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RESUMO 

 

 

ESTRATÉGIAS DE CONTROLE POSTURAL EM INDIVÍDUOS COM LESÃO 

MEDULAR 

 

 

Autor: RACQUEL GUIMARÃES DA SILVA 

Orientador: Prof. Dr. PAULO MOREIRA SILVA DANTAS 

 

 

 

Introdução: O controle de equilíbrio envolve a ação conjunta do sistema sensorial e 

motor, coordenados pelo Sistema Nervoso Central. Os usuários de cadeiras de rodas 

interagem com o ambiente a partir de uma posição sentada, diferente dos indivíduos 

andantes, o que lhes exige estratégias de controle postural diferentes destes. Essa 

diferença mostra a necessidade de informações mais detalhadas acerca do equilíbrio 

de usuários de cadeiras de rodas, principalmente dos lesionados da medula espinhal, 

a fim de compreender a ação do sistema de controle postural e contribuir na 

realização das atividades de vida diária e tarefas esportivas desses indivíduos. 

Objetivo: Analisar o funcionamento do controle postural em lesionados da medula 

espinhal sentados em diferentes superfícies. Métodos: 19 sujeitos (10 saudáveis e 

nove lesionados da medula) foram submetidos a avaliações do equilíbrio sentado 

sobre uma plataforma de força, em três condições: sentados em uma cadeira de 

rodas, em um banco de madeira e sobre a superfície da própria plataforma em 

posição de buda. Durante os testes, através de eletromiografia de superfície, foram 

acompanhadas as atividades musculares do peitoral maior, serrátil anterior, reto 

abdominal, trapézio superior, trapézio inferior, eretor epinhal à altura de L1 e T9 e 

grande dorsal. Resultados: Houve diferenças significativas entre os grupos 

principalmente na condição cadeira. As variáveis no domínio de tempo mostraram 

maior magnitude de oscilação do centro de pressão nos lesionados da medula do 

que nos indivíduos saudáveis. As variáveis de frequência mostraram maiores 

porcentagens nas faixas de frequência mais baixas no grupo de lesionados, 

indicando maior utilização dos sistemas sensoriais (visual e vestibular) como principal 

estratégia de controle postural por parte desses indivíduos. Além disso, também foi 
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observada maior ativação muscular dos músculos serrátil anterior e grande dorsal 

nos lesionados da medula na condição cadeira e menor ativação do eretor epinhal L1 

na condição banco. Conclusão: Os achados do presente estudo sugerem que os 

indivíduos com lesão medular utilizam estratégias de controle postural diferentes dos 

indivíduos andantes, utilizando os sistemas sensoriais e outras sinergias musculares 

para compensar os prejuízos dos outros sistemas e músculos envolvidos no controle 

postural.  

Palavras-chave: Controle postural; Equilíbrio sentado; Lesionados da medula 

espinhal; Eletromiografia. 
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ABSTRACT 

 

 

POSTURAL CONTROL STRATEGIES IN INDIVIDUALS WITH SPINAL CORD 

INJURY 

 

 

Author: RACQUEL GUIMARÃES DA SILVA 

Supervisor: Prof. Dr. PAULO MOREIRA SILVA DANTAS 

 

 

Introduction: The balance control involves the joint action of sensory and motor 

systems, coordinated by the Central Nervous System. The wheelchair users interact 

with the environment from a sitting position, different from walking individuals, which 

requires them different postural control strategies these. This difference shows the 

need for more detailed information about the balance of wheelchair users, especially 

of injured spinal cord in order to understand the action of the postural control system 

and contribute to the performance of activities of daily living and sports tasks these 

individuals. Objective: To analyze the functioning of postural control in injured spinal 

cord sitting on different surfaces. Methods: 19 subjects (10 healthy and nine injured 

spinal cord) underwent balance assessments sitting on a force platform on three 

conditions: sitting in a wheelchair, on a wooden bench and on the surface of the 

platform itself in Buddha position. During testing, by surface electromyography, they 

were accompanied muscle activity of the pectoralis major, serratus anterior, rectus 

abdominis, upper trapezius, lower trapezius, erector spinal the height of L1 and T9 

and latissimus dorsi. Results: There were significant differences between the groups 

mainly in the wheelchair condition. Time variables showed major displacement of the 

center of pressure in cord injury individuals than in healthy individuals. Frequency 

variables showed higher percentages in the lower frequency bands in the injured 

group, indicating greater use of sensory systems (visual and vestibular) as the main 

postural control strategy on the part of these individuals. In addition, there was a 

greater muscle activation of the serratus anterior and latissimus dorsi muscles in the 

injured spinal cord in the wheelchair condition and lower activation spinal erector L1 in 

bank condition. Conclusion: The findings of this study suggest that individuals with 

spinal cord injury use different postural control strategies in relation walking 
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individuals, using sensory systems and other muscle synergies to compensate losses 

of other systems and muscles involved in postural control. 

Keywords: Postural control; Sitting balance; Spinal cord injury individuals; 

Electromyography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A tarefa de controle do equilíbrio pode também ser chamada de tarefa de 

controle postural (BARELA, 2000). A maneira mais comum de estudá-la é avaliar o 

comportamento do corpo durante a postura ereta estática, já que o funcionamento do 

sistema postural envolve a necessidade de coordenar e controlar os segmentos 

corporais com base nas informações sensoriais (BARELA, 2000; DUARTE; 

FREITAS, 2010).  

Os usuários de cadeiras de rodas e, no caso desse estudo, os lesionados da 

medula espinhal, possuem as rodas da cadeira como base de suporte sobre a qual 

esse controle postural deve acontecer, já que interagem com o ambiente a partir de 

uma posição sentada, tanto para manter a postura ereta estática quanto para 

realizarem as atividades de vida diária (AVD’s) e/ou tarefas esportivas. Essa 

diferença exige estratégias de controle postural diferentes dos indivíduos andantes 

(SERRA-AÑÓ et al., 2013). Essas estratégias podem ser investigadas através da 

análise posturográfica a partir de uma plataforma de força, valendo-se apenas de 

adaptações que possibilitem a análise na posição sentada, como fizeram os estudos 

de Serra-Anõ et. al. (2013), Grangeon et. al. (2012) e Harel et. al. (2013). É preciso 

também atentar para o que Maki e Macllory (1996) sugeriram, que a simples 

manutenção de uma postura ereta em uma base normal de suporte pode não refletir 

a verdadeira função do sistema de controle postural. Por este motivo, nesse trabalho 

os indivíduos foram retirados de sua postura habitual na cadeira de rodas para duas 

outras condições de avaliação. 

A orientação postural e o equilíbrio dependem de uma relação coerente entre 

informação sensorial e ação motora (HORAK; MACPHERSON, 1996). Sendo assim, 

quando essa relação pode estar alterada, como após a lesão medular, os indivíduos 

têm dificuldade de controlar a postura e o equilíbrio, possuindo controle postural e 

limites de estabilidade reduzidos em relação a indivíduos andantes como visto nos 

resultados de Harel et al (2013) e Serra-anõ et al (2013). Isso pode ser explicado 

pelo fato de que os lesionados da medula têm a funcionalidade prejudicada, 

principalmente dos músculos responsáveis pelo controle postural, exigindo padrões 
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compensatórios de ativação muscular envolvendo músculos que não são 

normalmente responsáveis pelo controle postural. (SEELEN; VUURMAN, 1990; 

SEELEN et al., 1997; SEELEN et al., 1998; POTTEN et al., 1999). Por essa razão, a 

utilização da eletromiografia durante a avaliação postural em diferentes superfícies 

pode fornecer informações relevantes para a melhor compreensão do controle 

postural desses indivíduos. 

Sabendo que não são muitos os estudos que têm se detido a esse tema 

(GRANGEON et al., 2012), existe a possibilidade de muitas investigações capazes 

de fornecer informações mais detalhadas acerca do equilíbrio dos lesionados da 

medula, a fim de caracterizá-lo e compreender a ação do sistema de controle 

postural nesses indivíduos para, assim, contribuir na sua realização das AVD’s e 

tarefas esportivas. 

Por este motivo, o objetivo do presente estudo centrou-se em analisar o 

funcionamento do controle postural em lesionados da medula espinhal sentados em 

diferentes superfícies. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar o funcionamento do controle postural em lesionados da medula 

espinhal sentados em diferentes superfícies. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar o desempenho de lesionados da medula espinhal durante a 

manutenção de uma orientação postural sobre a cadeira de rodas e em diferentes 

situações; 

• Identificar as estratégias de ativação muscular dos lesionados da 

medula espinhal sobre a cadeira de rodas e em diferentes situações. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 LESÃO MEDULAR ESPINHAL 

 

A medula espinhal, juntamente com o encéfalo e o cerebelo e o tronco 

encefálico, que o constituem, formam o sistema nervoso central (SNC). Essa 

estrutura de tecido nervoso, preenchida pelas substâncias cinza e branca, está 

localizada no canal vertebral da coluna e possui formato tubular, alongado, mas não 

percorre todo o comprimento da coluna vertebral, medindo de 43 a 45 centímetros. 

Estende-se desde a primeira vértebra cervical, ao nível do osso occipital, até a 

segunda vértebra lombar, onde fica o cone medular e a cauda equina (Figura 1) 

(FRANCO, 2006; TORTORA; DERRICKSON, 2012). 

Recebendo a proteção sistemática de todo o SNC, a medula é protegida pela 

parede do canal vertebral, que é predominantemente óssea, e também pelas 

meninges, pelo líquido cerebrospinal (líquor) e pelos ligamentos vertebrais 

(TORTORA; DERRICKSON, 2012). As meninges protegem também o encéfalo e são 

revestimentos contínuos de tecido conjuntivo em torno dessas estruturas. A meninge 

mais externa é a dura-mater, a qual possui tecido conjuntivo resistente e denso, é 

rica em fibras colágenas e separada do canal vertebral pelo espaço epidural. A 

meninge média, separada da dura-máter pelo espaço subdural, é a aracnoide, 

arranjada delicadamente em formato de teia de aranha, rica em fibras colágenas e 

elásticas. Por fim, a meninge mais interna é a pia-mater, transparente e formada de 

fibras colágenas e elásticas. Entre a pia-mater e a aracnoide se encontra a cavidade 

ou espaço subaracnoide, onde circula o líquido cerebrospinal, o qual envolve e 

protege todo o SNC (FRANCO, 2006; TORTORA; DERRICKSON, 2012). 

Cada segmento da medula dá origem a um par de nervos espinhais, formados 

por raízes dorsais sensitivas, que conduzem os impulsos nervosos aferentes, e 

raízes ventrais motoras, que conduzem os impulsos nervosos eferentes. Emergem 

da medula 31 pares de nervos que se ramificam - oito são cervicais, 12 torácicos, 

cinco lombares, cinco sacrais e um coccígeo (FRANCO, 2006). À altura cervical 

encontra-se a intumescência cervical e à altura lombar encontra-se a intumescência 

lombar. Nelas encontram-se as conexões nervosas da medula com os plexos 
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braquial e lombo-sacral, os quais inervam os membros superiores e inferiores e 

também alguns órgãos internos (Figura 1) (FRANCO, 2006; TORTORA; 

DERRICKSON, 2012). 

 

Figura 1 - Relação das Raízes Nervosas com as Vértebras. Fonte: NETTER, 2000. 

 

A medula espinhal é o maior condutor de informação aferente e eferente do 

corpo, isto é, da periferia - pele, articulações e músculos - ao encéfalo, e deste para a 

periferia. A substância branca, formada por axônios mielinizados organizados em 

tratos sensitivos (ascendentes) e motores (descendentes), é responsável pela 

condução de impulsos nervosos entre o encéfalo e a medula. Já a substância cinza, 

em forma de H, circundada pela substância branca e consistindo principalmente de 

neurônios motores e de associação, é quem recebe e integra as informações 

aferentes e eferentes (TORTORA; DERRICKSON, 2012). 
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Apesar de ser ricamente protegida, a medula não está imune a lesões e, dada 

a importância de suas funções, quando alguma lesão ocorre, esta pode gerar 

inúmeras sequelas, sobretudo o comprometimento da condução de informações 

aferentes e eferentes, levando à perda total ou parcial da sensibilidade. 

A lesão medular espinhal (LME) consiste em qualquer tipo de injúria às 

estruturas contidas no canal medular (medula, cone medular e cauda equina), 

causando a interrupção da passagem de estímulos nervosos através da medula 

abaixo do nível da lesão. Em consequência, são geradas alterações motoras, 

sensitivas, autonômicas e psicoafetivas, como paralisia ou paresia dos membros, 

alteração de tônus  muscular, alteração dos reflexos superficiais e profundos, 

alteração ou perda das diferentes sensibilidades  (tátil,  dolorosa,  de  pressão,  

vibratória  e  proprioceptiva), perda de controle esfincteriano, disfunção sexual e 

alterações autonômicas, como vasoplegia, alteração de sudorese, controle de 

temperatura corporal entre outras e, principalmente, alterações neuromusculares, 

que afetam o padrão da atividade motora e do SNC (BRASIL, 2013). 

Oito horas após a lesão, a área lesada sofre hipóxia, isquemia e hipoperfusão, 

seguidas de necrose das substâncias cinzenta e branca. Após um período de 

aproximadamente quatro semanas ocorre proliferação de células da glia e formação 

de tecido cicatricial. (DOS ENFERMEIROS, 2009). A condição clínica do indivíduo é 

decorrente do nível, extensão e magnitude da lesão, e deste modo, a classificação 

da lesão se baseia nos aspectos funcionais, como sensibilidade e força (MACEDO, 

2014). Assim, o nível da lesão é representado pelo segmento vertebral mais proximal 

com disfunção neurológica. 

No Brasil, não há ainda uma estatística precisa de incidência, prevalência e 

causas da LME, mas alguns estudos referem que o trauma é a causa predominante, 

como quedas, traumatismo provocado por projétil de arma de fogo e acidentes 

automobilísticos (MACEDO, 2014). Estima-se que ocorram no país mais de 10 mil 

novos casos de LME a cada ano, sendo 80% em homens e 60% em indivíduos entre 

10 e 30 anos de idade (BRASIL, 2013). 

Segundo as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular (BRASIL, 

2013), as causas não traumáticas constituem cerca de 20% dos casos de LME e 

consistem em vários tipos de disfunções, como tumores intra e extra-medulares, 
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fraturas patológicas (metástases vertebrais, tuberculose, osteomielite e  

osteoporose),  estenose  de  canal medular, deformidades graves da coluna, hérnia 

discal, isquemia (em especial  associada  a  aneurismas  de  aorta),  infecciosas  

(mielite transversa, paraparesia espástica tropical, entre outras) e autoimunes 

(esclerose múltipla, por exemplo). 

As consequências da LME dependerão do nível da lesão. As lesões cervicais 

são as mais comprometedoras. Quando ocorrem de C1 a C5 comumente acarretam 

paralisia dos músculos respiratórios e de todos os músculos dos membros superiores 

e inferiores. Essas são as lesões que estão associadas à maior incidência de óbito. 

Abaixo desse nível, de C5 a C6 as pernas ficam paralisadas e os membros 

superiores possuem discreta capacidade de flexão; de C6 a C7 ocorre paralisia dos 

membros inferiores e de parte dos punhos e das mãos, sendo relativamente 

preservados os movimentos dos ombros e a flexão do cotovelo; e quando as lesões 

ocorrem de C8 a T1 geram paralisia dos membros inferiores e do tronco, queda 

palpebral, ausência de sudorese na fronte (Síndrome de Homer), braços 

relativamente normais e mãos paralisadas (FRANCO, 2006). 

Lesões torácicas de T2 a T4 acarretam paralisia dos membros inferiores e do 

tronco e perda da sensibilidade abaixo dos mamilos; de T5 a T8 as consequências 

são semelhantes, porém a perda da sensibilidade ocorre abaixo da caixa torácica; de 

T9 a T11 ocorre paralisia dos membros inferiores e perda de sensibilidade abaixo da 

cicatriz umbilical. Na região lombar, quando de T12 a L1, ocorre paralisia e perda da 

sensibilidade abaixo da virilha; de L2 a L5 verificam-se diferentes padrões de 

fraqueza e entorpecimento dos membros inferiores. O mesmo ocorre a partir de S1 

ou S2. Por fim, ao nível de S3 a S5, ocorre perda do controle da bexiga e dos 

intestinos e entorpecimento no períneo (FRANCO, 2006).  

Os programas de reabilitação são os responsáveis por auxiliar a recuperação 

dos lesionados da medula no período pós-lesão. Nesse período, por meio de 

inúmeros testes e exames, são determinados o grau (completo ou incompleto) e o 

nível (sensitivo e motor) da LME. O nível da lesão pode ser classificado como 

tetraplegia (acometimento de tronco, membros superiores e inferiores) e paraplegia 

comprometimento de tronco e membros inferiores). Quanto à sensibilidade, a plegia 

corresponde à ausência de movimento voluntário e a paresia à presença de 
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contração muscular voluntária com diminuição da força. A classificação da lesão 

acontece segundo padronização internacional determinada pela American Spinal 

Injury Association – ASIA (BRASIL, 2013). 

O nível sensitivo da LME é classificado através da avaliação clínica da 

sensibilidade dos dermátomos ao toque leve e à dor. São avaliados pontos chaves 

dos dermátomos atribuindo notas graduais, sendo 0 para ausência de sensibilidade, 

1 para sensibilidade alterada (diminuição ou aumento) e 2 para sensibilidade normal. 

O nível motor é determinado pela avaliação do grau de força muscular nos grupos 

musculares correspondentes aos miótomos, excluindo os músculos do tronco 

(Tabela 1) e gerando a classificação como na Tabela 2. 

Tabela 1 - Miótomos e teste musculares correspondentes, segundo a ASIA.  

Nível Motor Ação 

C5 Flexão do cotovelo 

C6 Extensão do punho 

C7 Extensão do cotovelo 

C8 Flexão das falanges distais 

T1 Abdução do quinto dedo 

T2-L1 Não é possível quantificar 

L2 Flexão do quadril 

T3 Extensão do joelho 

L2 Flexão do quadril 

L3 Extensão do quadril 

L4 Dorsiflexão do pé 

L5 Extensão do hálux 

S1 Pantiflexão 

  
Tabela 2 - Classificação da força muscular, segundo a ASIA. 

  

 

 

 

 

 

O nível sensitivo é nomeado como o segmento mais distal da medula que 

possui sensibilidade normal em ambos os lados do corpo e o nível motor 

Grau 0 Paralisia total 

Grau 1 Contração visível ou palpável 

Grau 2 Movimentação ativa sem vencer a força da gravidade 

Grau 3 Vence a gravidade, mas não vence qualquer resistência 

Grau 4 Não vence a resistência do examinador 

Grau 5 Normal 
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corresponde ao último nível em que a força é pelo menos grau 3 e o nível acima 

apresenta força muscular normal (grau 5). Após avaliação dos escores motor e 

sensitivo, o lesionado será classificado em uma das cinco categorias: A, B, C, D, E, 

conforme condição clínica e funcional, como apresentado na tabela 3 (ASIA; BRASIL, 

2013).  

Tabela 3 - Classificação da LME de acordo com a ASIA. 

Classificação 
da LME 

Função 
Sensitiva 

Função 
Motora 

Segmento Sacral 
(S4 – S5) 

Grau de 
força 

A - Completa - - - - 

B - Incompleta +/- - + - 

C - Incompleta +/- + + <3 

D - Incompleta +/- + + >3 

E - Normal + + + =5 

 

3.2 EQUILÍBRIO E CONTROLE POSTURAL: CONCEITUAÇÃO E AVALIAÇÃO 

3.2.1 EQUILÍBRIO E CONTROLE POSTURAL 

 

A manutenção do equilíbrio e da orientação corporal durante a postura ereta é 

essencial para a realização de atividades da vida diária e para as práticas físicas e 

esportivas (DUARTE; FREITAS, 2010). Em estudo sobre controle postural, Barela 

(2000), baseado na definição de Horak & Macpherson (1996), explica que a 

orientação corporal está relacionada à manutenção da posição dos segmentos 

corporais em relação aos outros segmentos corporais e ao meio ambiente e o 

equilíbrio corporal está relacionado ao equilíbrio das forças internas e externas que 

agem sobre o corpo durante as ações motoras. 

Sob a ótica mecânica, o equilíbrio corporal depende das forças e momentos 

de força (torques) aplicados sobre ele. O equilíbrio mecânico de um corpo ocorre 

quando a somatória de todas as forças (F) e momentos de força (M) que agem sobre 

ele é igual a zero (∑F=0 e M=0). Essas forças atuantes podem ser classificadas em 

externas e internas. As forças externas são comumente a força gravitacional sobre 

todo o corpo e a força de reação do solo que, se na postura ereta, atua sobre os pés. 

As forças internas são perturbações fisiológicas, como o batimento cardíaco e a 

respiração, e/ou perturbações geradas pela ativação muscular necessária para a 
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manutenção da postura e a realização dos movimentos do próprio corpo (DUARTE; 

FREITAS, 2010). 

Apesar desse conceito, durante a manutenção de uma posição corporal, as 

forças atuantes sobre o corpo e os segmentos corporais não são constantes. Essa 

constante variação de forças gera como consequência o fato de que, mesmo em 

uma posição aparentemente estática, como por exemplo a manutenção da posição 

ereta, o corpo nunca está totalmente imóvel. Essa manutenção só pode ser, portanto, 

alcançada pela perfeita integração das informações sensoriais com a atividade 

motora (BARELA, 2000). O responsável por essa manutenção do equilíbrio é o 

Sistema de Controle Postural, que faz referência às funções dos sistemas nervoso, 

sensorial e motor (DUARTE; FREITAS, 2010). 

Cada postura adotada pelo ser humano necessita de respostas 

neuromusculares para manter o equilíbrio corporal. A essa integração ocorrendo de 

forma contínua, em que ocorre dependência mútua entre percepção e ação, Barela 

(1997) chama de ciclo percepção-ação. É o que ocorre, por exemplo, durante a 

manutenção da posição ereta em que a informação sensorial influencia a ação 

motora relacionada ao controle postural e, concomitantemente, a ação motora 

influencia a obtenção de informação sensorial (BARELA, 2000). O controle postural 

pode, então, ser definido como o ato de manter, alcançar ou restaurar um estado de 

equilíbrio durante qualquer postura ou atividade (POLLOCK et al., 2000). 

O sistema motor é responsável pela ativação muscular exigida para realização 

dos movimentos ou manutenção da posição corporal desejada. O SNC integra as 

informações do sistema sensorial a fim de enviar os impulsos nervosos aos músculos 

que geram respostas neuromusculares (HORAK; MACPHERSON, 1996; BARELA, 

2000; DUARTE; FREITAS, 2010). A principal estrutura do SNC responsável pelo 

controle postural é o cerebelo, o qual recebe as informações aferentes sobre 

movimentos voluntários advindos do córtex cerebral e dos músculos, tendões e 

articulações, além de informações vestibulares, visuais e somatossensoriais (SNELL, 

2010). Essas informações são sobre a posição de segmentos corporais em relação a 

outros segmentos e ao ambiente e sobre as forças internas e externas atuando nos 

segmentos corporais (BARELA, 2000; DUARTE; FREITAS, 2010). 
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Cada sistema sensorial fornece informações com características únicas, pois 

cada tipo de receptores opera de maneira ótima em frequência e amplitude 

específicas (KLEINER; DE CAMARGO SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-

ARIAS, 2011). Essas informações podem ser classificadas como propriocepção, 

expropriocepção e exterocepção. A primeira é responsável pelo senso de posição e 

movimento de uma parte do corpo em relação a outra; a segunda é responsável pela 

sensação de posição e movimento de uma parte do corpo em relação ao ambiente; e 

a terceira é responsável por localizar um objeto em relação a outro, no ambiente. 

Dessa maneira, temos o sistema vestibular como exproprioceptivo, o sistema 

somatossensorial como exproprioceptivo e proprioceptivo, e o sistema visual é 

influenciado pela interação destas três modalidades (KLEINER; DE CAMARGO 

SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-ARIAS, 2011). 

O sistema visual ajuda no controle oscilação corporal, que pode aumentar até 

mais que o dobro quando a informação visual não está disponível. Além disso, 

quanto maior a precisão da imagem na retina, maior é a redução da oscilação 

corporal proveniente desta informação. No caso da postura ereta estática, por 

exemplo, a oscilação corporal aumenta de acordo com a distância entre a pessoa e o 

ponto de fixação. Fatores como acuidade visual, o nível de luminosidade e de 

contraste também influenciam na oscilação (KLEINER; DE CAMARGO 

SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-ARIAS, 2011). 

O sistema vestibular possui receptores nos canais semicirculares e otólitos 

maculares que são sensíveis à aceleração angular e linear da cabeça, 

respectivamente, podendo-se resumir sua importância na orientação das 

informações geradas pelos movimentos da cabeça durante as posturas estáticas e 

dinâmicas do corpo diante da gravidade e no ajuste postural através das estratégias 

de controle postural, sobretudo a do quadril (KLEINER; DE CAMARGO 

SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-ARIAS, 2011). 

Apesar de não ser objeto de muitos estudos sobre posturografia, o sistema 

auditivo fornece informação acústica sobre o ambiente, possibilitando ao indivíduo 

notar e evitar irregularidades ambientais que possam provocar quedas, o que o 

classifica como exproprio e exteroceptivo. Além disso, o ouvido e os órgãos 

vestibulares são anatomicamente localizados próximos uns dos outros, compartilham 
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a circulação sanguínea, são inervados pelo 8º nervo craniano, e têm 

mecanorreceptores sensoriais, os quais detectam o som, movimentos da cabeça e 

orientação espacial. Por fim, pelo fato de áreas não visuais de percepção tornarem-

se mais desenvolvidas em pessoas cegas, sua importância se dá principalmente pela 

possibilidade de utilização da informação auditiva para ganhar conhecimento 

espacial (KLEINER; DE CAMARGO SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-

ARIAS, 2011).  

O sistema somatossensorial apresenta seus receptores espalhados pelo corpo 

humano, o que o difere dos outros sistemas. Ele não informa apenas sobre as 

qualidades da superfície de suporte, mas também acerca da força que o corpo 

exerce sobre estas superfícies, a posição e a velocidade de todos os segmentos 

corporais, contato com objetos externos, inclusive o chão, e a orientação da 

gravidade. Os mecanorreceptores dos pés são capazes de localizar e detectar 

pequenas mudanças na pressão da sola dos pés para reagir a altas alterações de 

frequência (KLEINER; DE CAMARGO SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-

ARIAS, 2011).  

O SNC pode escolher a fonte principal de controle da postura, mediante as 

informações recebidas. A prevalência de um sistema sensorial sobre outro é uma 

estratégia do sistema nervoso para evitar conflitos de informações e quando ocorre 

perda completa de um sistema sensorial, algum outro deve compensá-lo, alterando a 

capacidade de responsiva desse sistema (KLEINER; DE CAMARGO SCHLITTLER; 

DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-ARIAS, 2011). 

 

3.2.2 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E CONTROLE POSTURAL 

 

A tarefa de controle do equilíbrio, que pode também ser chamada de tarefa de 

controle postural, é mais comumente estudada através da avaliação do 

comportamento (principalmente a oscilação) do corpo durante a postura ereta quieta 

ou estática. A avaliação pode ser qualitativa, por observação, ou quantitativa, com o 

auxílio de instrumentos de medição (DUARTE; FREITAS, 2010). 
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Normalmente, a medida posturográfica mais utilizada na avaliação do controle 

postural é o Centro de (CoP ou CP). O CP é o ponto de aplicação da resultante das 

forças verticais agindo sobre a superfície de suporte, que corresponde ao polígono 

formado pelas bordas laterais dos pés, e o equipamento mais utilizado para 

mensurá-lo é a plataforma de força (Figura 2). Geralmente, a plataforma de força 

consiste em uma placa sob a qual alguns sensores de força do tipo célula de carga 

ou piezoelétrico estão arranjados para medir os três componentes da força, Fx, Fy e 

Fz, que correspondem às direções ântero-posterior (ap), médio-lateral (ml) e vertical, 

respectivamente, e os três componentes do momento de força (ou torque), Mx, My e 

Mz, agindo sobre a plataforma (DUARTE; FREITAS, 2010). 

 

 

Figura 2 - Plataforma de força triaxial. Fonte: Duarte e Freitas, 2010. 

 

Muitas são as variáveis que derivam do CP e não existe um consenso na 

literatura acerca de quais delas utilizar na avaliação postural, devido a uma ausência 

de padronização nos métodos de análise, como duração das tentativas, número de 

repetições e frequências de aquisição, que variam de estudo a estudo (DUARTE; 

FREITAS, 2010). 
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A análise posturográfica pode ser dividida em análise global e análise 

estrutural. A primeira está relacionada à trajetória de oscilação tanto no domínio do 

tempo como no domínio das frequências. A segunda identifica subunidades nos 

dados posturográficos e as relaciona aos processos de controle motor (BARATTO et 

al., 2002; DUARTE; FREITAS, 2010). 

As variáveis da análise global, por serem mais facilmente calculadas, são 

utilizadas com mais frequência. No domínio do tempo, as variáveis mais utilizadas 

são: deslocamento da oscilação total, desvio-padrão, amplitude de deslocamento, 

raiz quadrada da média (Root Mean Square, RMS) ou amplitude média de 

deslocamento e a velocidade média, as quais são calculadas separadamente para as 

direções ap e ml, além de área e velocidade média total, que são calculadas 

utilizando o sinal do CP nas duas direções. No domínio das frequências, as variáveis 

utilizadas são normalmente frequência predominante ou de pico, frequência média e 

frequência mediana, além de frequências com porcentagens da potência espectral, 

como a 50, 80 ou 95% (BARATTO et al., 2002; DUARTE; FREITAS, 2010).  

Além disso, como afirmado por Kleiner, Schlittler e Sánchez-Arias (2011) 

acerca das informações fornecidas por cada sistema sensorial com características 

únicas, já que cada tipo de receptores opera de maneira ótima em frequência e 

amplitude específicas, Serra-anõ et al (2013), baseados em Golomer, Dupui e 

Bessou (1994) e Bizid et al (2009), afirmam que, na análise do domínio das 

frequências, a energia espectral total é distribuída em três bandas, dependendo do 

tipo de regulação somática, concluindo que a ação dos sistemas visual e vestibular é 

representada por baixas frequências (0 - 0,5 Hz); a regulação do cerebelo 

corresponde a frequências intermédias (0,5 - 2 Hz); e regulação proprioceptiva é 

expressa por altas frequências (˃2Hz). Essa parametrização pode ser realizada a 

partir da Transformada de Fourier e também consiste em uma excelente forma de 

análise de dados, sendo capaz de oferecer informações importantes sobre os 

mecanismos de controle postural. 
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3.2.3 EQUILÍBRIO E CONTROLE POSTURAL APÓS A LESÃO MEDULAR 

ESPINHAL 

 

Até então, poucos são os estudos que têm investigado o controle postural em 

indivíduos com lesão medular, estático ou dinâmico (GRANGEON et al., 2012). Por 

este motivo, ainda existem muitas descobertas a serem feitas acerca dos 

mecanismos de controle postural adotados por esses indivíduos após a lesão. 

Qualquer disfunção cognitiva, motora ou sensorial pode resultar em um déficit 

de controle postural (POLLOCK et al., 2000) e a modulação de informação sensorial 

depende de estados de atenção e mesmo da integridade de cada um dos sistemas 

sensoriais (KLEINER; DE CAMARGO SCHLITTLER; DEL ROSÁRIO SÁNCHEZ-

ARIAS, 2011). A lesão medular afeta essa integridade, pois gera prejuízos na 

funcionalidade dos principais músculos posturais, nas sinergias posturais normais e 

na integração sensório-motora dos membros inferiores e tronco (SERRA-AÑÓ et al., 

2013), além de gerar, entre outras patologias, a ataxia de Friedriech, uma doença 

degenerativa hereditária, em que os tratos espinocerebelares (trato da medula ao 

cerebelo) são desorganizados, prejudicando o controle motor (FRANCO, 2006). 

Uma vez lesionado, o indivíduo manterá sua postura predominante na posição 

sentada, fazendo com que ele dependa da função do equilíbrio sentado para mediar 

as atividades básicas da vida diária. Por esta razão, uma das maiores prioridades 

durante o processo de reabilitação pós-lesão é o “reaprender a sentar” (HAREL et al., 

2013). Essa capacidade determinará o nível de independência para a maioria das 

atividades de vida diária desses indivíduos. 

Para tanto, devido às disfunções supracitadas, será necessário desenvolver 

estratégias de controle postural diferentes das outrora adotadas na posição em pé, 

como um desenvolvimento gradual das sinergias motoras específicas para o controle 

do equilíbrio sentado, incluindo a possibilidade de ativar todos os músculos do 

tronco, mesmo os que estão abaixo do nível da lesão (SERRA-AÑÓ et al., 2013) e os 

músculos não posturais, como estratégia compensatória, possibilitando uma 

reorganização do sistema de controle postural do indivíduo, de acordo com a 

necessidade individual e o nível da lesão (SEELEN et al., 1997; POTTEN et al., 

1999). 
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A lesão medular espinhal faz com que a base de suporte dos indivíduos deixe 

de ser o polígono formado pelos pés e passe a ser as rodas da cadeira de rodas. Por 

esse motivo, a avaliação do controle postural nesses indivíduos deve se valer de 

adaptações na plataforma de força a fim de realizar a análise na posição sentada, na 

própria cadeira de rodas ou em outras estruturas, como fizeram Serra-Añó et al. 

(2013), Harel et al. (2013), Grangeon et al. (2012) e Gauthier et al. (2013). Para 

melhor identificar as estratégias de controle postural, uma vez que a cadeira 

proporciona conforto e estabilidade para o usuário, se faz necessário retirar o sujeito 

de sua normalidade para entender o que acontece, como fizeram os estudos acima 

citados, entre outros. 

Devido às diversas adaptações utilizadas até então com esse objetivo, não se 

permite ainda esgotar as investigações a esse respeito para que se possa chegar a 

um consenso de informação literária, o que sugere a possibilidade de testar novas 

metodologias, podendo, entretanto, utilizar os tipos de análise posturográfica 

convencionais (global e/ou estrutural). Além disso, Serra-anõ et al. (2013) afirmam 

que é necessária uma estreita interação entre avaliação biomecânica e 

neurofisiológica, podendo ser útil registrar a atividade muscular dos músculos não 

posturais com eletromiografia e atividade cerebral com ressonância magnética 

funcional para então avaliar o comportamento holístico de equilíbrio sentado nesses 

indivíduos. 

Por essa razão, é oportuno investigar esses mecanismos e estratégias 

adotados pelos lesionados da medula para descrevê-los e assim poder contribuir 

para melhorar o equilíbrio sentado desses indivíduos (SERRA-AÑÓ et al., 2013), 

melhorando seu desempenho nas atividades de vida diária ou práticas esportivas nas 

quais estejam inseridos. 

 

3.3 ELETROMIOGRAFIA 

 

A eletromiografia é uma técnica que avalia e qualifica a eficácia do movimento 

através da quantificação da ativação muscular durante movimentos e posturas 

(OCARINO et al., 2005; GIMENES; et al., 2006). Por meio de um aparelho 
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denominado eletromiógrafo, que está acoplado a um computador, é obtida a 

representação gráfica da atividade elétrica do músculo, isto é, a medida dos 

potenciais de ação do sarcolema, como efeito de voltagem em função do tempo 

(MARCHETTI; DUARTE, 2006). 

O sinal eletromiográfico (EMG) consiste na soma algébrica de todos os sinais 

detectados na aquisição, podendo ser afetado por propriedades musculares, 

anatômicas e fisiológicas, bem como pelo controle do sistema nervoso periférico e 

pela instrumentação utilizada para a aquisição dos sinais (ROGER; ENOKA, 2000). 

Devido à possibilidade de interferência no sinal, alguns parâmetros devem ser 

ajustados na aquisição, dependendo da tarefa e objetivos para posterior análise. 

Os principais parâmetros são: frequência de amostragem, componentes como 

eletrodo, amplificadores, filtro, conversor analógico/digital, além do equipamento de 

armazenagem dos dados (computador), como na figura 3. A frequência deve ser no 

mínimo o dobro da maior frequência do sinal (Teorema de Nyquist); os eletrodos 

representam o local de conexão entre o corpo e o sistema de aquisição e podem ser 

de diferentes tipos, dependendo do tipo de aquisição, da tarefa, da natureza da 

pesquisa e do músculo monitorado, sendo monopolar, bipolar ou multipolar 

(MARCHETTI; DUARTE, 2006). 

 

Figura 3 - Diagrama simplificado da aquisição eletromiográfica de superfície. Fonte: adaptado de 

Cavalcante Garcia e Vieira, 2011. 
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A análise eletromiográfica pode ser profunda ou de superfície, de acordo com 

o objetivo do estudo (OCARINO et al., 2005; MARCHETTI; DUARTE, 2006). A 

eletromiografia de profundidade propicia contato direto com a unidade motora, não 

permitindo a análise total do músculo e gerando certo desconforto ao avaliado, 

devido à colocação do eletrodo no interior do músculo. Esse método é excelente para 

utilização clínica, porém possui baixa reprodutibilidade. Já a eletromiografia de 

superfície, a qual foi utilizada neste estudo, permite uma análise não profunda, porém 

global da atividade muscular, pois os eletrodos são posicionados na superfície da 

pele. Esse método possui grande vantagem pelo fácil manuseamento, por gerar 

maior conforto ao avaliado e por permitir alta reprodutibilidade dos resultados 

(OCARINO et al., 2005; CRISWELL, 2010). 

Nesse tipo de análise são normalmente utilizados eletrodos passivos, que não 

possuem amplificação no próprio eletrodo, enviando ao amplificador (computador) 

após a detecção. Se a análise for feita durante tarefas dinâmicas, o ideal é que se 

utilize eletrodos ativos devido ao ruído provocado pelos movimentos dos cabos. Eles 

possuem pré-amplificadores próprios que subtraem e amplificam o sinal, tornando 

menos significativo o ruído dos cabos (OCARINO et al., 2005; MARCHETTI; 

DUARTE, 2006). 

A qualidade do sinal deve receber cuidado especial, preocupando-se em 

minimizar a influência da impedância pele/eletrodo com limpeza da pele, remoção 

dos pelos e leve abrasão para remoção de células mortas, bem como obedecer às 

orientações quanto ao posicionamento dos eletrodos, que deve ser na direção das 

fibras, já que nesse sentido é a trajetória do potencial de ação, conforme 

recomendações da SENIAM. (HERMENS et al., 1999). 

São diversas as formas de interferência que o sinal pode sofrer, dentre as 

quais as principais são o batimento cardíaco, o cross-talk, que é a aquisição do sinal 

de músculos vizinhos, e artefatos eletromecânicos, como movimentos do 

equipamento/cabo e possível influência da rede elétrica (MARCHETTI; DUARTE, 

2006). Para a amplificação ideal são necessários três eletrodos: dois para a detecção 

do sinal e um de referência, para que a energia por ele captada seja subtraída 

(OCARINO et al., 2005). 
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Como a amplitude do sinal EMG é baixa, é necessário amplificá-la através de 

um amplificador, observando, contudo, que não se deve modificar as características 

do sinal. Por este motivo é importante a observação das características do ruído 

(sinais não desejados advindos de fontes distantes), da razão sinal/ruído (que deve 

ser maior para maior redução do ruído), do ganho (quantidade de amplificação 

aplicada ao sinal), da taxa de rejeição de modo comum (que é o sinal/ruído detectado 

em ambos os eletrodos – quando bipolares – e no eletrodo de referência), da 

impedância de entrada (que pode ser reduzida pela redução da impedância da pele), 

do input bias current (mínima corrente constante para manter a atividade do 

amplificador) e da largura de banda (que é a região de frequências de trabalho) 

(OCARINO et al., 2005; MARCHETTI; DUARTE, 2006). 

Para atenuar as variações de frequência do sinal EMG, são utilizados filtros 

com função de restauração, quando houver distorção de alguma forma, e separação, 

quando houver interferência. Esse parâmetro determina a frequência de corte, deve 

aplicado após a aquisição do sinal e pode ser utilizado como passa-alta, passa baixa, 

rejeita banda e passa-banda. As recomendações a esse respeito também são 

apresentadas pela SENIAM (HERMENS et al., 1999). 

O sinal EMG emitido pelo corpo humano é analógico, isto é, contínuo no 

tempo, devendo ser convertido em digital, ou seja, definido para certos intervalos de 

tempo. Um conversor analógico/digital é responsável pela digitalização do sinal EMG, 

captando os sinais de voltagem e expressando em formato numérico (MARCHETTI; 

DUARTE, 2006). 

Para análise e interpretação do sinal após a aquisição podem ser utilizados 

diferentes métodos de processamento, levando em consideração duas importantes 

características – a amplitude e a frequência. Elas são representadas pelas análises 

do domínio de tempo e do domínio de frequência, respectivamente, de maneira 

semelhante à avaliação posturográfica. Em função do tempo, o sinal pode ser 

quantificado pelo envoltório linear, pela retificação, pela RMS (Root mean square) e 

pela integração. Para análise no domínio das frequências também é utilizada a 

Transformada de Fourier para determinação do espectro, obtendo a representação 

do sinal EMG a partir da combinação de várias funções diferentes (MARCHETTI; 

DUARTE, 2006). 



31 
 

Devido a fatores intrínsecos e extrínsecos ao sinal, que o tornam sensível, sua 

amplitude não pode ser analisada diretamente. Para comparação entre diferentes 

indivíduos, músculos ou aquisições é necessário normalizar o sinal, ou seja, 

transformar os valores absolutos em valores relativos a um valor de 100%. A 

normalização pode ser feita pela contração voluntária máxima isométrica, pelo pico 

máximo do sinal EMG, pelo valor médio do sinal EMG e pelo valor fixo do sinal EMG 

(MARCHETTI; DUARTE, 2006). 

Todos os padrões recomendados para aquisição e análise dos dados 

eletromiográficos são disponibilizados pela Sociedade Internacional de 

Eletrofisiologia e Cinesiologia (ISEK) e pela Surface ElectroMyoGraphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles (SENIAM). 

Os sinais elétricos gerados durante a avaliação eletromiográfica e 

interpretados pelo software adequado, apesar de não poderem prever a força 

muscular (DISSELHORST-KLUG; SCHMITZ-RODE; RAU, 2009), permitem 

identificar, dentre outras importantes informações, o início e o fim da atividade 

muscular, o momento do pico máximo da atividade, o padrão coordenativo do 

músculo e a intensidade da ação dos músculos agonistas, antagonistas e acessórios 

envolvidos no movimento. 

Deste modo, em se tratando da aplicabilidade cinesiológica da eletromiografia, 

o instrumento é bastante relevante para o uso na avaliação do desempenho humano 

(MASSÓ et al., 2010), já que é possível avaliar as funções musculares em 

movimentos e posturas, coordenação, controle e aprendizagem motora, fadiga 

muscular e também a eficácia de métodos de treinamento. 

Na avaliação postural, já que a manutenção do equilíbrio depende da 

interação sensório-motora realizada pelo SNC, é oportuno monitorar a ação dos 

músculos responsáveis pelo controle postural para compreender melhor os 

mecanismos envolvidos no processo e assim obter uma visão holística do equilíbrio 

dos indivíduos (SERRA-AÑÓ et al., 2013). Em lesionados da medula, pode ser 

inclusive monitorada a ação dos músculos que não são responsáveis pelo controle 

postural (SEELEN et al., 1997; SEELEN et al., 1998; POTTEN et al., 1999), bem 

como os que estão abaixo do nível da lesão (BJERKEFORS et al., 2009). 
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Alguns estudos têm utilizado essa ferramenta associada à avaliação 

posturográfica, em avaliações clínicas e de campo, com diversos objetivos e em 

diferentes amostras populacionais, como lesionados da medula espinhal (SEELEN et 

al., 1997; SEELEN et al., 1998; POTTEN et al., 1999), pacientes com cervicalgia 

crônica (CHENG et al., 2015), pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) (POLLOCK et al., 2014), e mesmo em indivíduos saudáveis (CALLAGHAN; 

MCGILL, 2001; HODGES; TSAO; SIMS, 2015), entre outros. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 MODELO DO ESTUDO 

 

O presente estudo caracteriza-se como quase-experimental, com amostra 

escolhida de forma intencional. Neste tipo de estudo as variáveis independentes são 

manipuladas para medir seus efeitos sobre as variáveis dependentes (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2012). 

 

4.2 HIPÓTESES  

 

O presente estudo antecipa a existência de uma diferença entre os níveis de 

equilíbrio postural estático sentado e estratégias de controle postural entre indivíduos 

com e sem lesão medular nas três condições de teste. As variáveis independentes 

caracterizam-se como as três condições de testes: cadeira de rodas, banco de 

madeira e posição de buda, e as variáveis dependentes são todos os parâmetros 

utilizados para descrever o equilíbrio e as estratégias de controle postural dos 

indivíduos, no domínio de tempo e de frequência. As hipóteses estatísticas serão 

enunciadas na sua forma nula H0 e alternativa H, para cada um dos grupos de 

variáveis dependentes, com mais de 95% de probabilidade, ou p < 0,05, para que a 

hipótese seja aceita. 

H0 - Não existe diferença significativa entre os níveis de equilíbrio postural 

estático sentado e estratégias de controle postural entre indivíduos com e sem lesão 

medular nas três condições de teste; 

H1 - Existe diferença significativa entre os níveis de equilíbrio postural estático 

sentado e estratégias de controle postural entre indivíduos com e sem lesão medular 

nas três condições de teste, bem como desses indivíduos comparados aos 

indivíduos sem lesão. 
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4.3 AMOSTRA 

 

Participaram deste estudo 19 indivíduos do sexo masculino, dos quais nove 

são lesionados completos da medula espinhal, usuários de cadeira de rodas (29,2 ± 

4,9 anos e 66,8 ± 16 Kg), e 10 não-lesionados, que formaram o grupo controle (24,4 

± 4,4 anos e 73,7 ± 10,3 Kg). Todos os indivíduos concordaram em participar do 

estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 1). 

O nível e tempo de lesão dos lesionados da medula estão descritos na tabela 4, 

abaixo. 

 

Tabela 4 - Descrição do nível e tempo de lesão do lesionados da medula 

N Nível da lesão Tempo da lesão (anos) 

1 T1 2 

2 T3 4 

3 T4 3 

4 T6 7 

5 T6 9 

6 T7 16 

7 T8 12 

8 T11 10 

9 T11 18 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos na pesquisa lesionados da medula que possuíam nível de 

lesão tal que lhes possibilitou se manterem em uma posição ereta sentada fora da 

cadeira de rodas e que concordaram em assinar o TCLE. Foram excluídos os 

indivíduos com alguma patologia, além da lesão medular, que afetasse seu equilíbrio 

de modo a impossibilitar a avaliação através da metodologia proposta. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

O local das avaliações foi o Laboratório do Movimento, situado no 

Departamento de Educação Física da UFRN. Os indivíduos foram avaliados em três 
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condições, com ordem randomizada e sobre diferentes assentos: a cadeira de rodas 

individual (1), um banco de madeira com almofada e altura regulável, conforme 

angulação do joelho (2), e a própria superfície da plataforma de força (3). As mesmas 

condições foram adotadas para a avaliação do grupo controle, porém uma única 

cadeira de rodas foi utilizada para todo o grupo. 

Para as avaliações foi utilizada uma plataforma de força da marca CEFISE®, 

com três eixos, dimensões 540x540x150mm, com capacidade vertical de 10.000N e 

resolução abaixo de 5N. Sobre a plataforma está fixada uma estrutura de vidro com 

dimensões 1100x1100x30mm, aumentando a área da superfície de contato superior, 

a fim de permitir a análise dos indivíduos nas três condições supracitadas. Entre o 

tampo de vidro e a superfície da plataforma está fixada uma placa de látex 

antiderrapante de alta densidade, 540x540x3,5mm, com o objetivo de aumentar a 

aderência entre o vidro e a superfície da plataforma (Figuras 4A e 4B). 

 

 

Figura 4 - 4A: Esquema da adaptação sobre a plataforma de força; 4B: Adaptação sobre a 

plataforma de força para avaliação de usuários de cadeiras de rodas. Fonte: adaptação de 

Duarte e Freitas (2010). 

O ambiente permaneceu em silêncio, havendo apenas, quando necessário, 

orientações sobre os procedimentos dos testes por parte dos avaliadores. A 

temperatura ambiente foi controlada através de um aparelho de ar condicionado a 

22º, que manteve o avaliado confortável para realização dos testes. Permaneceram 

presentes unicamente o avaliado e três avaliadores, a fim de preservar a atenção do 

indivíduo. Os indivíduos foram orientados a evitar a prática de atividades físicas 

vigorosas, bem como o consumo de cafeína e/ou álcool nas 24 horas antecedentes 

às sessões. Antes dos procedimentos avaliativos, foi preenchida a ficha individual 
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(ANEXO 2) para acompanhamento das coletas. Antes da aquisição oficial, os 

indivíduos foram familiarizados com cada uma das três condições de teste. 

Para a condição número 1 (Figura 5A), os indivíduos foram orientados a 

permanecerem imóveis sobre a cadeira de rodas, que permaneceu com as rodas 

travadas, os braços cruzados sobre as pernas e a cabeça no plano de Frankfurt. Os 

indivíduos tiveram três tentativas de 30 segundos cada para se manterem imóveis e 

equilibrados na posição sentada, como explicado acima, evitando oscilações no 

equilíbrio. Fixou-se um alvo à distância de 1,5 metros do sujeito e à altura de seus 

olhos para que nele fosse mantido seu olhar. A frequência de aquisição foi de 100Hz. 

Para a condição número 2 (Figura 5B), os indivíduos repetiram os mesmos 

procedimentos anteriores, sentados sobre o banco de madeira, cuja altura foi 

regulada por assentos móveis para manter os joelhos flexionados a 90º ou um pouco 

abaixo da linha do quadril, simulando a posição da cadeira de rodas, e os braços 

sobre as pernas. 

Para a condição número 3 (Figura 5C), os indivíduos também repetiram os 

procedimentos anteriores, porém sentados na própria plataforma de força, com as 

pernas cruzadas uma sobre a outra e os braços sobre as pernas, semelhante à 

posição de buda. 

 

 

Figura 5 - Condições de teste. 5A: Condição cadeira; 5B: Condição banco; 5C: Condição 

posição de buda. 
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Durante todas as condições de análise, foi acompanhada a atividade 

mioelétrica dos músculos dorsal, trapézio inferior e superior, peitoral maior, serrátil 

anterior, reto abdominal e eretores espinhais (nas alturas de T1 e T9), semelhante ao 

realizado por Seelen et al. (1998). Foi utilizado um eletromiógrafo Miotool Miotec® de 

oito canais com frequência de amostragem de 1000Hz e ganho total de 2000 vezes. 

A aquisição dos dados eletromiográficos foi feita através do software Miograph 2.0, 

sincronizado manualmente com o computador da plataforma de força, com filtro 

notch de 60Hz, passa alta de 20Hz e passa baixa de 500Hz.  

Os eletrodos bipolares de superfície foram posicionados conforme protocolo 

da SENIAM®, paralelamente à direção das fibras musculares de cada músculo, com 

distância de 20mm entre os polos, e do lado dominante do sujeito. O eletrodo de 

referência foi colocado sobre o olécrano e a pele foi preparada com tricotomia, lixa da 

superfície morta e assepsia com álcool. O desenho experimental do estudo com 

todos os procedimentos aos quais os indivíduos foram submetidos estão 

simplificados no esquema abaixo: 

 

Figura 6 - Desenho do estudo 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os registros de equilíbrio postural estático e da movimentação do CP durante 

as três condições de teste foram processados utilizando MatLab R2013b. Foi usado 

um filtro Butterworth de quarta ordem. Foram selecionadas para discussão dos dados 

as variáveis temporais amplitude média de oscilação (AMO) ap e ml, além de área e 
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deslocamento total (DT). No domínio da frequência, foi calculada a densidade de 

potência espectral entre 0,15 e 6 Hz utilizando a Transformada de Fourier. 

Normalizou-se os dados para que a área total fosse igual a 1 (100%) e então foi feita 

a distribuição percentual da energia espectral em três faixas de frequência, deste 

modo: baixa frequência (FB), 0,15-0,5 Hz; média frequência (FM), 0,5-2 Hz e alta 

frequência (FA), 2,0-6,0 Hz (SERRA-AÑÓ et al., 2013). Os dados eletromiográficos 

foram obtidos a partir da média do RMS de cada condição. Já que não é possível 

quantificar o grau de força do tronco, à altura de T2 a L1 (BRASIL, 2013), a 

normalização dos dados foi feita por pico de contração. 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise dos dados, foi empregada a estatística descritiva com medidas 

de tendência central e dispersão. Foi verificada a normalidade dos dados para cada 

condição através do teste de Shapiro-wilk. Após a verificação, para a análise das 

variáveis do domínio de tempo, os dados eletromiográficos e a frequência média de 

oscilação, foram utilizados os testes U de Mann-Whitney e o T de Student. Além 

disso, para a análise das demais variáveis espectrais, considerou-se as três faixas de 

frequência e foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Foi adotado um p-valor < 0,05 

como significância estatística. Os cálculos foram realizados utilizando-se o software 

SPSS 20.0. 
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5. RESULTADOS 

 

A tabela 5 apresenta os resultados da magnitude de oscilação do centro de 

pressão nas variáveis temporais e a frequência média de oscilação (FMO) nas três 

condições de teste e em ambas as direções (ap e ml). Encontrou-se diferenças 

significativas entre os grupos em todas as variáveis de tempo na condição cadeira 

(AMO_ap – p=0,014; AMO_ml – p=0,001; área – p=0,003; DT – p=0,001) e na FMO 

na direção ml (p=0,000). Na condição banco, houve diferença na área (p=0,036), no 

DT (p=0,20) e na FMO na direção ap (p=0,006). Na posição de buda, a diferença 

significativa foi encontrada somente no DT (p=0,041). Em todas as variáveis de 

tempo, os valores foram maiores para o Grupo Experimental (GE) do que para o 

Grupo Controle (GC). O contrário aconteceu com a FMO, cujo valor foi maior para o 

GC do que para o GE, tanto na condição cadeira quanto na condição banco. 

 

Tabela 5 - Variáveis temporais e frequência média de oscilação nas direções ap e ml. 

 
 GC: grupo controle; GE: grupo experimental; AMO: amplitude média de oscilação. 

 

A tabela 6 mostra os resultados de ativação muscular, medidos através da 

EMG de superfície. Na condição cadeira, houve diferença significativa na ativação 

dos músculos serrátil anterior (p=0,006) e grande dorsal (p=0,022), com maior 

ativação no GE do que no GC. No banco, a diferença aconteceu somente na 

ativação do músculo eretor da espinha à altura de L1 (p=0,013), com menor ativação 

do GE do que no GC. 
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Tabela 6 - RMS das ativações musculares nas três condições de teste. 

 
 GC: grupo controle; GE: grupo experimental 

 

Na tabela 7, estão apresentados os valores de porcentagem de cada uma das 

faixas de frequência nas três condições de teste e em ambas as direções ap e ml. 

Houve diferença significativa principalmente na utilização da frequência baixa por 

parte do GE. 

 

Tabela 7 - Porcentagens das faixas de frequência nas direções ap e ml em cada condição de 

teste. 

 
  GC: grupo controle; GE: grupo experimental 

 

As figuras 7 e 8 apresentam a utilização das faixas de frequência na condição 

cadeira nas direções ap e ml, respectivamente. Houve diferença significativa em 

todas as faixas de frequência na direção ml (FB – p=0,001; FM – p=0,001; FA – 

p=0,000) e na frequência média na direção ap (p=0,007). Na frequência baixa, a 

porcentagem foi maior no GE, indicando maior utilização dos sistemas sensoriais – 

visual e vestibular. Quanto à frequência média, na direção ap a porcentagem foi 

maior no GC e na direção ml foi maior no GE. Na frequência alta, na direção ml a 

porcentagem foi maior no GC, indicando maior utilização da propriocepção por esses 

indivíduos. 
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Figura 7 - Utilização das faixas de frequência na condição cadeira e na direção ap. 

 

 

Figura 8 - Utilização das faixas de frequência na condição cadeira e na direção ml. 
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As figuras 9 e 10 apresentam a utilização das faixas de frequência na 

condição banco nas direções ap e ml, respectivamente. Observou-se diferença 

significativa na frequência baixa em ambas as direções ap (p=0,007) e ml (p=0,011), 

indicando mais uma vez maior utilização dos sistemas sensoriais (visual e vestibular), 

como aconteceu na condição cadeira. Na frequência alta houve diferença na direção 

ap (p=0,018), sendo maior para o GC do que para o GE, mostrando novamente uma 

maior utilização da propriocepção. 

 

 

Figura 9 - Utilização das faixas de frequência na condição banco e na direção ap.  
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Figura 10 - Utilização das faixas de frequência na condição banco e na direção ml. 

 

As figuras 11 e 12 apresentam a utilização das faixas de frequência na 

condição posição de buda nas direções ap e ml, respectivamente. Foi observada 

diferença significativa somente na frequência baixa na direção ml (p=0,022), a qual 

foi maior para GE do que GC.  
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Figura 11 - Utilização das faixas de frequência na condição posição de buda e na direção ap. 

 

 

Figura 12 - Utilização das faixas de frequência na condição posição de buda e na direção ml. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de equilíbrio estático e as 

estratégias de controle postural em lesionados da medula espinhal sentados em 

diferentes superfícies. O principal achado desta pesquisa foi a maior utilização de 

baixas faixas de frequências pelos lesionados da medula espinhal, indicando uma 

estratégia compensatória dos sistemas sensoriais em detrimento da propriocepção e 

do cerebelo (isto é, da comunicação cerebelo - medula espinhal), os quais estão 

prejudicados após a Lesão Medular Espinhal. 

Ao submeter os voluntários do estudo a três condições de teste, foi possível 

perceber diferentes estratégias de controle postural, relacionadas à utilização da 

musculatura de tronco e dos sistemas que compõem o sistema de controle postural. 

Houve diferenças significativas entre os grupos na maioria das variáveis analisadas, 

como em outros estudos (KARATAS; TOSUN; KANATL, 2008; GRANGEON et al., 

2012; GAUTHIER et al., 2013; HAREL et al., 2013; SERRA-AÑÓ et al., 2013; SHIN; 

SOSNOFF, 2013). 

Os lesionados da medula tiveram as variáveis de tempo aumentadas 

principalmente na condição banco, na qual foram retirados o encosto e o apoio lateral 

dos braços, comuns à cadeira de rodas. O mesmo aconteceu com a ativação dos 

músculos monitorados, que também aumentou. 

Quanto às variáveis espectrais, a frequência média foi, ao contrário, reduzida 

da condição cadeira para a condição banco. A contribuição da baixa frequência foi 

aumentada, já que foi gerada uma instabilidade postural, exigindo uma nova 

estratégia de controle para responder à instabilidade provocada pela retirada do 

encosto e do apoio para os braços. Assim, eles recorreram aos sistemas sensoriais 

em detrimento dos outros. Na posição de buda, a qual correspondeu à situação mais 

incomum em relação à cadeira de rodas, a faixa de frequência que mais aumentou 

no GE foi a alta, mostrando que uma maior participação muscular foi exigida para 

responder à demanda gerada pela posição que não é habitual aos sujeitos. 
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6.1 VARIÁVEIS NO DOMÍNIO DE TEMPO E FREQUÊNCIA MÉDIA DE OSCILAÇÃO 

 

Os valores de amplitude média de oscilação, área e deslocamento total 

demonstraram que indivíduos com lesão medular possuem controle postural reduzido 

em relação aos indivíduos sem lesão, como tem sido visto nos demais estudos com 

lesionados da medula (KARATAS; TOSUN; KANATL, 2008; GRANGEON et al., 

2012; GAUTHIER et al., 2013; HAREL et al., 2013; SERRA-AÑÓ et al., 2013; SHIN; 

SOSNOFF, 2013). Esse resultado pôde ser visto na maioria das variáveis em todas 

as condições de teste. Além disso, mesmo nas situações em que não foi verificada 

diferença estatisticamente significativa, os valores do grupo experimental foram 

sempre maiores do que os do grupo controle, corroborando com os resultados 

anteriores. 

A respeito da frequência média de oscilação, observou-se maiores valores 

para o grupo controle, como quanto à frequência mediana nos estudos de Serra-añó 

et al (2013) e Karlsson (2000), o que indica maior eficiência no controle postural e 

capacidade de manutenção da postura sentada por esses indivíduos. Como 

explicado anteriormente, durante a manutenção da postura acontece o que Barela 

(2000) chama de ciclo percepção-ação. Deste modo, maiores frequências de 

oscilação podem indicar maior número de correções posturais durante esse ciclo, 

permitindo melhor controle de movimento ou postura. Isso aconteceu tanto na 

posição cadeira quanto na posição banco, ainda que somente em uma direção em 

cada condição. Entretanto, mesmo que não tenha sido encontrada diferença 

significativa na direção ap na cadeira e ml no banco, os valores do GC foram sempre 

maiores do que o GE. O mesmo aconteceu na condição posição de buda. 

6.2 DADOS ELETROMIOGRÁFICOS 

 

Semelhante ao que foi encontrado em outros estudos (SEELEN et al., 1997; 

SEELEN et al., 1998; POTTEN et al., 1999), os dados eletromiográficos mostraram 

que na condição cadeira os indivíduos com lesão medular utilizaram em maior 

proporção musculaturas que não são normalmente utilizadas no controle do tronco 

por indivíduos sem lesão na posição sentada (CALLAGHAN; MCGILL, 2001), como o 
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grande dorsal e o serrátil anterior, nos quais a diferença entre os grupos foi 

estatisticamente significativa. Apesar de não ter sido significativa a diferença na 

ativação do peitoral maior, os valores foram maiores para o GE do que para o GC 

nas três condições de teste, como nos estudos citados acima. O mesmo ocorreu com 

a porção inferior do trapézio, exceto na condição posição de buda. 

Devido ao fato de a lesão medular provocar a interrupção da passagem de 

informação eferente para os músculos abaixo do nível lesado, é possível que os 

indivíduos desenvolvam padrões de ativação muscular diferentes dos adotados por 

indivíduos sem lesão, tanto na posição em pé quanto na sentada (CALLAGHAN; 

MCGILL, 2001), para compensar esse déficit e obterem o controle da postura 

(SEELEN et al., 1997; SEELEN et al., 1998; POTTEN et al., 1999). 

Já que após a lesão esses indivíduos interagem com o ambiente e realizam as 

atividades de vida diária a partir da posição sentada, é a partir dela que eles devem 

obter o controle postural. É também por essa razão que pode acontecer de os 

músculos não posturais (SOARES; DE LIMA; JÚNIOR, 2003), sobretudo os da parte 

superior do tronco, como serrátil anterior, grande dorsal, peitoral maior e trapézio, 

fornecerem a informação proprioceptiva dos músculos posturais prejudicados 

(SERRA-AÑÓ et al., 2013). 

Na condição banco, foi encontrada diferença entre a utilização do músculo 

eretor da espinha à altura de L1, em que a ativação foi significativamente menor para 

os lesionados da medula. Callaghan e Mc Gill (2001) encontraram que indivíduos 

saudáveis incrementam a ativação dos músculos paravertebrais quando na posição 

sentada sem suporte em comparação com a posição em pé. Além disso, o músculo 

eretor L1 está abaixo do nível de lesão de todos os indivíduos do GE. Ainda que seja 

possível uma discreta ativação dos músculos abaixo da lesão (BJERKEFORS et al., 

2009), esta não é suficiente para igualar à ativação dos indivíduos sem lesão. Esse 

resultado era, portanto, esperado.  

 

6.3 DIVISÃO EM FAIXAS DE FREQUÊNCIA 
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Apesar de a divisão em faixas de frequência do espectro não ser habitual em 

muitos estudos, principalmente com lesionados da medula, este tipo de análise é útil 

para auxiliar na melhor compreensão do funcionamento do sistema de controle 

postural mediante disfunções provenientes de doenças ou condições específicas, 

como a Síndrome de Down e a própria LME, que foram objeto de estudo de 

Giacomini (2004), Cabeza-Ruiz (2011) e Serra-añó (2013). Foram observadas 

diferenças significativas principalmente na contribuição da faixa baixa no GE. Esse 

resultado reflete a maior contribuição dos sistemas sensoriais (visual e vestibular) 

como estratégia para controlar a postura desses sujeitos que têm o funcionamento 

da via de comunicação do cerebelo prejudicado após a lesão. Isso aconteceu 

principalmente na condição cadeira. 

A faixa média foi maior no GC somente na direção ap, sendo maior no GE na 

direção ml. Essa diferença na direção ap pode ser devido à insuficiência na 

comunicação cerebelo-medula. Na faixa de frequência alta, a porcentagem foi maior 

no GC do que no GE, sendo significativo o valor na direção ml. Como explicado 

anteriormente e, já que o aumento de uma faixa influencia a utilização das outras, era 

esperado que a contribuição da propriocepção e do cerebelo fosse reduzida nos 

lesionados da medula. Os indivíduos sem lesão possuem vias motoras mais 

funcionais do que os lesionados e podem receber maior quantidade de sinalização 

proprioceptiva (SERRA-AÑÓ et al., 2013). Isso gera estratégias diferentes e 

consequentemente fontes de contribuição diferentes para o controle da postura.  

Na condição banco, a diferença significativa foi observada novamente na 

frequência baixa em ambas as direções ap e ml. Ao gerar instabilidade com a 

retirada do encosto e do apoio dos braços (SHIRADO et al., 2004; GRANGEON et 

al., 2012), o GE parece utilizar mais os sistemas sensoriais.  O que já acontece 

naturalmente na condição cadeira, mais habitual, é aumentado na situação de 

instabilidade. O mesmo aconteceu com faixa alta, ainda que as diferenças entre os 

valores não tenham sido estatisticamente significativas. À retirada do encosto, a 

tendência de oscilação é na direção ap, principalmente porque a posição não é 

comum para ambos os grupos. Lesionados e não lesionados precisam de outras 

estratégias, obtendo ajuda do sistema que lhe é mais eficiente. Por essa razão, mais 

uma vez as baixas faixas são mais utilizadas no GE e as altas no GC.  
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Por fim, na posição de buda, foi observada diferença significativa somente na 

frequência baixa na direção ml, maior para GE do que GC. Mais uma vez, na 

instabilidade, os lesionados recorrem à ajuda dos sistemas sensoriais e os não 

lesionados da propriocepção. Pode-se perceber que essa posição foi desconfortável 

para todos os indivíduos. Dentre as principais limitações observadas estavam 

amplitude de movimento de quadril e de joelho em ambos os grupos. 

As diferenças encontradas principalmente entre as faixas baixa e alta diferem 

um pouco do estudo de Serra-Añó  (2013), o qual encontrou principais diferenças 

entre as faixas baixa e média. Eles esperaram encontrar diferentes tendências de 

propriocepção entre os grupos e isso foi encontrado no presente estudo. 

Finalmente, as diferenças estatísticas encontradas, principalmente na 

condição cadeira, validam a metodologia e adaptação utilizada no presente estudo, 

garantem a segurança dos avaliados e permitem uma excelente validade externa 

para reprodução do protocolo, permitindo a obtenção de mais informações sobre o 

controle postural dos lesionados da medula e contribuindo para a reabilitação pós-

lesão, bem como para a realização das atividades de vida diária (AVD’s) e tarefas 

esportivas desses indivíduos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que os indivíduos com 

lesão medular utilizam estratégias de controle postural diferentes dos indivíduos 

andantes, tanto na condição cadeira de rodas quanto em outra condição que 

perturbe a postura habitual na cadeira. 

Os lesionados da medula apresentaram deslocamentos do Centro de Pressão 

maiores do que indivíduos sem lesão, mostrando controle postural reduzido em 

relação aos últimos. Esses indivíduos parecem utilizar principalmente os sistemas 

visual e vestibular para compensar os prejuízos dos outros sistemas envolvidos no 

controle postural. 

Além disso, os indivíduos com lesão medular adotam padrões de ativação 

muscular diferentes dos indivíduos andantes, utilizando músculos não posturais para 

uma espécie de compensação muscular em relação aos prejuízos após a lesão. 

Essas informações do estudo acerca das estratégias adotadas pelos 

lesionados da medula permitem a contribuição para os profissionais envolvidos nos 

processos de reabilitação pós lesão, bem como nas práticas de atividade 

física/esportiva ou nas atividades de vida diária desses indivíduos. 
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8. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

Os resultados desse estudo fazem surgir outros problemas de pesquisa com o 

intuito de aumentar a compreensão acerca dos mecanismos utilizados pelo Sistema 

Nervoso no processo de controle postural. 

Com o mesmo protocolo ora utilizado, poder-se-ia monitorar, além dos 

músculos do tronco, a musculatura cervical, para investigar a influência desta na 

ação do sistema vestibular, já que este é orientado pelas informações geradas pelos 

movimentos da cabeça e, além disso, outros estudos têm demonstrado que a fadiga 

da musculatura do pescoço interfere no controle postural. Tendo em vista também o 

fato de que os cadeirantes interagem com o ambiente e com as outras pessoas a 

partir da posição sentada, o que lhes coloca geralmente à uma altura inferior, essa 

parece ser uma perspectiva interessante a ser investigada. 

Além disso, também mantendo as três condições de teste utilizadas neste 

estudo, seria oportuna a manipulação da informação visual para investigação mais 

detalhada acerca do sistema visual no controle postural dos indivíduos com lesão 

medular. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Educação Física. Base de 

Pesquisa Atividade Física e Saúde. Laboratório do Movimento Humano. Telefone: (84) 99175135.  

Prof. Doutor Paulo Moreira Silva Dantas 

 

Prezado (a) Voluntário (a), 

 

 Este é um convite para você participar do projeto de pesquisa “Avaliação do padrão de 

equilíbrio postural estático sentado e estratégias de controle postural em indivíduos com lesão 

medular em diferentes superfícies”, que tem como pesquisadora responsável a estudante de 

mestrado Racquel Guimarães da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).   

 Esta pesquisa pretende analisar o padrão de equilíbrio postural estático e as estratégias de 

controle postural em indivíduos com lesão medular sentados em diferentes superfícies, a fim de 

identificar problemas e determinar técnicas de intervenção adequadas para a melhora dessa 

capacidade. Participarão do estudo indivíduos com e sem lesão medular, que formarão os grupos 

experimental e controle, respectivamente. Caso decida participar, você deverá comparecer ao 

Laboratório do Movimento Humano (LABMOV) no Departamento de Educação Física da UFRN. 

Realizaremos a avaliação do seu nível de equilíbrio postural em três condições distintas: sobre a 

cadeira de rodas, sobre um banco de madeira e sobre a superfície da plataforma de força, a qual 

será o equipamento principal do estudo. Durante as avaliações serão fixados no seu corpo alguns 

eletrodos para acompanharmos a atividade mioelétrica dos músculos do tronco e da cintura 

escapular. Para tanto, será realizada tricotomia da sua pele com lâmina de barbear, lixa da 

superfície morta e assepsia com álcool. Os dados coletados serão utilizados somente para os fins 

previstos neste projeto. 

 Serão necessárias, para análise dos dados, algumas informações como seu tipo de deficiência e 

o tempo e altura da lesão, caso você seja do grupo experimental, além de informações sobre sua 

prática de atividades físicas e os dados pessoais mais comuns, como nome, idade e sexo, para os 

dois grupos – experimental e controle. Esses dados serão anotados em fichas de avaliação que serão 

mantidas exclusivamente no LABMOV, evitando dessa forma perda de documentos e quebra de 

sigilo.  

 As metodologias utilizadas nesse estudo já são reconhecidas e documentadas na literatura, 

acreditando-se, pois, não haver riscos aos participantes. Entretanto, caso haja algum problema 

decorrente dos processos de avaliação, como alguma lesão decorrente da tricotomia e fixação de 

eletrodos, a qual será minimizada pela fiel observância das recomendações de um manual 

específico para esse processo, ou quedas durante alguma transferência entre as superfícies, você 

receberá os primeiros socorros da equipe de pesquisadores, a qual é formada por quatro 

profissionais da saúde, dois fisioterapeutas e dois profissionais de Educação Física. Em casos 

graves, será acionada uma unidade de emergência (SAMU) e você será indenizado pelos 

pesquisadores. Ainda assim, os riscos de queda serão mínimos, haja vista que você só participará 

da pesquisa se for capaz de se manter sentado fora da cadeira de rodas e será auxiliado pelos 

pesquisadores durante cada uma das transferências, sendo carregado pelos mesmos caso não 

consiga realizá-las sozinho, somente com um pequeno auxílio. O mesmo serve para os integrantes 

do grupo controle. 

Os benefícios esperados com sua participação neste projeto estão associados à identificação 

diagnóstica do seu nível de equilíbrio postural estático e as diferentes estratégias de controle 
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postural adotadas em cada uma das condições analisadas, a fim de determinar técnicas de 

intervenção adequadas para a melhora dessa capacidade e do desempenho físico. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para (84) 9667-0571 e 

falando comigo, Racquel Guimarães da Silva, que sou a pesquisadora responsável. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador 

e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Racquel Guimarães da Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Avaliação 

do padrão de equilíbrio postural estático sentado e estratégias de controle postural em 

indivíduos com lesão medular em diferentes superfícies”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

Natal ___ de _____________ de 2015. 

 

 

__________________________________________________ 

                    Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação do padrão de equilíbrio postural estático 

sentado e estratégias de controle postural em indivíduos com lesão medular em diferentes 

superfícies”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___ de _____________ de 2015. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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