percepção espacial, representação 

corporal, imagens mentais, atenção, memória, percepção de risco e até cognição social 

(LOPEZ; LENGGENHAGER; BLANKE, 2010; PALLA; LENGGENHAGER, 2014; MICARELLI et al., 

2018b). Assim, através da análise espectral, pode-se avaliar as possíveis contribuições dos distintos 

sistemas sensoriais para o controle postural ao longo do dia, tornando-se uma ferramenta de grande 

interesse, e sendo um método que se integra bem aos parâmetros posturográficos clássicos, 

ampliando a avaliação do sistema postural (BOUGARD et al., 2014).  

Diante dos relatos acima, a questão que norteia o presente estudo é: Existe diferença na 

utilização dos sistemas sensoriais em uma avaliação de controle postural entre mulheres adulto-

jovens e idosas? 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Comparar o controle postural em tarefas simples e de dupla tarefa em mulheres adulto-jovens 

e idosas, através da análise de frequência espectral. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

# Comparar a oscilação postural por meio da análise do COP em condição sem manipulação 

sensorial; 

# Comparar a oscilação postural por meio da análise do COP em condição com a manipulação 

do sistema sensorial visual; 

#  Comparar a oscilação postural por meio da análise do COP em condição de dupla tarefa. 

# Comparar o espectro de frequência, em relação as faixas de frequência nos sistemas 

sensoriais, em condição sem a manipulação sensorial; 

# Comparar o espectro de frequência, em relação as faixas de frequência nos sistemas 

sensoriais, em condição de manipulação do sistema visual; 

# Comparar o espectro de frequência em relação as faixas de frequência nos sistemas sensoriais, 

em situação de controle postural de dupla tarefa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Pesquisas relacionadas ao envelhecimento estão cada vez mais presentes na atualidade. 

Justifica-se isso pelo fato de que a população idosa tende a ter um aumento substancial e global 

nas próximas décadas. Porém, acompanhado pelo envelhecimento, aparecem declínios que 

acometem de forma gradativa a população idosa. Dentre as principais perdas, as perdas 
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fisiológicas são responsáveis por limitar a funcionalidade e, em casos mais extremos, levando 

muitas vezes a quedas ocasionadas por perturbações no sistema do controle postural.  

Uma avaliação da estabilidade postural voltada para a análise das distintas estratégias 

nos sistemas sensoriais utilizadas, numa situação como essa, permite entender de maneira mais 

eficiente a manutenção de uma postura adequada, assim podendo se evitar quedas. Afinal, fica 

evidente que quando ocorre uma inabilidade na recepção, os estímulos sensoriais podem causar 

um grande empecilho na correção de uma instabilidade, e consequentemente, gerando um 

grande risco de queda. Sendo esta a  sétima causa de mortalidade em idosos acima de 75 anos. 

Assim, uma avaliação e reabilitação voltada para as informações sensoriais, propicia-se o 

desenvolvimento de programas que gerem benefícios para a população idosa, quando se 

encontrarem déficits nas orientações sensoriais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 Em previsões feitas pelo IBGE (2018), existe uma tendência de haver um crescente 

envelhecimento populacional nas próximas décadas. De tal modo que uma a cada quatro 

pessoas terá 65 anos ou mais, em 2060. Tornando a proporção de idosos que atualmente está 

em 9,2%, em um alcance de 25,5% da população geral.  

 O aumento significativo da qualidade de vida e os avanços da medicina nos últimos 50 

anos influenciaram positivamente a expectativa de vida e, consequentemente, o crescimento da 

população idosa (VENTURELLI et al., 2018). A expectativa de vida do brasileiro em 2018 

chegou a 76,2 anos, em comparação, na década de quarenta ela correspondia a 45,5 anos (IBGE, 

2018). 

 Contudo, é importante observar que a maioria dos idosos longevos, devido às 

comorbidades crônicas, ainda experimenta uma queda progressiva da qualidade de vida, mesmo 

que considerada relativamente saudável. Portanto, não é surpreendente que a maioria dos 

estudos epidemiológicos destaque que apenas um número mínimo de idosos mais velhos são 

totalmente independentes no desempenho das atividades de vida diária, enquanto a maioria é 

parcial ou totalmente dependente (VENTURELLI et al., 2018). 

 Afinal, é sabido que junto com o envelhecimento, muitos decréscimos biológicos 

acompanham o indivíduo, afetando diretamente a qualidade de vida do idoso (ANJOS et al., 

2012; CHAHAL et al., 2014). Havendo assim uma necessidade de se pensar em políticas e 

serviços capazes de atender com qualidade a esta população. 

 O ato de envelhecer consiste em um processo multifatorial genético e não genético, 

resultante em perdas em funções naturais do organismo, oriundas de mudanças tanto em células, 

como em tecidos (INOUYE et al, 2009; FERREIRA et al, 2014; BORGES et al., 2018). Alguns 

componentes deste processo são frequentemente considerados fenômenos regressivos 

programados (VENTURELLI et al., 2018). Ao contrário do envelhecimento cronológico, que 

apenas documenta a passagem do tempo, o envelhecimento celular, do ponto de vista biológico, 

é um declínio geral da homeostase celular e uma capacidade reduzida de responder aos 

estressores fisiológicos (VENTURELLI et al., 2018). Desta maneira, ocasionando alterações 

funcionais e bioquímicas que tornam o indivíduo mais susceptível a perturbações intrínsecas e 

extrínsecas, oriundas através das reduções na capacidade de sistemas sensório-motores 

vinculados ao mecanismo de equilíbrio postural sensorial (visual, vestibular e proprioceptivo), 

tônus muscular, força muscular, amplitude de movimento, diminuição da capacidade aeróbica, 
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degeneração articular, alinhamento postural, flexibilidade e de processamentos centrais 

(HERNANDEZ et al., 2010; MENDES, 2010; BORGES et al., 2018).  

 Dentre as perdas que acompanham a vida do idoso, as relacionadas as capacidades 

funcionais e físicas são as mais evidentes, principalmente na redução da força e na potência 

muscular, oriundas de déficits neuromusculares e morfológicos (BOTTARO et al., 2007). O 

principal fenômeno responsável por essas alterações, denomina-se sarcopenia (HUGHES et al., 

2016), tendo uma etiologia complexa que engloba aspectos hormonais, metabólicos, 

nutricionais e imunológicos (GOMES, 2012), mas que se refere principalmente a progressiva e 

generalizada perda de massa e função muscular (força e potência), diminuindo a área de secção 

transversa e o contingente de unidades motoras, tratando-se de um processo lento e contínuo 

(CRUZ-JENTOFT et al., 2010), somado a uma predisposição por desenvolver osteoporose, 

osteopenia, e decréscimo no nível de atividade física (ST-ONGE; GALLAGHER, 2010; 

JILKA; O’BRIEN, 2016). Gerando assim um aumento na incidência de morbidade,  

dependência, hospitalizações recorrentes, riscos de quedas e fraturas (LIMPAWATTANA et 

al., 2015; YI-HUI WU et al., 2016; PEÑA-ORDÓÑEZ et al., 2016; ANDROGA et al., 2017; 

TAKAGI et al., 2017).  

 Desta maneira, o idoso é acometido por alterações na sua composição corporal, 

incluindo o aumento de gordura visceral e tecido adiposo, principalmente em membros 

inferiores (LIPSCHITZ, 1994; FIELDING, 2011). O estudo de Power, Dalton e Rice (2013), 

demonstra níveis comparativos de tecidos não contráteis na parte interna do músculo, 

mostrando que indivíduos jovens tem cerca de 2-5% de tecidos incapazes de produzir tensão, 

enquanto indivíduos idosos, apresentam cerca de 8-18%. 

 Acrescido a estes fatores, existe também uma diminuição no volume muscular total, 

sendo provavelmente a marca registrada mais evidente do envelhecimento do músculo 

esquelético (HUE et al., 2007; AVELAR et al., 2018), começando a reduzir a partir dos trinta 

anos,  e acelerando o ritmo depois dos cinquenta (HAUTIER; BONNEFOY, 2007; ALFIERI, 

2010). A partir do início da 4ª década, a massa muscular diminui em aproximadamente 0,5% a 

cada ano (MITCHELL et al., 2012), e isso é o resultado de um processo multifatorial que, entre 

seus fatores causais, inclui níveis reduzidos de anabolizantes hormônios, inflamação crônica, 

degradação das proteínas contráteis do músculo, perda da capacidade regenerativa, ativação 

neural alterada e disfunção mitocondrial. De modo que a perda de massa muscular envolve 

necessariamente uma perda de desempenho contrátil, medida como força ou potência 

(PETRELLA et al., 2005).  
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 Lim (2016), em um de seus estudos, mostrou existir uma diminuição de 18% do 

tamanho total de músculos da coxa, em cadáveres de pessoas idosas e 25% de decréscimo no 

número total de fibras musculares. Já Power, Dalton e Rice (2013), no seu estudo longitudinal, 

o qual foi realizado o acompanhamento de um grupo de idosos, na faixa etária de sessenta e 

cinco anos de idade, durante um período de doze anos, apresentaram em seus resultados perdas 

de 1,4% na massa muscular a cada ano, atingindo quase 17% de inferioridade, ao longo do 

acompanhamento realizado. Com isso a  força muscular é afetada, declinando em torno de 15% 

a cada década depois dos cinquenta anos, chegando a 30% após os 70 anos (ALVARES et al., 

2010; BORGES et al., 2018). Já para Garcia et al. (2011), pode-se ter uma redução em torno de 

20% a 40%, entre os 70 a 80 anos e, após essa idade aumenta para 50%. 

 Vários estudos documentam uma associação entre a queda no volume da massa 

muscular e a diminuição relacionada na força voluntária em idosos, de modo que o torque 

desenvolvido com uma contração voluntária máxima, normalizado para o volume muscular, é 

reduzida nos idosos em comparação com jovens (PETRELLA et al., 2005). Delmonico et al 

(2009) acompanharam uma população de mais de 3.000 idosos, na 8ª década, por 5 anos, 

relataram uma taxa anualizada de perda de torque extensor do joelho, normalizada para área do 

quadríceps, de 2% e atribuíram parte desta ao acúmulo de gordura intramuscular. Hughes et al 

(2001) acompanharam 120 pessoas por aproximadamente 10 anos com idade inicial entre 46 e 

78 anos e relataram uma taxa anual de perda de força entre 1 e 2 por cento, dependendo do 

grupo muscular e sexo, sendo 60% maior que a perda esperada da redução da massa muscular. 

Frontera et al. (2008) perceberam, em um estudo longitudinal, realizado em 12 homens na 8ª 

década, taxas anuais de declínio do torque isocinético da ordem de 2–3% ao ano nos extensores 

do joelho e 0,5–1% ao ano, nos flexores do joelho. 

 É importante, entretanto, observar que essas mudanças relacionadas à idade na massa e 

função do músculo esquelético parecem ser específicas para músculos e membros. O volume 

muscular dos membros superiores é menos afetado pelo envelhecimento (JANSSEN et al, 2000; 

VENTURELLI et al., 2015) e, portanto, a perda de fibras musculares, com o avançar da idade, 

é muito limitada nos músculos do braço (KLEIN et al., 2003).  

 Outro ponto a se destacar, diz respeito a morfologia das fibras musculares. Embora 

alguns estudos (MONEMI et al., 1999; FRONTERA et al., 2000) não tenham identificado 

qualquer atrofia dependente da idade, a maioria dos estudos concorda que as fibras rápidas 

sofrem atrofia significativa (MCPHEE et al., 2018; MURGIA et al., 2017), com alguns estudos 

observando também atrofia das fibras lentas (ANDERSEN, 2003), embora menos pronunciado 

do que nas fibras rápidas. Vale lembrar que, possivelmente em relação ao processo de 
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desnervação-reinervação ou devido a uma mudança na demanda funcional dos músculos, a 

proporção de fibras híbridas, torna-se particularmente abundante com o envelhecimento 

(ANDERSEN, 2003; HEPPLE, 2014). Conforme demonstrado por Purves-Smith et al., (2012), 

isso torna muito mais difícil atribuir fibras musculares de idosos a um determinado tipo, lento 

ou rápido e, assim, identificar a atrofia de um tipo específico de fibra e possível tipo de fibra 

transições (PURVES-SMITH et al. 2012). 

 Diante das evidências da deterioração muscular acelerada com o envelhecimento na 

oitava década (DELMONICO, et al. 2009), torna-se muito importante observar as mudanças 

ocorridas nesta faixa etária. Raue et al. (2009) verificaram no vasto lateral de sujeitos de ambos 

os sexos acima de 80 anos de idade, a presença de fibras lentas e rápidas com tamanho  e 

parâmetros contráteis semelhantes ou até superiores aos medidos em jovens pessoas do mesmo 

sexo na terceira década. Esses resultados são consistentes com  trabalho de Venturelli et al., 

(2015), nesta área (20) que comparou fibras musculares individuais de ambos os braços e pernas 

em mulheres mais velhas (±88 anos) e suas contrapartes jovens (±20 anos) e documentadas a 

preservação do tamanho da fibra, expressa em área transversal, bem como a preservação da 

tensão isométrica.  

 Além disso, um estudo recente de Grosicki et al. (2016) revelou que o pico de potência 

desenvolvido por fibras musculares individuais de octogenários saudáveis (±89 anos), 

maximamente ativado in vitro, não era diferente daquele de indivíduos jovens. É importante 

lembrar que tanto Raue et al. (2009) e Venturelli et al. (2015) determinaram que havia uma 

heterogeneidade extremamente grande de tamanho da fibra no vasto lateral de indivíduos com 

90 anos ou mais. Curiosamente, enquanto a presença de fibras finas e atróficas pode estar ligada 

ao processo de desenervação, a sobrevivência de fibras grossas e fortes não é apenas um sinal 

claro de inervação preservada, mas também uma indicação da capacidade dessas fibras em 

preservar ou mesmo aumentar seu tamanho. 

 Aspectos neurais também são alterados com o envelhecimento. É sabido que alterações 

significativas associadas à idade na estrutura e função dos neurônios corticais contribuem para 

a disfunção do sistema neuromuscular associada ao envelhecimento. Especificamente, durante 

o envelhecimento avançado, a atrofia neuronal é evidente no SNC (WARD, 2006), com uma 

redução de 40% no número de células do córtex motor, juntamente com uma redução geral no 

volume da substância cinzenta e branca (McGINNIS et al., 2011). Na verdade, a importância 

da redução relacionada à idade na espessura do córtex cerebral é indicada por sua correlação 

com o desempenho de tarefas motoras específicas. Com a idade avançada, a função cortical é 
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caracterizada por uma diminuição significativa da inibição e aumento da atividade em muitas 

áreas do córtex cerebral. 

 Os neurônios motores representam a via final por meio da qual o comando central é 

traduzido para o sistema musculoesquelético. De modo que o envelhecimento é acompanhado 

por mudanças na morfologia e propriedades da unidade motora, juntamente com entradas 

alteradas de centros periféricos, espinhais e supra espinhais (HEPPLE; RICE, 2016; TRACY 

et al 2005). A apoptose relacionada à idade dos neurônios motores espinhais acelera após os 60 

anos de idade. 

 O envelhecimento também está associado à remodelação da junção neuromuscular e à 

transmissão neuromuscular prejudicada (DESCHENES, 2011), podendo diminuir a ativação da 

unidade motora entre os idosos mais velhos. É importante sublinhar que, embora o declínio da 

massa muscular e dos parâmetros contráteis possam ser claramente demonstrados comparando 

pessoas com cerca de 70 anos a jovens na 3ª década de vida, a perda de unidades motoras já se 

torna relevante durante a 7ª década de vida (VENTURELLI et al., 2018). 

 Com isto,  ao passar dos anos existem declínios que acabam por produzir mudanças na 

velocidade de contração muscular (DeVITTO et al., 1997; PETRALLA et al., 2005; TOJI; 

KANEKO, 2007; KLASS et al., 2008), bem como na própria coordenação intra e intermuscular 

(DeVITTO et al., 1997). Segundo o estudo de Vito et al., (1997) que buscavam verificar as 

alterações na potência muscular com o passar da idade, as respostas estavam relacionadas ao 

decréscimo da velocidade de contração muscular. Ao encontro deste estudo, Andrade e 

Matsudo (2010) encontraram diferenças na potência muscular sendo significantemente 

menores nos sujeitos de 50 a 79 anos de idade, quando comparados aos valores dos de 18 anos 

de idade. Os autores acreditam  que o melhor indicativo das adaptações que ocorrem durante o 

envelhecimento, estariam no quão rápido se consegue desenvolver a ação muscular (KOLLIAS 

et al., 2001; LAFFAYE et al., 2007; THORLUND et al., 2009). A falta de utilização do músculo 

(desuso) seria um potente fator para a perda de massa muscular devido à diminuição da ativação 

neural (BODINE, 2013). Já no estudo de Klass et al. (2008), que compararam indivíduos entre 

18 e 22 anos e indivíduos entre 71 e 84 anos, os resultados mostraram que o envelhecimento 

influenciou diretamente o desempenho do desenvolvimento do torque, do que propriamente no 

máximo produzindo, tendo como justificativa o decréscimo na amplitude e frequência de 

disparo motor, além do maior período da latência neural, o que acabaria por ocasionar uma 

dificuldade de alcançar a potência necessária para realizar uma contração de maior número de 

unidades motoras. 
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 Portanto, com o reconhecimento da redução na ativação muscular com o 

envelhecimento avançado, parece razoável supor que um déficit no impulso neural desempenha 

um papel significativo na produção de força atenuada em idosos mais velhos. Tomados em 

conjunto, esses resultados apoiam o conceito de que o desenvolvimento da força depende em 

grande parte da atividade neural e isso é provavelmente prejudicado nos idosos mais velhos 

(VENTURELLI et al., 2018). 

 Por fim, além dos fatores citados anteriormente, estando intimamente ligado a 

manutenção do equilíbrio postural, o envelhecimento também acaba por gerar decréscimos 

significativos em todo o sistema sensório-motor, desde perdas de acuidade visual, diminuição 

da propriocepção muscular e articular, perdas de sensibilidade plantar, até a redução da 

capacidade de detecção de movimento no sistema vestibular (LACOUR et al., 2008). Portanto, 

com déficits na capacidade neural, o SNC acaba perdendo a sua plena capacidade de integrar 

as estas informações (aferentes) e desenvolver respostas motoras (eferentes) rápidas e 

adequadas para garantir o controle postural (LACOUR et al., 2008). Dificultando ainda mais a 

tarefa de manter o controle postural adequado de idosos. Como resultado, em torno de 18% da 

população idosa possuem dificuldade de realizar uma ou mais atividades rotineiras, 

principalmente as que necessitam da utilização de força muscular, mobilidade, e equilíbrio 

postural, por exemplo, usar escadas e sentar/levantar de cadeiras (LANDERS et al., 2001; 

REISA et al.; 2014). 

 Em virtude dessa deterioração, surgem muitas vezes, a ocorrência de quedas. Causando 

elevados casos de morbilidade e mortalidade nessa população, pois pode-se desenvolver perda 

de mobilidade, restrição social, perda de autonomia e dependência para realizar atividades 

corriqueiras (TILLING et al., 2006; SILVA et al., 2009; REZENDE et al., 2010; PINHEIRO et 

al., 2014). Isso se torna ainda mais preocupante, quando a literatura aponta para que cerca de 

um terço de pessoas acima de 65 anos sofrem uma situação de queda por ano,  causando em 

60% delas uma lesão no sistema musculoesquelético (KANNUS et al., 2005; VIEIRA et al., 

2011; GIL et al., 2017). Além do mais, cerca de 10% destas quedas resultam na necessidade de 

uma internação hospitalar.  

 Portanto, uma autonomia funcional é de suma importância para a população idosa, pois 

potencializam a dignidade, a promoção da saúde, a integridade e sendo fundamental nas 

melhores condições de vida (BORGES et al., 2011; BORGES et al., 2018).  
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2.2 CONTROLE POSTURAL 

O termo equilíbrio é definido como a habilidade de controlar o centro de massa em 

relação à base de sustentação. O desenvolvimento deste processo é um aspecto essencial para a 

realização de ações hábeis como a locomoção e a manipulação. Assim, a capacidade de manter 

o corpo sob controle é fundamental para realizarmos atividades que exijam orientação e 

estabilidade, como por exemplo, andar. Sendo assim, tendo exigências distintas dependendo da 

tarefa, porém partindo da utilização do sistema musculoesquelético e de processos neurais 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Fazem parte dos componentes musculoesqueléticos: a flexibilidade espinal, a amplitude 

de movimento, as propriedades musculares e as relações biomecânicas entre os segmentos 

corporais. Já o sistema neural abrange processos motores, os quais organizam os músculos no 

corpo em sinergias neuromusculares; processos sensoriais/perceptuais, integrando as 

informações dos sistemas visual, vestibular e proprioceptivo; e os processos de níveis 

superiores fundamentais para mapear e agir garantindo respostas antecipatórias e adaptativas 

do controle postural (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Consequentemente, o 

controle postural consiste nesta integração, formando uma complexa organização de sistemas 

corporais que atuam juntos com o objetivo de controlar a estabilidade e a orientação corporal. 

Contudo, é a tarefa e o ambiente que determinarão a organização específica (SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2010).  

Segundo Duarte e Freitas (2010), as forças e os momentos de força, são indispensáveis 

para entender o equilíbrio de um corpo. Ou seja, este corpo só está em um equilíbrio mecânico 

quando o somatório das forças e dos momentos de forças, que agem sobre ele é igual a zero 

(ΣF=0 e ΣM=0). Ainda a respeito destas forças, elas podem ser classificadas em forças internas 

e externas, sendo que as forças internas estão ligadas intimamente ao próprio corpo do 

indivíduo, principalmente a perturbações fisiológicas, além das ações básicas de movimentos 

corporais. Já para as forças externas, destaca-se a força de reação de solo, além da própria força 

gravitacional (DUARTE; FREITAS, 2010). 

Sendo assim, percebe-se que um equilíbrio perfeito é algo inalcançável, de uma maneira 

prática de se falar. Afinal, poucos são os instantes que as forças de fato se anulam, em sua 

totalidade. Portanto, o que se observa é na verdade uma busca constante por correções 

adequadas aos incessantes desequilíbrios presentes a cada instante. Ademais, se essas correções 

não ocorrerem, o corpo não conseguirá retornar a sua posição inicial, assim possivelmente 

acarretando quedas (DUARTE; FREITAS, 2010). 
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Para o controle da postura e o funcionamento do sistema de ação, são envolvidos 

sistemas de planejamento de nível superior (córtex frontal e motor): para a coordenação (tronco 

cerebral e redes espinais coordenando a sinergia para a resposta muscular) e na produção de 

forças (neurônio motor e músculos) que gerem movimentos adequados para o controle da 

posição corporal (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Muitos ajustes posturais 

podem ser ativados antes mesmo que movimentos voluntários, a fim de suavizar possíveis 

perturbações no equilíbrio corporal, evitando distúrbios agressivos, agindo então de forma 

protetiva. Esse processo é denominado como controle postural antecipatório (SHUMWAY-

COOK, WOOLLACOTT, 2010). 

Para o equilíbrio estático, processos multifatoriais contribuem para um controle 

adequado: o alinhamento corporal, que minimiza os efeitos das forças gravitacionais; o tônus 

muscular; e o tônus postural, que atuam de maneira a evitar que o corpo caia em resposta a 

tração da gravidade. Porém, quando a oscilação acontece, são utilizadas distintas estratégias 

corretivas. São elas estratégias de tornozelo, quadril e do passo, assim evitando uma 

perturbação mais forte (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2010). 

O sistema de controle postural é apontado como o responsável pela busca constante de 

manter o equilíbrio de um corpo. Sendo que este sistema é a junção das funções dos sistemas 

sensorial, motor e nervoso. O sistema sensorial  (Sistemas visual, vestibular e proprioceptivo) 

é o encarregado de fornecer informações, por vias aferentes, sobre segmentos corporais em 

relação a outros segmentos, além da relação destes com o ambiente. Já o SNC recebe as 

informações sensoriais, então as filtra, e na sequência emite impulsos nervosos até o sistema 

motor, com o objetivo de gerar respostas neuromusculares necessárias. Por fim, o sistema motor 

é o sistema que compõe o final deste processo, pois é ele que vai realizar as ações musculares 

corretas (DUARTE; FREITAS, 2010). 

O SNC utiliza das informações retiradas dos receptores sensoriais, para determinar a 

posição corporal no espaço. Geralmente, os estímulos periféricos dos sistemas sensoriais estão 

disponíveis para captar o movimento e a posição corporal no espaço, em relação ao ambiente e 

a gravidade, com as informações sensoriais se organizando de maneiras diferentes, dependendo 

da tarefa específica, ou seja, pode ser através de situações de controle do equilíbrio estático ou 

dinâmico, tendo grandes diferenças entre as condições (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). Toda a informação sensorial é processada no cerebelo, permitindo 

que o centro de massa seja sustentado e mantido por contrações musculares posturais, mais 

precisamente, o vestibulocerebelo é uma estrutura cerebral envolvida na regulação do controle 

postural e na coordenação visuomotora. Outra parte do cerebelo, chamada cerebrocerebelo, está 



20 

 

envolvida na regulação de várias funções não motoras, como atenção e/ou cognição 

(BOUGARD et al., 2014). 

Quanto maior a exatidão do feedback sensorial, mais são as chances de existir uma 

correção adequada na postura. Portanto, o desempenho do equilíbrio corporal está associado 

com o funcionamento mais eficiente e refinado dos sistemas sensoriais e a ação motora, assim 

melhor será a resposta auxiliadora do sistema de controle postural (BARELLA, 1999; GOMES, 

2012). 

2.2.1 Sistema Vestibular 

O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, leva até o SNC informações 

provenientes de orientações resultantes do posicionamento e do movimento da cabeça em 

relação as forças de inércia e da gravidade, através de medidas de aceleração linear e  angular, 

produzindo ao controle postural um modelo de referência gravitoinercial (RICCI et al., 2009; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Neste sistema existem dois tipos de receptores que percebem diferentes aspectos de 

orientação e movimento da cabeça. Os receptores que detectam acelerações angulares são os 

canais semicirculares preenchidos com fluído. Certas regiões desses canais possuem células 

sensoriais ciliares que quando a cabeça roda, a inércia do fluído move essas células ciliares, 

causando a liberação de um neurotransmissor. Já os receptores que detectam alterações lineares 

são o utrículo (horizontais) e o sáculo (verticais). Dentro destas estruturas há uma região 

chamada mácula com células ciliares, que se protegem em uma membrana gelatinosa, o otólito. 

O movimento linear desta membrana gelatinosa provoca inclinação das células ciliares 

causando a liberação de um neurotransmissor (DUARTE, 2000). 

Deste modo é a partir destas informações que são produzidos movimentos oculares 

compensatórios, além de respostas posturais corretivas (RICCI et al., 2009), consistindo  em 

um funcionamento de processamento central, juntamente com um mecanismo de ação motora, 

captando uma resposta de estimulação e na sequência transmitindo aos músculos extraoculares 

e para a medula espinhal que geram o reflexo vestíbulo-ocular (RVO), além do reflexo 

vestíbulo-espinhal (RVE). Assim, quando a cabeça balança, o RVO atua, proporcionando uma 

visão nítida. Já o RVE age mantendo a estabilidade postural e cefálica, provocando respostas 

corpóreas adequadas, evitando possíveis quedas (ODA; GANANÇA, 2015). 

Tem de se em levar em consideração a importância deste sistema para sua função 

referencial calibradora, para com os outros sistemas sensoriais (visão e propriocepção), 

servindo como comparação quando existir conflito entre os outros sistemas. Portanto, com uma 
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menor confiabilidade deste sistema, o SNC teria dificuldade em gerir informações divergentes 

vindas do sistema proprioceptivo e visual, evidenciando o motivo pelo qual pessoas com 

déficits vestibulares possuírem dificuldades estando em situações conflitantes destes outros 

dois sistemas (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Em um estudo que comparou 

indivíduos com perda da função vestibular e indivíduos sem disfunções, os resultados 

apresentaram que quando a visão e a propriocepção foram perturbadas, o grupo com distúrbio 

apresentou uma inclinação corporal maior, chegando à perda total do equilíbrio, nos momentos 

que só o sistema vestibular era atuante (HORAK et al., 1990; RICCI et al., 2009). 

Porém, com o envelhecimento este sistema sofre com suas alterações estruturais e 

fisiológicas, ocorrendo problemas como: aumento do atrito das fibras nervosas do nervo 

vestibular, perda seletiva das fibras de mielina, redução da velocidade de condução do estímulo 

elétrico no nervo vestibular. Além do mais, existe uma diminuição do número total de axônios 

vestibulares em idosos (75-85 anos) que é aproximadamente 37% mais baixo que o encontrado 

em indivíduos abaixo dos 40 anos (GAUCHARD et al., 2003). Por fim, existe também uma 

redução na sua função, com decréscimos em torno de 40% de células nervosas e ciliares aos 70 

anos de idade, ocasionando uma diminuição das aferências neurossensoriais, em função da 

diminuição da excitabilidade deste sistema (ALFIERI; MORAES, 2008; RICCI et al., 2009; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010).  

 Como resultado, na população idosa, cerca de 50 a 60% relatam sentir tontura ou 

vertigem, de modo a prejudicar o controle postural (RICCI et al., 2009). Estudos 

epidemiológicos recentes sugerem que nos Estados Unidos, os distúrbios vestibulares ocorrem 

em mais de 35% dos adultos com 40 anos ou mais e, entre 3,9 milhões de pacientes que visitam 

o Departamento de Emergência Hospitalar por tontura ou vertigem em 2011, em 25,7% dos 

pacientes isso foi atribuído a causas otológicas/vestibulares (MICARELLI et al., 2018b). 

2.2.2 Sistema proprioceptivo 

O sistema proprioceptivo fornece ao SNC informações obtidas através de 

mecanorreceptores localizados em articulações, tendões, músculos e pele, de modo a gerar 

feedbacks de posicionamentos e movimentos do corpo em relação a orientação espacial e 

superfícies de apoio (RICCI et al., 2009; DRUMMOND et al., 2018).  

Este sistema difere dos outros sistemas sensoriais no que diz respeito aos seus 

receptores, pois eles estão espalhados pelo corpo todo. Assim, respondendo a distintos 

estímulos como a temperatura, a posição corporal, a dor e ao toque. Essas respostas são geradas, 

a partir de informações originadas de receptores como: fusos musculares, órgãos tendinosos de 
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Golgi, receptores cutâneos e articulares, dentre outros. A partir destas informações, o corpo 

consegue detectar: (a) o comprimento muscular, (b) o contato com objetos externos e, (c) 

informações a respeito de velocidade e posição dos segmentos corporais, em relação ao 

ambiente. De modo que em situações normais, quando o pé tem contato com uma superfície, 

os receptores deste sistema transmitem orientações pertinentes em relação a esta área horizontal 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Porém, o responsável por interpretar e efetuar 

respostas corretas é o SNC (HORAK; MACPHERSON, 1996). 

Todavia, com o efeito do envelhecimento muitas perdas acometem também este 

sistema. Sendo os prejuízos funcionais relacionados a diminuição na sensibilidade, senso de 

posição e na sensação vibratória. Essas debilidades são atribuídas as perdas de receptores e de 

fibras sensoriais, nas quais envolvem a uma diminuição no número de corpúsculos de Merkel, 

Pacini e Meissner (ALEXANDER, 1994). Ademais, ocorre um declínio de até 30% das fibras 

sensoriais que enervam os receptores periféricos, gerando neuropatia periférica, que por sua 

vez irá afetar a latência da resposta muscular (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Além do mais, com o envelhecimento, o SNC e periférico sofre mudanças, as quais 

inicialmente geram uma diminuição no número de fibras e na velocidade de resposta 

autonômica no fluxo sanguíneo ligado a estruturas nervosas, acarretando decréscimo na 

velocidade de condução e na discriminação sensorial. Essas alterações ocasionam um aumento 

no limiar de sensibilidade vibratória nos pés e nas mãos, debilitando sua aferência. Com isto, a 

população idosa apresenta déficits na pressão tátil, dor e temperatura cutânea (VERDÚ et al., 

2000; ALFIERI, 2010), criando dificuldade para realizar respostas para o controle postural 

(SHAFFER; HARRISON, 2007). 

Vale ressaltar que ambientes externos, com superfícies estáveis, o sistema 

proprioceptivo destoa perante os demais, pois ele acabaria por ser o mais utilizado para auxiliar 

na manutenção do controle postural. Sendo assim, juntamente com os efeitos do 

envelhecimento, outras patologias que acometem este sistema, acabam por prejudicar uma 

postura ereta quieta (NARDONE et al., 2006).  

 

2.2.3 Sistema Visual 

As informações visuais atuam diretamente no controle postural, principalmente com 

orientações voltadas as características externas, do ambiente. É através deste sistema que são 

entendidas as informações a respeito de tamanhos, formas, cores, posições e dos movimentos 

que envolvem o entorno. Desta maneira, estas informações auxiliam na manutenção do controle 
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postural, em diversas ações nos mais distintos ambientes (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2003; BANKOFF et al., 2006), desempenhando papel essencial na constante 

busca por um controle postural adequado, de modo que é através dele que são obtidas 

referências externas que possibilitam orientar o corpo em relação as linhas verticais e 

horizontais, além do espaço (ALFIERI, 2010), pois este sistema relata movimentos de cabeça, 

quando os objetos ao seu redor se movem em direção oposta (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). Na prática, este sistema participa diretamente da manutenção do 

balanço corporal dentro dos limites da base de apoio, auxiliando com informações referentes 

ao alinhamento da cabeça e do tronco (MOCHIZUKI; AMADIO, 2006). 

Entre os sistemas sensoriais, o sistema visual é considerado o mais complexo, afinal 

várias estruturas e mecanismos se fazem necessários para que haja um funcionamento eficiente 

(MCCOLLUM et al., 1996). Na sua atuação, este sistema funciona de modo que a luz que entra 

por meio da córnea, é então projetada na retina, e subsequentemente transformada em 

fotorreceptores, gerando então sinais elétricos. Por fim, estes sinais são enviados através do 

nervo óptico, para os centros superiores do SNC, para enfim serem processadas (MANSON et 

al. 1991; MCCOLLUM et al., 1996). 

Além disto, as informações vindas da visão podem ter duas origens.  A primeira, oriunda 

da região central (processa a imagem de uma pequena área central) ou também conhecida como 

visão fóvea, a qual processa uma pequena parte das informações, afinal esta contempla apenas 

a visão frontal. Já a segunda origem se dá através da visão periférica, a qual abrange os campos 

laterais da visão, enquanto o olhar é dirigido à frente. Além do mais, por ser uma região maior, 

além de alterar rapidamente respostas a condições distintas de ambiente e de tarefa, as 

informações periféricas são mais importantes para o controle postural (RICCI et al., 2009; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Declínios no sistema visual afetam também as habilidades funcionais de maneira ampla, 

incluindo o controle postural (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). As mudanças 

estruturais deste sistema com o passar dos anos, começam por alterações internas do olho,  com 

um decréscimo no número de sensores proprioceptivos nos músculos oculares, além disto 

começa uma diminuição na quantidade de luz que chega até a retina, ou seja, com o passar dos 

anos, o limiar visual (quantidade de luz mínima necessária para ver um objeto) aumenta 

(ALFIERI, 2010). Além do mais, surgem problemas no controle de contorno e profundidade, 

originados por um decréscimo no campo visual, déficit na acuidade e sensibilidade no contraste 

visual (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 
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Com o passar dos anos, este sistema ganha uma importância cada vez maior, 

principalmente dos 20 aos 60 anos, pois quando este sistema é privado de sua utilização, existe 

uma instabilidade 30% maior. Já em pessoas acima dos 60 anos, este percentual aumenta para 

um valor de 50% (SMITH et al., 1997). Portanto, o papel da visão assume uma função 

fundamental para um melhor controle postural. 

2.3 CONTROLE POSTURAL E ENVELHECIMENTO 

 A busca pelo equilíbrio postural depende de alguns fatores biomecânicos, como a altura 

do centro de massa, massa corporal, tamanho da base de sustentação, aspectos cognitivos e 

psíquicos (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 1995; WOOLLACOTT SHUMWAY-

COOK, 2002). Porém, com o envelhecimento mudanças fisiológicas e morfológicas refletem 

no deslocamento do COP (sendo este conceituado como o ponto de aplicação da resultante das 

forças verticais, agindo sobre a superfície de suporte  (HATZITAKI et al., 2005; HUE et al., 

2007; DUARTE; FREITAS, 2010), com os idosos tendo dificuldade em mantê-lo dentro dos 

limites de estabilidade da base de suporte, por demorarem mais para realizar respostas motoras 

necessárias para corrigir as oscilações (JONSSON et al., 2005; NAKAMURA et al., 2001; 

FONSECA et al., 2014).  

 O envelhecimento acarreta numa redução no momento interno da força, ou seja, existe 

uma diminuição da soma das forças produzidas pelas estruturas passivas e ativas que 

contrabalançam a soma dos momentos externos que agem no corpo, proporcionando o 

movimento (ALLARD et al., 1996; FONSECA et al., 2014). Cerca de 65% de pessoas com 

idade superior a 60 anos assiduamente sofrem de alguma sensação de tontura ou propriamente 

a perda de equilíbrio (HOBEIKA, 1999; ALFIERI, 2010). 

 O alinhamento postural está intimamente associado ao envelhecimento (BALZINI et 

al., 2003; GUCCIONE et al., 2013; ABE et al., 2013; FERNANDES et al., 2018), pois o corpo 

sofre alterações ósseas, musculares e articulares que acabam levando a alterações na curvatura 

fisiológica da coluna vertebral (ISHIKAWA et al., 2009; FERNANDES et al., 2018). Desta 

maneira, acarretando mudanças na projeção no centro de massa, afetando negativamente o 

equilíbrio corporal (HSU et al., 2014; FERNANDES et al., 2018). 

 A amplitude de movimento em idosos, especialmente a de flexibilidade espinal, pode 

levar a uma curvatura na postura do indivíduo. Ao encontro desta afirmação, existe um declínio 

nos níveis desta articulação com o passar dos anos, tendo 50% menos flexibilidade extensora 

em indivíduos de 70 a 84 anos, quando comparado com adultos jovens de 20 até 29 anos. Desta 

forma, pode-se causar um desalinhamento postural que inclui uma modificação compensatória 
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no deslocamento vertical do centro de massa para trás (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 

2010).  

 Idosos apresentam um pior equilíbrio corporal quando comparado a jovens (PRIOLI et 

al., 2006; GOMES, 2012), estando estes resultados associados a um decréscimo nos níveis 

máximos de produção de força e potência muscular (ORR et al, 2008; ORR, 2010; GOMES, 

2012). As alterações musculoesqueléticas inevitavelmente afetam a funcionalidade muscular. 

Além do mais, a força em isometria diminui, fadigando mais rapidamente e a produção de 

tensão acaba sendo mais lenta também. Juntamente com as contrações concêntricas acabarem 

por ser mais afetadas que as excêntricas com o passar dos anos. Por fim, as contrações de 

velocidade mais lentas não são tão afetadas quanto as rápidas (SHUMWAY-COOK, 

WOOLLACOTT, 2010).  

  Apesar de muitas vezes algumas variáveis indicarem que o controle postural (bipodal) 

de idosos e jovens serem similares em condição sem manipulação sensorial, quando se utiliza 

distúrbios nesses sistemas, usando espumas no apoios dos pés em grupos de idosos, adultos 

jovens e jovens de meia idade, o resultado aponta para déficits para a população idosa, como 

no estudo de Abrahamova et al., (2008). A utilização de manipulação sensorial também foi 

usada por Prioli et al. (2006), porém os autores usaram uma base de suporte reduzida (pedaço 

de madeira de 9 centímetros de largura), quando comparada com uma base normal, entre jovens 

e idosos. Como resultados, os autores encontraram diferenças no teste que aplicava perturbação 

na entrada sensorial. 

 Toledo e Barela (2010) avaliaram jovens e idosos em testes que analisavam o 

desempenho sensorial de ambos os grupos. Os autores encontraram em seus achados que o 

público mais velho apresentava piores escores em sensibilidade ao contraste visual, precisão 

visual, sensibilidade cutânea, torque de extensão e flexão de joelho e tornozelo, além de 

sensibilidade cinestésica de joelho e tornozelo. Além do mais, o mesmo grupo ainda 

demonstrou precisar de mais tempo (20 ms) para ativar a musculatura da perna para realizar 

uma resposta a uma perturbação na base de suporte. Assim, proporcionando com que o COP 

desloque por uma maior distância, e por consequência aumentando a instabilidade. Por fim o 

padrão de ativação dos músculos agonistas e antagonistas sendo divergentes quando 

comparados os dois grupos (BILLOT et al., 2010). 

 Outra comparação realizada com jovens (35 a 46 anos) e idosos (60 a 74), foi a análise 

da potência e da força muscular. No estudo de Izquierdo et al., (1999), os autores testaram os 

níveis destas variáveis, com os resultados apontando para uma diminuição de cerca de 27% da 

potência e 20% de força muscular, no grupo mais velho. Além do mais, o processo de 
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envelhecimento pareceu desencadear uma maior atrofia nas fibras do tipo II em relação as fibras 

do tipo I (IZQUIERDO et al., 1999; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010), 

justificando o decréscimo nos valores encontrados para a potência muscular. Ao encontro deste 

resultado, a potência tem sido classificada como a melhor preditora no desempenho funcional 

e susceptibilidade em quedas na população idosa, em comparação a força muscular 

(PUTHOFF; NIELSEN, 2007; ORR, 2010). Portanto, tanto para manter um controle corporal 

adequado, depois de uma perturbação externa, bem como para realizar atividades do cotidiano, 

a força por si só não evita a queda, sendo necessário nestas situações a produção de força com 

velocidade, ou seja, a potência, possibilitando rápidas respostas (ORR, 2010).  

 Idosos também são mais propensos a sofrerem instabilidade do controle postural, 

quando se manipula ou se inibe dois dos sistemas sensoriais. É a partir da meia idade que os 

declínios aumentam. Ao encontro disto, no estudo de Teasdale et al. (1991), no qual foram 

avaliados idosos saudáveis e jovens, os resultados apresentaram que idosos não tiveram 

diferença quanto ao teste de superfície flexível e visão normal. Porém, quando se utilizou uma 

superfície flexível (propriocepção alterada), e a visão removida (olhos fechados), usando então 

informações vestibulares, o grupo mais velho apresentou oscilações superiores comparado aos 

jovens.  

 No estudo de Choy et al. (2003) os resultados revelaram que fatores como a idade, a 

visão e a propriocepção são determinantes no controle postural de mulheres entre 60 e 70 anos, 

em uma posição ortostática. As condições de base de sustentação confortável, superfície estável 

e olhos fechados nesta população, desenvolveram maiores instabilidades quando comparadas 

com um grupo mais jovem, revelando assim, a importância da visão para o controle do 

equilíbrio corporal. Já o sistema proprioceptivo pareceu sofrer maiores influências a partir dos 

50 anos quando a instabilidade foi observada na posição ortostática, com base de sustentação 

confortável, olhos abertos e com superfície instável. 

 Camicioli et al. (1997) em seu trabalho compararam idosos normais de diferentes faixas 

etárias, observando que em seus resultados os idosos de maneira geral, apresentaram um 

declínio no seu equilíbrio quando a superfície era instável, ou seja, quando a propriocepção 

estava passando informações imprecisas. Ainda por cima, o grupo de idosos com 80 anos teve 

um pior desempenho em relação aos idosos mais jovens em condição de superfície instável e 

visão normal, revelando assim uma dependência do sistema proprioceptivo com a instauração 

do envelhecimento (RICCI et al., 2009). 

 Portanto, o sistema sensorial representa função primordial para a manutenção do 

controle postural adequado, sendo que a integração dos três sistemas (visual, vestibular e 



27 

 

proprioceptivo) torna-se necessária para produzir respostas eferentes apropriadas para evitar 

quedas (ANACKER; DI FABIO, 1992; RICCI et al., 2009). Todavia, fica evidente que quando 

ocorre uma inabilidade na recepção, os estímulos sensoriais podem causar um grande 

empecilho na correção de uma instabilidade, e consequentemente, gerando um grande risco de 

quedas. Esta é a sétima causa de mortalidade em idosos acima de 75 anos. Assim, fica claro 

que uma avaliação e reabilitação voltada para as informações sensoriais, propicia o 

desenvolvimento de programas que gerem benefícios para a população idosa, quando se 

encontrarem déficits nas orientações sensoriais. 

2.4 DUPLA TAREFA 

 Realizar duas tarefas simultaneamente é comum no dia a dia de um indivíduo 

(ALFIERI, 2010), representando muitas vezes como sendo algo vantajoso possuir essa 

capacidade, por se tratar de otimizar o tempo (AMIRIDIS et al, 2003). O conceito de dupla 

tarefa baseia-se na ação de realizar uma atividade primária, na qual é desprendido um maior 

foco da atenção, somada a uma segunda atividade paralelamente (MARTIN; SHEAFF, 2007). 

Realizar a dupla tarefa, tanto cognitiva como motora, ocorre em nível cortical, acarretando com 

que uma influencie na outra. Porém, independentemente do nível das ações executadas 

duplamente, a realização efetiva destas atividades necessita de um alto processamento neural, 

afetando diretamente a realização da duplicidade quando as ações exigidas exacerbam a 

capacidade do sistema cognitivo ou circuitos neurais específicos das duas ações quando 

envolvidos simultaneamente (CHANG et al, 2004). 

 Geralmente, as tarefas motoras e cognitivas são reproduzidas de maneira corriqueira, 

sendo que as tarefas motoras são desempenhadas de modo automático (YOGEV et al. 2008). 

Embora a busca por um melhor controle postural seja considerada uma tarefa automática, a 

atenção é utilizada de maneira distinta, dependendo da tarefa, habilidade sensório motora ou 

idade do indivíduo (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Com isso no 

envelhecimento, existe uma diminuição da capacidade de realizar tarefas motoras (KENNY et 

al., 2008).   

 Para o equilíbrio corporal a atenção é requisitada em níveis distintos, dependendo dos 

requisitos de variáveis como a tarefa solicitada, idade, e das habilidades na manutenção da 

postura (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). A atenção caracteriza-se por ser a 

capacidade de processamento-informação de um indivíduo. Acredita-se que ela seja limitada 

para qualquer um, tomando parte importante desta capacidade, sendo então que caso duas 

atividades sejam realizadas conjuntamente, uma tomará desempenho da outra, podendo 
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prejudicar a performance de uma, ou até mesmo das duas (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). 

 Com o passar dos anos, à medida que o indivíduo envelhece, a capacidade de manter o 

equilíbrio postural, pode estar reduzida, porém em situações normais, ele será capaz de manter 

a concentração na tarefa. Todavia, quando o idoso se depara com a necessidade de realizar 

múltiplas tarefas ao mesmo tempo, dependendo da sua individualidade de da complexidade das 

tarefas, ele não conseguirá manter a atenção necessária para ambas as ações, assim ocasionando 

dificuldade em realizar as tarefas (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Desta 

maneira, tarefas paralelas que necessitem da atenção dividida (entre o controle postural e o 

processamento cognitivo), podem gerar maiores perturbações ao controle postural (JAMET et 

al., 2006). Pois se faz necessária a execução de ajustes apropriados para evitar uma possível 

queda.  

 No estudo de Kerr et al. (1985) foi utilizada a dupla tarefa para avaliar o controle 

postural de 24 universitários, adultos jovens, através de tarefas cognitivas de memória espacial, 

além de memória cognitiva verbal. Através do COP, os autores observaram que apenas a 

memória espacial afetou o controle postural. Já Lajoie et al. (1996) observaram que para o 

controle postural adequado é necessária uma regulação constante da atenção, além da 

integração dos sinais sensoriais. 

 Para Yardely et al. (2001) o controle postural foi avaliado com e sem a utilização da 

dupla tarefa, em adultos jovens. Nos resultados, eles não encontraram diferença no controle 

postural, mesmo com o acréscimo da segunda tarefa. Do mesmo modo, Shumway-Cook e 

Woollacott (2000) avaliaram adultos jovens, em diferentes condições (olhos abertos e fechados; 

superfície instável e estável), e não encontraram diferenças em nenhuma  das condições, no 

grupo de jovens. 

 No estudo de Brown et al. (1999) foram avaliados adultos jovens e idosos, enquanto 

faziam uma tarefa matemática, como uma segunda tarefa (além do controle postural). Em seu 

estudo, os autores concluíram que é necessária uma maior atenção para a recuperação do 

controle postural, em idosos do que em jovens.  

 No trabalho de Statkevičienė et al. (2018) um grupo de 13 idosos saudáveis teve seu 

equilíbrio avaliado com ou sem realizar uma tarefa cognitiva que exigisse atenção 

(memorização de palavras ou contagem matemática). Em seus resultados, os autores 

encontraram que as duas tarefas de interferência cognitiva utilizadas tiveram um impacto 

diferencial nos requisitos de atenção e no desdobramento da atenção entre as tarefas posturais 

e cognitivas. No entanto, eles ainda indicam que a capacidade de manter a estabilidade postural 
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seria amplamente determinada pela variabilidade na capacidade dos adultos mais velhos de 

recrutar recursos atencionais e alocar atenção à tarefa de equilíbrio. Bem como o estudo de 

Brustio et al. (2020) que tinha como objetivo investigar o impacto de testes de dupla tarefa na 

estabilidade postural entre idosos com um nível diferente de aptidão física (ciclistas master e 

adultos fisicamente ativos), e compará-los com idosos saudáveis não treinados e adultos jovens. 

A estabilidade postural foi comparada durante a posição quieta com uma tarefa manual ou 

cognitiva adicional (condições DT) ou em combinação com ambas as tarefas (condição TT). 

Em conclusão, o estudo demonstrou uma relação inversa entre estabilidade postural e 

desempenho em DT e TT com uma diminuição da estabilidade postural quando a dificuldade 

da tarefa é aumentada em ciclistas master, fisicamente ativos e não treinados e adultos jovens.  

 Recentemente o estudo de Hsiao et al. (2020) apontou para as tarefas verbais serem as 

causadoras de maiores transtornos em concomitância a manutenção da estabilidade postural. 

Este estudo foi conduzido para identificar o efeito da idade, e tarefas duplas verbais e de texto 

na oscilação postural. Em seus resultados, os autores encontraram maiores oscilações no teste 

de dupla tarefa verbal em relação a tarefa de mensagens de texto na superfície firme e estável 

(piso nivelado) em participantes jovens e idosos (HSIAO, et al., 2020). Esses achados também 

vão ao encontro do  estudo de Bergamin et al. (2014) que avaliou a estabilidade postural durante 

diferentes condições de dupla tarefa, incluindo tarefas visuais (SMBT), verbais (CBAT) e 

cognitivas (MAT) em comparação com a posição de olhos abertos. Medindo a velocidade 

média do COP (COPvm), a área de oscilação do COP (COPsa), e as oscilações A-P e M-L. O 

principal resultado deste estudo implicou que uma simples atribuição verbal foi a tarefa 

secundária que aumentou muito o COPvm, aparentemente indicando uma maior solicitação de 

adaptação postural; esse fenômeno apareceu em toda a amostra por não ser sensível à idade. 

Além disso, juntamente com a posição de olhos abertos, CBAT foi a condição que determinou 

uma maior SA. Por outro lado, as condições SMBT e MAT mostraram uma melhor desempenho 

em COPvm, COPsa, oscilações A-P e M-L, confirmando que uma tarefa secundária não 

necessariamente afeta negativamente este tipo de medidas (BERGAMIN et al., 2014). 

 No entanto, a revisão de Boisgontier et al. (2013) investigou as diferenças relacionadas 

à idade no processamento associado a tarefas posturais duplas. Os resultados mostraram que os 

adultos mais velhos são essencialmente capazes de gerenciar uma dupla tarefa postural, bem 

como os adultos mais jovens em condições de suporte estáveis. Os autores acreditam que os 

resultados relatados nesta revisão evidenciam um aumento relacionado à idade na alocação de 

recursos atencionais para a manutenção da estabilidade postural. Ao modo que o processamento 

da postura se torna mais controlado (cognitivo) e menos automático com o envelhecimento 
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(BOISGONTIER et al., 2013). Diante disto, os testes de dupla tarefa devem ser suficientemente 

difíceis para atingir/exceder o limite de recursos neurais. Os autores ainda acreditam que pelo 

menos em idosos, o nível mais baixo de controle postural envolve não apenas o processamento 

automático, mas também controlado da postura em pé. Como consequência, o conteúdo do 

processamento postural em adultos mais velhos é permanentemente penetrável cognitivamente 

(BOISGONTIER et al., 2013).  Corroborando com estes autores, o estudo de Seidler et al. 

(2010), que revisa amplamente as diferenças cerebrais relacionadas à idade e os déficits motores 

em adultos mais velhos,  propõem em seus achados que embora leve mais tempo de 

treinamento, os adultos mais velhos podem, eventualmente, executar tarefas automaticamente 

no mesmo nível que seus colegas mais jovens. No entanto, adultos mais velhos mostram maior 

atividade nas regiões que são ocupadas por adultos jovens, incluindo o lobo anterior bilateral 

do cerebelo, córtex pré-motor, córtex parietal, córtex pré-frontal esquerdo e córtex cingulado 

anterior. Além disso, eles recrutaram regiões que não foram ativadas por adultos jovens, 

incluindo a área motora pré-suplementar e o lobo parietal posterior bilateral em comparação 

com adultos jovens. Esses resultados indicam que, embora adultos mais velhos saudáveis 

possam realizar tarefas motoras complexas automaticamente, eles parecem exigir atividade 

cerebral adicional para desempenhar no mesmo nível que adultos jovens. Infelizmente, essas 

mesmas regiões são as mais vulneráveis aos efeitos relacionados à idade, resultando em um 

desequilíbrio de "oferta e demanda". As intervenções existentes de exercícios físicos, 

farmacêuticos e de treinamento motor podem melhorar os déficits motores em idosos. 

 Ao encontro do estudo anterior, numa revisão sistemática de Ghai, Ghai e Effenberg 

(2017) que teve como objetivo estender a compreensão dos efeitos das tarefas duplas e do 

treinamento de tarefa dupla na estabilidade postural estática e dinâmica entre grupos 

populacionais saudáveis e com tendência a quedas, os resultados sugerem evidências claras de 

um impacto positivo do treinamento de dupla tarefa para aumentar a estabilidade postural entre 

grupos da população idosa com tendência a quedas e participantes afetados por derrame. Um 

impacto negativo das tarefas duplas foi observado em estudos que avaliaram os efeitos das 

tarefas duplas na estabilidade postural entre grupos populacionais com tendência a quedas 

afetados por distúrbios neurológicos e/ou com histórico anterior de queda, em comparação com 

seus pares mais jovens e saudáveis. 

 No cenário clínico, o desempenho de dupla tarefa é de crescente importância para 

geriatras quando a tarefa motora engloba o equilíbrio postural na posição ereta, uma vez que 

seu comprometimento está inevitavelmente associado ao aumento do risco de queda 

(BERGAMIN et al., 2014). Embora existam estudos anteriores, relacionando a dupla tarefa 
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com o controle postural, ainda existe um carência em avaliar as diferenças entre adultos jovens 

e idosos, em dupla tarefa, ainda mais através da análise espectral.  

2.5 POSTUROGRAFIA 

 Segundo Duarte e Freitas (2010), a posturografia é comumente dividida entre a 

avaliação estática e dinâmica. A primeira consiste em avaliações da postura ereta quieta e a 

segunda diz respeito a testes que mensurem as respostas realizadas para corrigir perturbações 

aplicadas ao sujeito. Em geral, o déficit do sistema de controle postural é evidenciado pelo 

maior deslocamento e velocidade de deslocamento do COP (HATZITAKI et al., 2005; 

DUARTE; FREITAS, 2010).  

 O COP difere do centro de massa, no que diz respeito a este medir a localização da 

massa líquida de todos os segmentos do corpo no espaço. No entanto, para um modelo de 

pêndulo invertido em uma condição de apoio estático, o movimento do COP e a variabilidade 

do movimento do COP têm sido frequentemente usados para representar a estabilidade postural 

(CHERNG et al., 2003; DUARTE; FREITAS, 2010). 

2.5.1  Avaliação do centro de pressão 

 O deslocamento da COP é um resultado coletivo do sistema de controle postural e da 

força da gravidade (DUARTE; ZATSIORSKY, 2002; AVELAR et al., 2018). Frequentemente 

para avaliar o COP utiliza-se uma plataforma de força. De modo geral, este equipamento 

consiste em uma placa que é constituída por alguns sensores  que medem os componentes Fx, 

Fy e Fz da força de reação do solo e os componentes MX, My e Mz do momento de força (ou 

torque), sendo x a direção anteroposterior, y a mediolateral e z a vertical (DUARTE; FREITAS, 

2010). 

 Em uma aplicação prática, ao buscar avaliar o COP numa plataforma de força, isso 

acontece por utilizar uma medida de posição definida por duas coordenadas na superfície da 

plataforma, de acordo com a orientação do avaliado (DUARTE; FREITAS, 2010). Após a 

aquisição dos sinais, a posição do COP nas direções A-P e M-L são calculadas como: 

𝐶𝑂𝑃𝑎𝑝 =  
(−ℎ ∗ 𝐹𝑥 − 𝑀𝑦)

𝐹𝑧
 

 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑙 =  
(−ℎ ∗ 𝐹𝑦 + 𝑀𝑥)

𝐹𝑧
 

 A partir das informações oriundas da plataforma de força é possível observar vários 

parâmetros para análise. São exemplos: a trajetória do COP, a amplitude do COP, a velocidade 
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do COP, a área de oscilação do COP e a raiz quadrada média da amplitude do COP. No entanto, 

essas medidas clássicas poderiam não serem sensíveis o suficiente para perceber algumas 

mudanças mais sensoriais (CHERNG et al., 2003). Ao encontro disto, uma das alternativas para 

uma melhor interpretação dos resultados da estabilidade postural, pode estar nas análises de 

frequência espectral, para assim quantificar o controle postural no domínio das frequências 

(PALMIERI et al., 2002).  

2.6 ANÁLISE DE FREQUÊNCIA ESPECTRAL 

 Um aspecto necessário para compreender o sistema do controle postural é a contribuição 

relativa que cada um dos três sistemas sensoriais, e o que suas interações proporcionam ao 

manter uma postura adequada. A capacidade de identificar uma faixa de frequência na qual 

cada sistema sensorial funciona, e a energia contida nessa faixa, permitiria estimar quais 

sistemas ou sistema são/é mais importante(s) para diferentes tarefas (PALMIERI et al. 2002). 

 Diante disto, uma maneira de obter uma outra interpretação de determinadas 

informações é possível através da análise de Fourier (Transformada Rápida de Fourier). Este 

método permite decompor um sinal qualquer como um somatório de funções seno e cosseno 

com diferentes amplitudes, frequências e fases. Desta maneira, é possível obter informações 

sobre as frequências que compõem um sinal. Esse processo também é chamado de análise 

espectral, e o resultado dela é referido como o espectro do sinal original (DUARTE; FREITAS, 

2010). Este método integra-se bem aos parâmetros posturográficos clássicos e amplia a 

avaliação do sistema postural (ALESSANDRINI et al., 2003). 

 Do ponto de vista da teoria do sistema do controle postural, só é possível alcançá-lo 

através de interações com os outros subsistemas. Cada um dos subsistemas pode ter suas 

próprias bandas de frequência características (NEWELL, 1993). O espectro de potência foi 

então dividido em três intervalos de frequência: a banda de baixa frequência (0–0,7 Hz), que é 

associada com as contribuições visuais; a banda de média frequência (0,7–1 Hz), que 

predominantemente se vincula com as informações vestibulares e; por fim,  a banda de alta 

frequência (1-3 Hz) relacionada com as informações proprioceptivas (GIACOMINI et al., 2004; 

ALESSANDRINI et al., 2006; MICARELLI et al., 2016).  

 Sendo assim, a análise espectral se torna uma ferramenta útil para identificar a origem 

de desequilíbrios e auxiliando na compreensão do funcionamento do controle postural, pois 

oferece informações detalhadas (KANEKAR et al., 2014). Possibilitando então compreender 

melhor os resultados de cada indivíduo e o treinar/tratar mais adequadamente. 
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 Porém, apesar da escassez de estudos, surgiram alguns (citados a seguir) que utilizaram 

este tipo de análise, para melhor compreensão de seus resultados. 

 Muitos desses estudos buscaram utilizar este tipo de análise de frequência para tentar 

entender melhor as avaliações de controle postural, principalmente com idosos. Por exemplo, 

na década de noventa McClenacgham et al. (1995), em seus estudo buscaram determinar se 

havia alterações relacionadas às características espectrais das forças posturais que poderiam 

contribuir para o declínio da estabilidade exibida pelos idosos. Os sujeitos do estudo foram 

adultos jovens (n = 30; faixa etária de 22 a 30 anos; média de 24,5 anos) e idosos (n = 36; faixa 

etária de 66 a 86 anos; média de 74,9 anos). Em seus achados, os autores identificaram que os  

idosos exibiram uma dispersão de frequência significativamente maior que os adultos jovens 

na direção M-L. Nenhuma diferença foi observada na direção A-P. Esses autores também 

sugeriram que, em comparação com a direção M-L, há um aumento no número de estratégias 

alternativas que o indivíduo pode usar para lidar com a instabilidade na direção A-P e que 

diferenças de idade podem ser mascaradas por variações na estratégia de controle adotada. 

Além do mais, neste estudo os idosos apresentaram uma inclinação significativamente mais 

negativa; sugerindo uma maior distribuição de potência espectral concentrada em frequências 

mais baixas. Os idosos exibiram uma mudança na distribuição da potência espectral das 

frequências mais altas (> 0,5 Hz) para as mais baixas (< 0,5 Hz) na direção M-L, exibindo o 

surgimento de um componente predominante de baixa frequência para os idosos. Portanto, é 

possível que as alterações relacionadas à idade observadas nas características espectrais do 

controle postural M-L contribuíram para um aumento da suscetibilidade a perturbações M-L e 

uma tendência a cair para o lado. Os resultados sugeriam que o envelhecimento poderia 

influenciar o controle da estabilidade lateral e maior ênfase deveria ser colocada no estudo do 

controle postural M-L. 

 Willians et al. (1997) utilizaram a análise espectral para examinar a viabilidade do uso 

de técnicas para identificar potenciais biomarcadores de controle postural diminuído em idosos. 

A amostra foi composta por 21 adultos jovens (n = 21, idade 22 a 30 anos; média = 24,5 anos) 

e 42 idosos (n = 42, idade 66 a 86 anos; média = 74,4 anos) classificados como risco "alto" ou 

"baixo" em relação à capacidade de equilíbrio funcional. O controle postural foi desafiado pela 

variação das condições visuais sob três condições sensoriais diferentes (olhos abertos, olhos 

fechados e com visão conflitante [os indivíduos usavam uma grande cúpula que fornecia 

informações visuais errôneas sobre oscilação postural]). Os resultados do estudo indicaram que 

as medidas de tendência central e dispersão da distribuição espectral de frequência dos 

componentes M-L da oscilação (mas não da oscilação A-P) diferenciavam claramente os idosos 



34 

 

de risco "alto" e "baixo". Os idosos de baixo risco não diferiram dos adultos jovens. Já idosos 

de alto risco exibiram maior dispersão e menor frequência média que outros grupos. Portanto, 

as diferenças nas características espectrais dos componentes M-L da oscilação foram mais 

relacionadas à categoria de risco do que à idade. Assim, os autores apontaram para que as 

técnicas de análise espectral de frequência poderiam ser uma ferramenta clinicamente útil para 

identificar indivíduos potencialmente em risco de queda. 

 Já na pesquisa de Nagy et al. (2007) a qual objetivava analisar as diferenças nos 

parâmetros de controle postural entre jovens e idosos e explorar como um treinamento 

combinado poderia influenciar os parâmetros de equilíbrio e desempenho funcional nessa faixa 

etária específica, a estabilidade postural estática foi verificada, primeiro com os olhos abertos 

e depois com os olhos fechados. Dezenove idosos saudáveis residentes em uma comunidade 

local foram incluídos no estudo de forma voluntária. Posteriormente, 9 deles foram 

randomizados no grupo de treinamento (3 homens, 6 mulheres; idade 79 ± 1,6 anos; massa 73 

± 4,5 kg; altura: 1,57 ± 0,023 m) e os 10 restantes ficaram no grupo controle (3 homens, 7 

mulheres ; idade 76 ± 1,9 anos; massa 69 ± 5,1 kg; altura: 1,59 ± 0,029 m). Onze estudantes 

saudáveis também foram investigados como um grupo controle, a fim de comparar os 

parâmetros posturais com os de idosos (3 homens, 8 mulheres; idade 22 ± 0,4 anos; massa 58 

± 2,9 kg; altura: 1,63 ± 0,025 m). Os participantes participaram do treinamento combinado duas 

vezes por semana, durante 8 semanas, em sessões de 45 minutos. A oscilação A-P e M-L foram 

submetidas à análise espectral. Nos resultados verificou-se que o caminho de oscilação era mais 

longo e a potência de frequência era maior no grupo de idosos. A análise de frequência revelou 

uma potência significativamente maior após 8 semanas sem controle visual na direção M-L no 

grupo de treinamento nas faixas de frequência baixa e média. A maior potência de frequência 

de M-L exibida após o treinamento pode ser indicativa de um melhor desempenho do equilíbrio. 

É muito mais provável que o treinamento tenha melhorado o controle do equilíbrio do M-L 

e/ou a confiança dos participantes e, assim, os participantes tenham sido capazes de controlar 

maior liberdade de suas articulações do quadril. Assim, o aumento da trajetória de oscilação 

nessa faixa etária não significou um comprometimento adicional do controle postural. 

 O efeito da visão, complacência superficial, idade e sexo no conteúdo espectral das 

séries temporais do centro de pressão (COP) foi investigado por Singh et al. (2012). Dezesseis 

jovens saudáveis (18 a 24 anos) e participantes mais velhos (55 a 65 anos) participaram do 

estudo. Os resultados mostraram que os efeitos das duas modalidades sensoriais e idade foram 

distintos nas direções A-P  e M-L, e uma reorganização do conteúdo espectral foi evidente com 

o aumento da dificuldade da tarefa (olhos abertos vs. olhos fechados, e superfície rígida vs. 
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complacente) e entre adultos mais velhos.  Além do mais, os autores concluíram que distinguir 

entre as contribuições de diferentes sistemas aferentes para o sistema de controle postural 

usando o conteúdo espectral da oscilação, poderia ajudar no diagnóstico de indivíduos com 

comprometimento do controle postural. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, descritivo e quantitativo e qualitativo com 

análise comparativa dos dados (GAYA et al., 2008). 

3.2 AMOSTRA 

A amostra do presente estudo foi composta por voluntárias, sendo que o grupo de 

idosas deveria ter 65 anos ou mais. Já para fazer parte do grupo de adultos-jovens, os indivíduos 

deveriam estar na faixa etária de 18 a 30 anos.  

Fizeram parte do estudo 33 mulheres, divididas em dois grupos, sendo o grupo de idosas 

(GI) composto por 16 participantes. Já o grupo de jovens (GJ) foi representado por 17 

integrantes. A maioria dos estudos com equilíbrio tem um “n” semelhante ou até inferior, ao 

presente estudo (STATKEVIČIENĖ et al., 2018; BRUSTIO et al., 2020). 

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi por conveniência e selecionada de forma não aleatória. O estudo será 

divulgado na mídia eletrônica (redes sociais), bem como em cartazes e comunicação oral junto 

a instituição, além dos serviços de saúde públicos e privados da cidade de Santa Maria - RS. 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 Para fazer parte do estudo, os indivíduos deveriam apresentar uma prática de atividades 

físicas somadas aos deslocamentos realizados e demais esportes praticados de no mínimo 150 

minutos semanais (30 minutos, cinco dias por semana) com intensidade leve a moderada, 

seguindo a recomendação tradicional, sendo consideradas ativas (ACSM, 2001; BENEDETTI 

et al., 2007; MAZO; BENEDETTI, 2011). Além disso, não poderiam apresentar qualquer tipo 

de distúrbio vestibular, alteração visual sem correção, diabetes, lesões no sistema 

musculoesquelético ou dor lombar.  

 Para avaliar possíveis perdas cognitivas no grupo de idosos foi realizado o Mini Exame 

de Estado Mental (FOLSTEIN et al., 1975), o qual se caracteriza como um questionário de 30 

pontos utilizado para rastrear perdas cognitivas. Os idosos que obtivessem valores inferiores a 

25 pontos seriam excluídos do estudo.  
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 De acordo com a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, a participação no presente estudo foi 

voluntária, sendo um termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos participantes. 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil, e aprovado sob o número 0223.0.243.000-11. 

 O sigilo, confidencialidade e privacidade foram garantidos aos participantes, cabendo 

aos pesquisadores esta responsabilidade, além da preservação do anonimato do participante, 

fazendo uso dos dados somente para estudos e publicações científicas. 

3.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

3.6.1 Anamnese e antropometria 

 Os participantes responderam um questionário inicial para caracterização da amostra. A 

anamnese foi conduzida em uma sala silenciosa. Antes dos testes, os participantes ficaram 

sentados em repouso por cinco minutos. 

 Foram coletados dados antropométricos sendo:  

a) Estatura: Mensurada com estadiômetro (Balança Eletrônica Adulto com régua 

antropométrica W 200 – Welmy), no qual o avaliado ficou na posição ortostática, pés descalços 

e unidos, com a região occipital em plano de Frankfurt que é alcançado quando o Orbitale 

(borda inferior da órbita ocular) está no mesmo plano horizontal que o Tragion (o ponto mais 

superior do tragus da orelha). Quando alinhados, o Vertex é o ponto mais alto do crânio 

(STEWARD et al., 2011). 

b) Massa corporal total: foi aferida em uma balança digital (Balança Eletrônica Adulto com 

régua antropométrica W 200 – Welmy), o avaliado ficou na posição ortostática, pés descalços 

e unidos (STEWARD et al., 2011). 

3.6.2 Controle Postural  

 Para a aquisição dos dados referentes ao controle postural foi utilizada uma plataforma 

de força AMTI modelo OR6-6-2000 (Advanced Mechanical Technologies, Inc.). 

Nesta avaliação, os participantes foram orientados a permanecer o mais imóvel possível 

durante 30 segundos, em apoio bipodal. Após a familiarização, foram realizadas duas tentativas 

para cada condição (com ordem de realização randomizada), sendo mantidos os braços ao longo 

do corpo, os pés na largura do quadril, olhos fixados num alvo a frente, a uma distância de 



38 

 

aproximadamente 3,94 metros (DUARTE; FREITAS, 2010). Entre cada ensaio os indivíduos 

tinham 60 segundos de descanso sentado para evitar a fadiga . 

 As variáveis analisadas no domínio do tempo foram o deslocamento do COP na direção 

anteroposterior (COPap) e na mediolateral (COPml). Também foi avaliada a velocidade média 

do COP (COPvm), além da área de oscilação do COP (COPsa). Foi utilizada a frequência de 

aquisição de 100 Hz. Os dados cinéticos foram submetidos a um filtro passa-baixa de 4ª ordem 

Butterworth com frequência de corte de 10 Hz (WINTER, 2005). 

Para a análise do espectro da frequência em relação ao tempo, cada coleta de 30 

segundos foi dividida em intervalos de 0-10 segundos, 10-20 segundos e 20-30 segundos 

(NAGY et al., 2004). Para esta análise também foi dividido em três intervalos de frequência: a 

banda de baixa frequência (0 - 0,7 Hz), a banda de média frequência (0,7 - 1 Hz) e a banda de 

alta frequência (1 - 3 Hz) (GIACOMINI et al., 2004; ALESSANDRINI et al., 2006; 

MICARELLI et al., 2016). 

Para esse estudo, uma rotina customizada foi desenvolvida para realizar o 

processamento dos dados. Os dados do COP foram calculados nas direções A-P e M-L, para 

obtenção das variáveis de interesse. Em seguida, os dados do COP passaram por uma análise 

do espectro de frequência através de uma FFT, para então verificar a mediana das frequências 

em cada tentativa.  

3.6.3 Procedimentos para coleta 

Tarefas simples 

 As tarefas simples consistiram em duas condições. Na primeira, os participantes 

permaneceram com os olhos abertos (OA) e na segunda, com a ausência da visão (olhos 

fechados) (OF). Em ambas, os voluntários permaneceram o mais parado possível em pé durante 

30 segundos em cada tentativa. Além disso, mantiveram o foco visual em um círculo de 14,5 

centímetros (cm) de diâmetro projetado na parede à frente, na altura dos olhos, com uma 

distância de 3,94 metros (m) do centro da plataforma de força (instrumento no qual estavam 

sendo coletados os dados referentes ao COP de cada participante). 

Teste do laser como dupla-tarefa  

 Os testes de dupla-tarefa do laser baseiam-se na capacidade de controle motor fina, sendo 

que para a realização dele, utilizou-se um projetor de imagens suspenso no teto, exatamente 

sobre o centro da plataforma de força. A imagem projetada na parede à frente dos participantes 
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tinha o fundo branco e traços em preto, conforme pode ser visualizado e baixado todo o 

protocolo de teste pelo site do Laboratório de Biomecânica (ANEXO 1) (LEMOS, 2015). 

 A referida imagem projetada na parede ficou a 3,94 m de distância do centro da 

plataforma de força e apresentou as seguintes dimensões: 1,98 m de comprimento, 1,50 m de 

altura, sendo que esta imagem foi dividida em retângulos de 10 cm de comprimento por sete 

cm de altura, totalizando 20 retângulos no seu comprimento por 20 retângulos sua altura; o 

círculo ao centro da projeção apresentava 14,5 cm de diâmetro, o qual tinha diferentes alturas 

iniciais, dependendo dos diferentes testes. 

 Nas tarefas horizontais, o círculo apresentava uma altura inicial de 1,39 m do chão e nas 

elípticas 1,89 m. O ângulo formado entre o centro da plataforma de força e as extremidades da 

projeção foi de aproximadamente 28°. 

 O teste de dupla-tarefa foi constituído de quatro tarefas, sendo chamadas de tarefa 

horizontal direita (HORD), tarefa horizontal esquerda (HORE), tarefa elíptica direita (CIRD) e 

tarefa elíptica esquerda (CIRE). Os indivíduos deveriam segurar em sua mão uma caneta de 

laser (correspondente ao lado do teste: direita ou esquerda) e o foco do laser deveria 

acompanhar o movimento do alvo circular projetado. Para isso, eram permitidas apenas 

movimentos das articulações rádio-ulnar e do punho. 

 Em HORD (os indivíduos seguram o laser com a mão direita) o círculo começava o 

movimento acelerando e se deslocando da posição central da projeção até o final na direita 

(havendo desaceleração), nesse instante ele mudava o sentido do movimento (iniciava uma 

aceleração até o centro de projeção e depois nova desaceleração) até o final da projeção do lado 

esquerdo, quando novamente ele obtém a velocidade zero e muda o sentido (acelera) para 

retornar à posição central. O tempo total de duração do movimento do círculo foi de 30 

segundos. No HORE tudo ocorreu da mesma forma que no HORD, no entanto os indivíduos 

seguraram a caneta pela mão esquerda e o movimento do círculo também começava no sentido 

oposto, ou seja, para a esquerda. 

 Já em CIRD novamente os indivíduos deveriam segurar a caneta laser na mão direita e 

focar o círculo, no entanto, nesse teste o movimento era elíptico. Nesse teste o círculo acelera 

até a metade da volta e depois desacelera até o final, mas existiam mudanças verticais e 

horizontais de sua posição, o que deixava o teste mais difícil. O tempo total de duração do 

movimento do círculo foi de 30 segundos. 

 Na CIRE tudo ocorreu da mesma forma que no CIRD, no entanto os participantes 

seguraram a caneta pela mão esquerda e o movimento do círculo também começava no sentido 

oposto, ou seja, anti-horário. 
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 Perpendicular à projeção e alinhada com o projetor foi colocada uma câmera de vídeo 

para gravar do cenário visual e do movimento do laser na parede. Como a projeção era composta 

de retângulos, foram considerados erros o número de vezes em que o participante focou o laser 

fora do círculo projetado e, também, a distância máxima do laser em cada ocasião (número de 

retângulos fora da projeção do círculo em movimento). Posteriormente às avaliações, dois 

avaliadores treinados quantificaram os erros de cada tentativa para cada indivíduo de forma 

independente. 

Teste de Stroop como dupla-tarefa  

 O teste de Stroop é relacionado ao campo visuo-espacial, baseado em retornos verbais e de 

um processamento cognitivo imediato. Este teste (ST) foi utilizado apenas em sua segunda fase, 

no qual foi apresentado para os participantes uma tarefa cognitiva. Essa atividade foi baseada 

em os participantes responderem a cor em que as letras estavam escritas. Porém, as letras 

formavam uma palavra que era o nome de uma cor e poderiam estar escritas em diferentes 

cores, sendo estas cores azul, vermelho, amarelo e verde. Os indivíduos deveriam responder 

em voz alta a cor visualizada e imediatamente após essa resposta ser dada o slide era substituído 

e uma nova cor apresentada. Caso o indivíduo errasse a resposta essa não era quantificada ao 

final do teste. Ao final de 30 segundos (tempo do teste), os acertos eram obtidos (LEMOS, 

2015). 

Teste de Memória como dupla-tarefa  

 Este teste consiste numa tarefa visuo-espacial realizando ao final uma resposta verbal. Para 

este teste (MEM), foram apresentados para os participantes cinco dezenas dispostas na projeção 

a frente por dez segundos. Logo em seguida, os números sumiam por mais dez segundos e, por 

fim, aparecia uma frase solicitando que os participantes respondessem em voz alta quais os 

números que eles lembravam (por mais 10 segundos). Os participantes tinham previamente o 

conhecimento do funcionamento do teste e sabiam que deveriam responder os números que 

recordassem sem se moverem até que o pesquisador os autorizasse (LEMOS, 2015). 

 Assim, totalizando os mesmos 30 segundos de duração dos testes de controle postural. 

Ao final, era quantificado o número de acertos. 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Todas as análises foram realizadas utilizando o programa SPSS versão 22.0 para 

Windows. Os dados foram submetidos à estatística descritiva. Foi verificada a normalidade na 

distribuição dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk (n <50), a homogeneidade por meio 
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do teste de Levene. Na análise do COP para os dados normais foi utilizado o  teste t para 

amostras independentes. Já para os dados não normais utilizou-se o teste de Mann-Whitney 

para as comparações. Para a análise de frequências, os valores numéricos foram transformados 

em categóricos, divididos conforme as bandas de frequência, sendo classificadas em baixa (0 - 

0,7), média (0,7 – 1) e alta (1 – 3). Na sequência, realizou-se um teste de tabela de referência 

cruzada (crosstab), com análise do teste de Qui-quadrado e teste de Fischer, quando necessário. 

O nível de significância para todos os testes foi de 5%.  
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4 RESULTADOS 

 A Tabela 1 apresenta dados de caracterização da amostra do presente estudo (médias e 

desvio padrão dos dados antropométricos, além do número de participantes em cada grupo). Já 

na Figura 1 estão expostas as comparação das variáveis do centro de pressão, para as oito 

situações testadas, entre cada grupo. Por fim, as comparações da utilização das bandas de 

frequência entre o grupo de idosas e o grupo de jovens, são mostradas pelas tabelas 2, 3, 4 e 5, 

para o teste dos 30 segundos, e intervalos de 0 a 10s, 10 a 20s e 20 a 30s, respectivamente. 

Tabela 1 - Médias e desvios padrão de idade, dados antropométricos e número de indivíduos 

em cada grupo. 

 GI (n: 16) GJ (n: 17) 

 
Média dp Média dp 

Idade (anos) 67,88 4,66 22,29 4,37 

Estatura (m) 1,56 0,07 1,66 0,05 

Massa (kg) 63,90 6,20 62,94 6,74 

GI=Grupo Idosas; GJ=Grupo Jovens; n: número de participantes. 

Figura 1 - Comparação das variáveis do centro de pressão, para as oito situações testadas, entre 

o grupo de idosas e jovens. 
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Figura 1: COPap – Centro de pressão na direção ântero-posterior; COPml – Centro de pressão na direção médio-lateral; COPsa – área de 

oscilação do COP; COPvm – Velocidade média do deslocamento do COP; CIRD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão 

direita); CIRE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão esquerda); HORD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa 
horizontal direita); HORE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa horizontal esquerda); MEM – Teste de memória; OA – Olhos abertos; 

OF – Olhos fechados; ST - Teste de Stroop; * - Diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 2 - Comparação da utilização das bandas de frequência entre o grupo de idosas e o grupo 

de jovens, para o teste de 30 segundos. 

 IDOSAS JOVENS  

COPml Total% Baixas Médias Altas Total% Baixas Médias Altas p-valor 

CIRD 100 75 18,8 6,3 100 70,6 23,5 5,9 0,945 

CIRE 100 81,3 12,5 6,3 100 64,7 29,4 5,9 0,491 

HORD 100 75 25 0 100 70,6 29,4 0 0,011* 

HORE 100 87,5 6,3 6,3 100 64,7 11,8 23,5 0,292 

MEM 100 81,3 12,5 6,3 100 47,1 41,2 11,8 0,118 

OA 100 62,5 31,3 6,3 94,1 29,4 47,1 17,6 0,186 
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OF 100 75 18,8 6,3 100 35,3 52,9 11,8 0,070 

ST 100 68,8 25 6,3 100 29,4 52,9 17,6 0,076 

COPap IDOSAS JOVENS  

CIRD 100 81,3 18,8 0 100 88,2 11,8 0 0,656 

CIRE 100 100 0 0 100 82,4 11,8 5,9 0,212 

HORD 100 87,5 12,5 0 100 70,6 23,5 5,9 0,408 

HORE 100 68,8 18,8 12,5 100 70,6 23,5 5,9 0,783 

MEM 100 68,8 25 6,3 100 52,9 47,1 0 0,286 

OA 100 68,8 18,8 12,5 94,1 58,8 35,3 0 0,218 

OF 100 56,3 31,3 12,5 100 64.7 23,5 11,8 0,869 

ST 100 31,3 50 18,8 100 41,2 35,3 23,5 0,693 

CIRD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão direita); CIRE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a 

mão esquerda); HORD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa horizontal direita); HORE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa 

horizontal esquerda); MEM – Teste de memória; OA – Olhos abertos; OF – Olhos fechados; ST - Teste de Stroop; p-valor – Nível de 

significância; * - Diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 3 - Comparação da utilização das bandas de frequência entre o grupo de idosas e o grupo 

de jovens, para o teste no intervalo de 0 a 10 segundos. 

 IDOSAS JOVENS  

COPml Total % Baixas Médias Altas Total % Baixas Médias Altas p-valor 

CIRD 100 75 18,8 6,3 100 29,4 35,3 35,3 0,024* 

CIRE 100 50 12,5 37,5 100 58,8 23,5 17,6 0,394 

HORD 100 87,5 6,3 6,3 100 58,8 17,6 23,5  0,179 

HORE 100 75 6,3 18,8 100 52,9 23,5 23,5 0,310 

MEM 100 75 25 0 100 52,9 35,3 11,8 0,288 

OA 100 75 12,5 12,5 94,1 18,8 50 31,3 0,006* 

OF 100 56 31,3 12,5 100 29,4 23,5 47,1 0,089 

ST 100 62,5 18,8 18,8 100 41,2 29,4 29,4 0,472 

COPap IDOSAS JOVENS  

CIRD 100 68,8 25 6,3 100 58,8 29,4 11,8 0,794 

CIRE 100 56,3 6,3 37,5 100 35,3 35,3 29,4 0,120 

HORD 100 68,8 18,8 12,5 100 58,8 35,3 5,9 0,509 

HORE 100 62,5 18,8 18,8 100 52,9 23,5 23,5 0,857 

MEM 100 43,8 18,8 37,5 100 70,6 17,6 11,8 0,193 

OA 100 68,8 25 6,3 94,1 43,8 12,5 43,8 0,048* 

OF 100 62,5 12,5 25 100 41,2 41,2 17,6 0,181 

ST 100 68,8 18,8 12,5 100 41,2 41,2 17,6 0,264 

CIRD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão direita); CIRE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a 

mão esquerda); HORD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa horizontal direita); HORE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa 
horizontal esquerda); MEM – Teste de memória; OA – Olhos abertos; OF – Olhos fechados; ST - Teste de Stroop; p-valor – Nível de 

significância; * - Diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 4 - Comparação da utilização das bandas de frequência entre o grupo de idosas e o 

grupo de jovens, para o teste no intervalo de 10 a 20 segundos. 
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 IDOSAS JOVENS  

COPml Total % Baixas Médias Altas Total % Baixas Médias Altas p-valor 

CIRD 100 50 25 25 100 41,2 23,5 35,3 0,804 

CIRE 100 68,8 6,3 25 100 41,2 23,5 35,3 0,216 

HORD 100 43,8 12,5 43,8 100 58,8 5,9 35,3  0,634 

HORE 100 31,3 18,8 50 100 35,3 29,4 35,3 0,655 

MEM 100 68,8 18,8 12,5 100 35,3 41,2 23,5 0,156 

OA 100 50 25 25 94,1 18,8 56,3 25 0,123 

OF 100 56,3 12,5 31,3 100 11,8 58,8 29,4 0,008* 

ST 100 56,3 31,3 12,5 100 5,9 47,1 47,1 0,005* 

COPap IDOSAS JOVENS  

CIRD 100 56,3 31,3 12,5 100 35,3 23,5 41,2 0,177 

CIRE 100 75 12,5 12,5 100 47,1 23,5 29,4 0,256 

HORD 100 56,3 25 18,8 100 58,8 17,6 23,5 0,857 

HORE 100 37,5 43,8 18,8 100 35,3 35,3 29,4 0,761 

MEM 100 50 31,3 18,8 100 64,7 5,9 29,4 0,164 

OA 100 56,3 18,8 25 94,1 62,5 12,5 25 0,881 

OF 100 25 43,8 31,3 100 41,2 23,5 35,3 0,428 

ST 100 43,8 37,5 18,8 100 29,4 29,4 41,2 0,369 

CIRD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão direita); CIRE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a 

mão esquerda); HORD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa horizontal direita); HORE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa 

horizontal esquerda); MEM – Teste de memória; OA – Olhos abertos; OF – Olhos fechados; ST - Teste de Stroop; p-valor – Nível de 

significância; * - Diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 5 - Comparação da utilização das bandas de frequência entre o grupo de idosas e o 

grupo de jovens, para o teste no intervalo de 20 a 30 segundos. 

 IDOSAS JOVENS  

COPml Total % Baixas Médias Altas Total % Baixas Médias Altas p-valor 

CIRD 100 62,5 12,5 25 100 47,1 35,3 17,6 0,311 

CIRE 100 75 18,8 6,3 100 52,9 11,8 35,3 0,124 

HORD 100 68,8 18,8 12,5 100 52,9 17,6 29,4  0,483 

HORE 100 75 12,5 12,5 100 64,7 29,4 5,9 0,442 

MEM 100 50 25 25 100 35,3 47,1 17,6 0,420 

OA 100 56,3 31,3 12,5 94,1 43,8 31,3 25 0,632 

OF 100 68,8 25 6,3 100 23,5 47,1 29,4 0,027* 

ST 100 50 31,3 18,8 100 41,2 23,5 35,3 0,583 

COPap IDOSAS JOVENS  

CIRD 100 56,3 25 18,8 100 58,8 23,5 17,6 0,989 

CIRE 100 56,3 25 18,8 100 52,9 35,3 11,8 0,752 

HORD 100 50 25 25 100 64,7 23,5 11,8 0,574 

HORE 100 68,8 6,3 25 100 64,7 29,4 5,9 0,109 

MEM 100 43,8 50 6,3 100 76,5 17,6 5,9 0,132 
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OA 100 75 6,3 18,8 94,1 43,8 37,5 18,8 0,087 

OF 100 31,3 43,8 25 100 64,7 11,8 23,5 0,082 

ST 100 37,5 37,5 25 100 35,3 52.9 11,8 0,539 

CIRD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a mão direita); CIRE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa elíptica com a 

mão esquerda); HORD – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa horizontal direita); HORE – Teste do laser como dupla-tarefa (tarefa 
horizontal esquerda); MEM – Teste de memória; OA – Olhos abertos; OF – Olhos fechados; ST - Teste de Stroop; p-valor – Nível de 

significância; * - Diferença estatisticamente significativa. 
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5 DISCUSSÃO 

 O presente estudo tinha como objetivo comparar o controle postural em testes simples 

de equilíbrio e de dupla tarefa em mulheres adulto-jovens e idosas, através da avaliação 

tradicional do COP, somada a análise de frequência espectral. Os resultados encontrados 

mostraram maiores oscilações para GI nas variáveis do COP nos testes de dupla tarefa (CIRD, 

CIRE, HORD, HORE, MEM, ST). No entanto, nos testes sem a ação de dupla tarefa (OA e 

OF), diferenças não foram observadas. Já através da análise das bandas de frequências, foram 

observadas diferentes estratégias na utilização dos sistemas sensoriais, principalmente na 

direção M-L, tanto no teste total de 30 segundos (HORD), bem como nos intervalos de 0 a 10 

(CIRD e OA), 10 a 20 (OF e ST) e 20 a 30 (OF). Contudo, na direção A-P apenas foi encontrada 

diferença no intervalo de 0 a 10 segundos, para OA. 

 A partir dos resultados apresentados, em relação a análise tradicional do COP, pode-se 

observar que nos testes que manipulavam apenas a variável da visão (ausência ou não desta), 

não foram observadas diferenças (OA e OF) entre os grupos. Percebeu-se que a utilização ou 

não da entrada visual, não mostrou ser fundamental para o GI em relação a GJ. É sabido que 

com o passar dos anos, à medida que o indivíduo envelhece, a capacidade de manter o equilíbrio 

postural, pode estar reduzida, porém em situações normais, ele será capaz de manter a 

concentração na tarefa, bem como aconteceu no presente estudo (OA e OF, situações de uma 

única tarefa) (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

 Em relação aos resultados dos testes de dupla tarefa (CIRD, CIRE, HORD, HORE, 

MEM e ST), estes mostraram uma maior oscilação para o GI, de modo que estes testes 

representaram um desafio adicional significativo, se tratando de uma tarefa secundária 

concomitante a manutenção da postura. Os achados do presente estudo vão ao encontro do 

estudo de Statkevičienė et al. (2018), que em um grupo de 13 idosos saudáveis, os quais tiveram 

seu equilíbrio avaliado com ou sem realização de uma tarefa cognitiva que exigisse atenção 

(memorização de palavras ou contagem matemática), os autores encontraram em seus achados 

que as duas tarefas de interferência cognitiva utilizadas tiveram um impacto diferencial nos 

requisitos de atenção e no desdobramento da atenção. Este resultados são similares aos 

encontrados no estudo de Brustio et al. (2020) que investigou o impacto de testes de dupla tarefa 

na estabilidade postural entre idosos com diferentes níveis de aptidão física (ciclistas máster e 

adultos fisicamente ativos), e compará-los com idosos saudáveis não treinados e adultos jovens. 

A estabilidade postural foi comparada durante a posição ereta quieta com uma tarefa manual 

ou cognitiva adicional (condições DT) ou em combinação com ambas as tarefas (condição TT). 
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Em conclusão, o estudo demonstrou uma relação inversa entre estabilidade postural e 

desempenho em DT e TT com uma diminuição da estabilidade postural  quando a dificuldade 

da tarefa era aumentada em ciclistas máster, fisicamente ativos e não treinados e adultos jovens. 

 Ressalta-se também que nos últimos anos o estudo de Hsiao et al. (2020) apontou para 

as tarefas verbais (como utilizadas neste estudo) serem as causadoras de maiores transtornos 

em concomitância a manutenção da estabilidade postural (bem como os testes de MEM e ST). 

O estudo destes autores foi conduzido para identificar o efeito da idade, e tarefas duplas verbais 

e de texto na oscilação postural. Em seus resultados, os autores encontraram maiores oscilações 

no teste de dupla tarefa verbal em relação a outros testes de dupla tarefa em participantes jovens 

e idosos. Esses achados também vão ao encontro do estudo de Bergamin et al. (2014) que 

avaliou a estabilidade postural durante diferentes condições de dupla tarefa, incluindo tarefas 

visuais, verbais e cognitivas em comparação com a posição de olhos abertos. O principal 

resultado deste estudo indicou que uma simples atribuição verbal foi a tarefa secundária que 

aumentou a oscilação do COP, aparentemente indicando uma maior solicitação de adaptação 

postural.  

 Percebeu-se que todos os testes de dupla tarefa afetaram o controle postural de GI, 

mesmo existindo diferenças nos testes, nos quais os testes de laser (CIRD, CIRE, HORD e 

HORE) baseiam-se na capacidade de controle motor fina; já o teste de memória consistindo 

numa tarefa visuo-espacial, a qual o indivíduo necessita memorizar por 20 segundos os números 

e consequentemente realizando uma resposta verbal; e por fim, o teste de Stroop também 

relacionado ao campo visuo-espacial baseado em retornos verbais e de um processamento 

cognitivo imediato. Dentre as tarefas cognitivas, essas visuo-espaciais e de evocação, assim 

como as citadas acima, requisitam a interligação entre os armazenadores verbal e visuo- 

espacial, integrando as informações provenientes da memória de curto e longo prazo, de modo 

a demandar mais recursos para sua realização. Segundo Boisgontier et al. (2013), os testes de 

dupla tarefa devem ser suficientemente difíceis para atingir/exceder o limite de recursos 

neurais, o que corrobora as diferenças encontradas, afinal os testes utilizados pareceram ser 

desafiadores o suficiente para GI. 

 Sendo assim, os resultados do presente estudo (ao encontro com estudos de outros 

autores) indicam que a capacidade de manter a estabilidade postural seria amplamente 

determinada pela variabilidade na capacidade dos adultos mais velhos de recrutar recursos 

atencionais e alocar atenção à tarefa de equilíbrio, o que representou nos resultados 

encontrados, uma maior dificuldade em realizar testes concomitantes a tarefa simples de 

equilíbrio. Com isto, para tentar compensar a dificuldade encontrada em tarefas deste tipo, os 
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idosos necessitam de uma maior atividade nas regiões cerebrais, incluindo o lobo anterior 

bilateral do cerebelo, córtex pré-motor, córtex parietal, córtex pré-frontal esquerdo e córtex 

cingulado anterior. Além de recrutar regiões que não são ativadas por adultos jovens, incluindo 

a área motora pré-suplementar e o lobo parietal posterior bilateral em comparação com adultos 

jovens. Infelizmente, essas mesmas regiões são as mais vulneráveis aos efeitos relacionados à 

idade. Portanto, embora os adultos mais velhos tendam a recrutar recursos pré-frontais para o 

controle motor, esses recursos podem ser limitados (SEIDLER et al., 2010). 

 Já através da análise realizada pelas bandas de frequências, os resultados apontaram para 

alterações nas estratégias sensoriais durante alguns períodos dos testes, principalmente na 

direção M-L. Vale ressaltar que apesar de não existir diferença nos valores do COP para as 

variáveis OA e OF, na avaliação das frequências foram encontradas diferenças nas estratégias 

sensoriais entre os grupos. Em relação as diferenças na distribuição das bandas de frequências 

encontradas na direção M-L, observou-se na condição de OA uma alteração (0-10) no GI, ao 

ter uma maior utilização apenas nas frequências mais baixas do que no GJ (maior uso em médias 

e altas); já em OF (0-30; 10-20; 20-30) os resultados mostraram também que GI teve geralmente 

um predomínio das bandas baixas, ao contrário das bandas médias e altas. Em relação aos testes 

de dupla tarefa, as diferenças significativas foram vistas em HORD (0-30) com predomínio da 

banda baixa para GI, e em contrapartida nas médias para GJ; em CIRD (0- 10) com GI tendo a 

maior utilização das bandas baixas, em relação a GJ (maior em médias e altas); por fim, no ST 

(10-20) também se observou GI dominando o uso da banda com frequências baixas, e GJ em 

médias e altas. Por fim, a respeito da direção A-P, o único teste sensível a alteração foi no 

intervalo de 0-10 segundos, na condição que apenas utilizava a visão (OA). 

 Em relação as diferenças encontradas predominantemente na direção M-L, alguns 

autores também encontraram resultados similares. Os achados de McClenacgham et al. (1995) 

indicaram haver uma mudança na distribuição da potência espectral das frequências mais altas 

para as mais baixas na direção M-L, exibindo o surgimento de um componente predominante 

de baixa frequência para os idosos, quando comparado aos jovens. Porém, nenhuma diferença 

foi observada na direção A-P. Assim como Williams et al. (1997) que mostraram resultados 

que indicavam que as medidas de tendência central e dispersão da distribuição espectral de 

frequência dos componentes medial-laterais da oscilação (mas não da oscilação A-P) 

diferenciavam claramente os idosos de risco "alto" e "baixo", bem como, os idosos também 

sendo caracterizados por uma maior concentração em baixas frequências nas forças posturais 

da M-L. Todos estes autores acreditam que uma justificativa para não haver diferença na 

direção A-P, esteja associada as variações nas estratégias usadas para aplicar forças de reação 
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do solo e manter a estabilidade em direções A- P (forças aplicadas com os dois pés 

simultaneamente) versus M-L (forças aplicadas usando um deslocamento de peso lateral 

alternado). Em comparação com a direção M-L, há um aumento no número de estratégias 

alternativas que o indivíduo pode usar para lidar com a instabilidade na direção A-P e que 

diferenças de idade podem ser mascaradas por variações na estratégia de controle adotada. 

Corroborando com essa justificativa, o estudo de Amiridis et al. (2003) que explorou como 

adultos jovens e idosos respondem ao aumento das exigências posturais de repouso quieto na 

atividade eletromiográfica do tornozelo e do quadril através da cinemática, revelou uma 

ativação mista do quadril-tornozelo em idosos, enquanto os jovens se acomodaram a maiores 

exigências posturais, aumentando apenas a atividade dos músculos do tornozelo. Os autores 

acreditam que isso pode estar relacionado à produção insuficiente de torque dos músculos do 

tornozelo em idosos, necessária para combater o grande momento de inércia na direção da A-

P. Uma mistura de estratégias de tornozelo e quadril também foi relatada, sugerindo que os 

músculos do tornozelo desempenham um papel dominante em perturbações de velocidade lenta 

e a estratégia do quadril aparece progressivamente com o aumento da velocidade de transição 

ou amplitude de perturbação. 

 Assim, ao observar os achados do presente estudo, a única diferença encontrada foi na 

distribuição de frequência na direção A-P (0-10 segundos), a qual o GI possui uma menor 

utilização da banda alta e um maior uso das bandas baixas e médias do que GJ. Segundo 

Bougard et al. (2014) uma estratégia de tornozelo está principalmente implicada em regulações 

na direção A-P e com base na entrada proprioceptiva, enquanto uma estratégia de quadril 

contribui para a estabilização na direção M-L e envolve a entrada vestibular. Com isto, observa- 

se que a população idosa utiliza mais do que os mais jovens, a articulação do quadril em sua 

postura ereta quieta, enquanto jovens utilizam predominantemente o tornozelo. Sendo assim, 

pode-se justificar as diferenças entre os grupos, já que GJ apresentou uma maior utilização na 

banda de alta frequência. 

 Já a respeito à direção M-L, observa-se que o uso combinado entre articulação de quadril 

e tornozelo, representa uma inabilidade em utilizar e confiar apenas no sistema proprioceptivo 

(banda alta), assim, se faz necessário um recrutamento e cruzamento de mais informações dos 

outros sistemas (banda baixa e média), de modo a garantir um uma postura segura. Com isto, 

ocorre uma alteração no predomínio das estratégias sensórias utilizadas ao longo dos testes, ou 

seja, GJ faz um uso mais eficiente no domínio proprioceptivo (altas), enquanto o GI tenta mais 

combinar com informações adicionais (sistema vestibular e visual), mesmo quando encontra 

ausência de contribuição, como visto mesmo no teste sem o auxílio da visão. 
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 Outra justificativa para as diferenças encontradas (tanto em A-P, como em M-L) nas 

diferentes distribuições das frequências, baseia-se nos declínios que acometem os sistemas 

sensoriais com o passar dos anos. A partir disto, com a imprecisão de um ou mais sistemas 

sensoriais, ocorre uma busca por um sistema alternativo, o qual encaminhe informações mais 

confiáveis. Assim, pode-se surgir distintas estratégias sensoriais, de modo a buscar de maneira 

mais rápida e eficiente respostas para corrigir as oscilações corporais. Estudos anteriores 

demonstraram que adultos mais velhos, possuem função multissensorial reduzida (LI et al., 

2015; DESHPANDE et al., 2016; ANSON et al., 2017) e que a perda visual, vestibular ou 

proprioceptiva relacionada à idade pode dificultar a integração sensorial do equilíbrio por meio 

de um distúrbio sensitivo relacionado à cognição processamento de sinal (MICARELI et al., 

2016). 

 Os declínios do sistema proprioceptivo pode ser percebido nos resultados do presente 

estudo, os quais apresentaram uma maior utilização da banda de frequência mais alta para o GJ. 

Uma justificativa para este resultado diz respeito a uma insuficiente contribuição proprioceptiva 

do membro inferior distal e do pé como resultado de neuropatias periféricas. De modo que este 

sistema é perturbado o que faz com que o SNC e periférico sofram mudanças, as quais 

inicialmente possam gerar uma diminuição no número de fibras e na velocidade de resposta 

autonômica no fluxo sanguíneo ligado a estruturas nervosas, o que acarreta decréscimos na 

velocidade de condução e na discriminação sensorial. Essas alterações ocasionam em idosos, 

um aumento no limiar de sensibilidade vibratória nos pés e nas mãos, debilitando sua aferência. 

Com isto, a população idosa apresenta déficits na pressão tátil, dor e temperatura cutânea 

(VERDÚ et al., 2000; ALFIERI, 2010). 

 Já a respeito ao maior uso da banda de baixas frequências no GI em comparação a GJ, 

estando estas relacionadas com o sistema visual. Sabe-se que o pleno funcionamento deste 

sistema é de suma importância para a população idosa, principalmente dos 20 aos 60 anos, pois 

quando este sistema é privado de sua utilização, ocorre uma instabilidade 30% maior. Já em 

pessoas acima dos 60 anos, este percentual aumenta para um valor de 50% (SMITH et al., 

1997). As mudanças estruturais deste sistema com o envelhecimento, começam por alterações 

internas do olho, com um decréscimo no número de sensores proprioceptivos nos músculos 

oculares, além disto começa uma diminuição na quantidade de luz que chega até a retina, 

portanto, com o passar dos anos, o limiar visual aumenta (ALFIERI, 2010). Além do mais, 

surgem problemas no controle de contorno e profundidade, originados por um decréscimo no 

campo visual, déficit na acuidade e sensibilidade no contraste visual (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). 
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 Já no sistema vestibular, observou-se que GJ utilizou mais a banda média do que GI. 

Este sistema interage com vários processos cognitivos, como navegação espacial, percepção 

espacial, representação corporal, imagens mentais, atenção, memória, percepção de risco, bem 

como os testes de dupla tarefa realizados (LOPEZ; LENGGENHAGER; BLANKE, 2010; 

PALLA; LENGGENHAGER, 2014; MICARELLI et al., 2018b). No entanto, na senescência 

ocorrem decréscimos neste sistema como: aumento do atrito das fibras nervosas do nervo 

vestibular, perda seletiva das fibras de mielina, redução da velocidade de condução do estímulo 

elétrico no nervo vestibular (RICCI et al., 2009). Existe também uma redução em sua função, 

com uma diminuição em torno de 40% de células nervosas e ciliares aos 70 anos de idade 

(RICCI et al., 2009; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

 Por fim, uma linha de estudos entende que se deva prestar mais atenção para os 

componentes relacionados às estruturas centrais, e como elas podem acabar influenciar e ser 

influenciada pelas informações sensoriais, de modo a refletir diretamente no controle da 

postura. Seidler et al. (2010) acreditam que o controle motor se torna mais dependente dos 

mecanismos centrais com o passar da idade, incluindo os sistemas de gânglios pré-frontais e 

basais, observando-se um volume reduzido de substância cinzenta para adultos mais velhos 

(SEIDLER et al., 2010). Deste modo, é possível que a atrofia do córtex motor primário 

contribua para a desaceleração do movimento observado com a idade. Sendo o feedback 

proprioceptivo importante para o equilíbrio e para a coordenação motora. No entanto, existe a 

atrofia no córtex somatossensorial, o que pode estar relacionado com o número de quedas 

aumentados, equilíbrio deficiente e maior confiança no feedback visual para desempenho motor 

em adultos mais velhos, como visto no presente estudo (GI usando mais a banda de baixa 

frequência) (SEIDLER et al., 2010). 

 Seidler et al. (2010) ainda creem haver uma mudança associada à idade do controle de 

movimento automático (nível inferior) para o controle de movimento atencional (nível 

superior) envolvendo imagens motoras, informações proprioceptivas e feedback visual. 

Portanto, pode ser que os mecanismos de controle central sejam ainda mais importantes para 

manter a estabilidade postural do que o sistema sensoriomotores periférico em idosos, de modo 

que a falta de confiança nas informações dos três sistemas sensoriais (visual, vestibular e 

proprioceptivo), influencie na estratégia de utilização destes sistemas. 

 Sendo assim, sabe-se que durante as tarefas motoras, os adultos mais velhos exibem 

ativação adicional em áreas corticais pré-frontais e sensório-motoras de nível superior, o que 

reflete em uma maior dependência do controle cognitivo e do processamento de informações 

sensoriais. De modo a afetar a qualidade, tanto do caminho aferente (recepção de maneira 
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correta das informações oriundas dos sistemas sensoriais) das informações, bem como as 

respostas motoras eferentes (comando e realização das respostas motoras necessárias) para 

corrigir a postura. Com isso, a atividade nessas regiões de maior ativação em idosos está 

tipicamente correlacionada com melhor desempenho, sugerindo que o aumento da ativação e 

do envolvimento de áreas adicionais é compensatório durante o desempenho de tarefas motoras 

(SEIDLER et al., 2010). Porém, os adultos mais velhos apresentam envolvimento de regiões 

cerebrais mais difundidas para o controle motor do que os adultos jovens, particularmente o 

córtex pré-frontal e as redes dos gânglios da base. Contudo, essas mesmas regiões são as mais 

vulneráveis aos efeitos relacionados à idade, o que pode contribuir para déficits cognitivos mais 

elevados, bem como para declínios motores grosseiros e finos relacionados à idade, por 

exemplo, a manutenção do equilíbrio. 

 Em uma questão prática, a avaliação do controle postural através da análise de 

frequência permite entender melhor as distintas estratégias utilizadas nos sistemas sensoriais 

durante determinada tarefa, permitindo entender de maneira mais eficiente, por exemplo, a 

manutenção de uma postura adequada e tão importante na qualidade de vida. Afinal, quando 

ocorre uma inabilidade na recepção das informações, os estímulos sensoriais podem causar um 

grande empecilho na correção de uma instabilidade, e consequentemente, gerando um grande 

risco de quedas. Assim, a avaliação e a reabilitação voltada para as informações sensoriais, 

propicia o desenvolvimento de programas que gerem benefícios para a população, quando se 

encontrarem déficits nas orientações sensoriais. 
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6 CONCLUSÃO 

 A análise do COP mostrou que as tarefas de dupla tarefa utilizadas neste estudo, 

afetaram o controle postural de idosos, em relação ao grupo de jovens. Já através da análise das 

bandas de frequências, os resultados apontaram para alterações sensoriais, principalmente na 

direção M-L, até mesmo dentro do próprio teste (nos intervalos de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30). 

Além do mais, a partir dos resultados encontrados, vale ressaltar que apesar de não existir 

diferença no COP para as variáveis OA e OF, na avaliação das frequências foram encontradas 

diferenças nas estratégias sensoriais entre os grupos. Assim, indicando que a análise através das 

frequências, parece ser uma ferramenta muito útil para entender melhor as estratégias usadas 

durante a manutenção do controle postural. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do estudo: “Validação de um teste de dupla tarefa e variáveis de controle postural 

em idosos: Centro de massa e centro de pressão”. 

Pesquisador: Luiz Fernando Cuozzo 

Lemos Pesquisador Responsável: Carlos 

Bolli Mota. Instituição/Departamento: 

UFSM/ CEFD 

Local da coleta de dados: Laboratório de Biomecânica do 

CEFD Telefone para contato: (55) 81322959 

E-mail para contato: luizcanoagem@yahoo.com.br 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

• Você está sendo convidado(a) a participar da coleta de dados desta pesquisa de 

forma totalmente voluntária. 

• Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes de você se 

decidir a participar. 

• A participação neste estudo é voluntária e livre, podendo ser cancelada em 

qualquer fase do processo. 

• Não haverá compensação financeira para os participantes relacionada à sua 

participação. 

 

Objetivo do estudo: Buscamos com este estudo contribuir para a melhora da qualidade e 

expectativa de vida dos idosos. Conhecendo os fatores de risco para quedas como a 

ausência ou deficiência do equilíbrio, os idosos poderão ter maior conhecimento para 

manter e preservar sua funcionalidade. 

Procedimentos: A coleta de dados para este estudo constará de um questionário para 

inclusão de indivíduos que não apresentem tonturas, pois estas afetariam o estudo; 

filmagem da avaliação do equilíbrio e a execução de tarefas de controle motor e visual. 

Para a realização da filmagem os sujeitos deverão estar vestidos com roupas de banho, e 

serão demarcados alguns pontos em seu corpo, através da fixação de bolinhas de isopor 

com fita adesiva. 

Para a avaliação do equilíbrio, o paciente será orientado a permanecer em pé na sua postura 

usual por no máximo 30 segundos, em duas situações: apoio dos dois pés no chão, 

primeiramente com os olhos abertos e depois fechados. 

mailto:luizcanoagem@yahoo.com.br


 

 

Benefícios: Os benefícios esperados são: conscientização sobre a importância do 

equilíbrio no dia a dia e nas Atividades de Vida Diárias dos idosos, e diagnóstico sobre a 

atual condição de equilíbrio para os indivíduos. Trazendo maior conhecimento sobre o 

tema abordado. 

Risco: Considerando a natureza das técnicas a serem aplicadas, nas intervenções 

diagnósticas, não são previstos riscos de ordem física, no entanto o procedimento de 

aquisição dos dados, por ser filmado de maneira minuciosa, pode gerar desconfortos aos 

participantes do estudo tornando-se um pouco repetitivo e cansativo. Em caso de eventual 

risco, este será tratado pelos pesquisadores e se necessário, a intervenção será suspensa. 

Sigilo: Os dados levantados serão confidenciais, resguardando a identidade dos sujeitos, 

e poderão ser utilizados para estudos e publicações científicas, por 5 anos, ficando sob 

responsabilidade dos pesquisadores para futuros estudos, desde que seja respeitada 

totalmente sua privacidade e confidencialidade. 

 

Assim, ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

   , portador (a) da carteira 

de identidade  número  , afirmo que, após a leitura 

deste documento e de esclarecimentos dados pelos pesquisadores, concordo com a 

realização desta pesquisa e autorizo minha participação, como também autorizo a 

publicação em meio acadêmico dos dados, informações, filmagens e outros procedimentos 

coletados nesta pesquisa. Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e sei que poderei 

solicitar novos esclarecimentos a qualquer momento. Considero-me igualmente 

informado: sobre os procedimentos nos quais estarei envolvido, dos riscos e benefícios 

esperados. 

 

Assinatura:   

 

Santa Maria,  de  de 201  . 

 

Orientador: Profº. Dr. Carlos 

Bolli Mota RG: 8022581105 

Tel.: (055) 32208271 

Autor: Luiz Fernando Cuozzo 

Lemos RG: 1069958195 

        Tel.: (55) 981322959 
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ANEXO 1 

Manual de aplicação do teste da caneta laser no controle postural 

 

Este documento é um guia prático de como proceder para a aplicação do teste de dupla-tarefa 

da caneta laser de Lemos e colaboradores (2015). Para executar o teste de forma correta siga os 

passos abaixo. 

1) Baixe o arquivo do teste diretamente no site do Laboratório de Biomecânica da Universidade 

Federal de Santa Maria. Esse pode ser obtido através deste link: 

http://www.ufsm.br/labiomec/downloads.html 

2) Organize o ambiente de testagens: fixe um projetor de imagens e uma câmera exatamente 

sobre o local onde os indivíduos serão testados. Essa posição deve estar a 3,94 metros da parede. 

Desta forma, a imagem projetada terá as seguintes dimensões: 1,98 metros de comprimento, 

1,50 metros de altura e o alvo circular terá 14,5 centímetros de diâmetro. Nas tarefas 

horizontais, o alvo circular deve estar disposto à altura inicial de 1,39 metros do chão e nas 

elípticas 1,89 metros. O ângulo formado entre o ponto distante 3,94 metros da parede e as 

extremidades da projeção deve ser de aproximadamente 28 graus. 

3) A caneta laser: utilize uma caneta laser com baterias. O foco do laser da caneta deve ser 

forte o suficiente para ser reconhecido pelos avaliadores na análise dos resultados dos testes. 

Indica-se, preferencialmente, aquelas que o laser é da cor verde, pois essas apresentam melhor 

contraste. A função de ligar a caneta deve ser independente do avaliado, ou seja, a caneta laser 

deve ser capaz de se manter ligada sem a pressão do botão liga/desliga por parte do avaliado. 

Em canetas laser que necessitam a pressão do botão, pode-se utilizar fita adesiva para que essa 

função seja mantida ligada. 

4) Postura e movimentos permitidos para o avaliado: o avaliado deve se manter na postura 

ereta quieta, o mais imóvel possível. Os únicos movimentos permitidos são os necessários para 

que o foco do laser seja mantido dentro do alvo circular. Para isso é permitido apenas o 

movimento das articulações do ponho e rádio-ulnar do lado corporal que segura a caneta. 

5) Quantificar os erros: A câmera colocada em cima (por exemplo, fixada no teto) do local de 

testagens irá quantificar os deslocamentos do foco da caneta laser em relação aos movimentos 

do alvo circular. Os indivíduos devem ser instruídos para que tentem manter sempre o foco do 

laser dentro do alvo circular. Caso o foco do laser saia do alvo circular, os indivíduos devem 

imediatamente tentar restabelecer a posição dentro do alvo. Além disso, é 

importante que os indivíduos saibam que o quanto mais distante for do alvo, pior será seu 

escore. Se em toda a duração do teste (30 segundos) o foco do laser se mantiver dentro do alvo 
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o resultado de erros será zero. Caso o foco do laser saia do alvo, será quantificado o número de 

retângulos (distância do alvo). O escore final de cada teste será a soma de retângulos fora do 

alvo de cada vez que o foco do laser sair do alvo circular. 

6) Os testes: Serão quatro testes distintos, sendo chamados de Tarefa Horizontal Direita (THD), 

Tarefa Horizontal Esquerda (THE), Tarefa Elíptica Direita (TED) e Tarefa Elíptica Esquerda 

(TEE). O lado (direito ou esquerdo) é referente à mão em que o indivíduo está segurando a 

caneta laser. Os dados referentes aos testes devem ser agrupados de acordo com a lateralidade 

dos indivíduos. A partir desse momento, as nomenclaturas dos achados do teste passam a ser: 

Lado de Preferência Horizontal (LPH), Lado de Não Preferência Horizontal (LNPH), Lado de 

Preferência Elíptica (LPE) e Lado de Não Preferência Elíptica (LNPE). 

7) O movimento do alvo circular: Em todos os testes o movimento do alvo circular tem a 

duração de 30 segundos. Nas tarefas horizontais (THD e THE) o alvo circular (1) inicia seu 

movimento da posição central da projeção para o lado do nome do teste (THD para a direita e 

THE para a esquerda), (2) mudando o seu sentido indo até a extremidade do outro lado e, então 

(3) retornando ao centro de projeção, conforme figura abaixo. Nas tarefas elípticas o alvo 

circular faz a trajetória mostrada na figura abaixo, ou seja, TED no sentido horário e TEE no 

sentido anti-horário. 

 

8) Sincronismo entre equipamentos: o instrumento utilizado para quantificar a oscilação 

corporal (variáveis do centro de pressão e/ou do centro de massa) deve ser utilizado em 
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sincronismo com o teste do laser. Para isso, sugerem-se pelo menos dois avaliadores para que 

deem o “start” simultaneamente. A duração de ambas as tarefas (controle postural e da caneta 

laser) é de 30 segundos. 
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ANEXOS 

Mini-mental 

(Folstein, Folstein e McHugh, 1975) 

 

Paciente: ________________________________________________ 

Data de avaliação: __________ Avaliador: ______________________ 

 

Orientação 

Dia da Semana (1 ponto)       (   ) 

Dia do Mês (1 ponto)       (   ) 

Mês (1 ponto)        (   ) 

Ano (1 ponto)        (   ) 

Hora aproximada (1 ponto)       (   ) 

Local específico (andar ou setor) (1 ponto)     (   ) 

Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)    (   ) 

Bairro ou rua próxima (1 ponto)      (   ) 

Cidade (1 ponto)        (   ) 

Estado (1 ponto)        (   ) 

 

Memória Imediata 

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 

1 ponto para cada resposta correta.      (   ) 

 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você 

irá perguntá-las novamente. 

 

Atenção e Cálculo 

(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) (1 ponto para cada cálculo 

correto)         (   ) 

 

Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 
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(1 ponto por palavra)        (   ) 

Linguagem 

1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)    (   ) 

2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)    (   ) 

3) Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 pontos) 

         (   ) 

4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)    (   ) 

5) Escrever uma frase (1 ponto)      (   ) 

6) Copiar um desenho (1 ponto)      (   ) 

 

Escore: (/30) 

 

Paciente: _________________________________ Idade: __________ 

Data de Avaliação: ______________ 

 

ESCREVA UMA FRASE 

 

COPIE O DESENHO 
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