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RESUMO 

Movimentos de alcance realizados com o membro superior geram 

perturbações no equilíbrio antes e durante o movimento voluntário, que podem ser 

mensuradas pelos deslocamentos do centro de pressão (CP). O objetivo desse 

trabalho é investigar a influência da localização (altura) do alvo e a incerteza da 

posição final a ser alcançada nos ajustes posturais através dos deslocamentos do 

CP e descarga de peso dos membros inferiores antes e durante o movimento de 

alcance na postura ereta em indivíduos sadios. Os resultados do presente estudo 

contribuirão no entendimento dos ajustes posturais em função de parâmetros 

específicos (i.e., a altura do alvo) do movimento de alcance. 

 

INTRODUÇÃO 

O movimento de alcance realizado com o membro superior é muito utilizado 

em inúmeras atividades no nosso dia-a-dia, e, em sua maioria, durante a postura 

ereta. Para realizar essas atividades com sucesso é necessário um adequado 

controle postural para garantir que o indivíduo realize os ajustes posturais 

necessários para manter o equilíbrio enquanto move o membro superior. Os ajustes 

posturais podem ser avaliados através dos deslocamentos do CP (Santos et al, 

2010). Estudos indicaram que fatores como acurácia, distância, velocidade do 

movimento, direção e tamanho do alvo influenciam os ajustes posturais (Aruin, 

2002). No entanto, o efeito da localização do alvo, i.e., altura e incerteza na sua 

posição final, sobre os deslocamentos do CP de cada membro inferior antes e 

durante o movimento focal ainda não foram investigados. 

 

OBJETIVOS 

Investigar a influência da localização (altura) do alvo e a incerteza da posição 

final a ser alcançada nos ajustes posturais através dos deslocamentos do CP e 

descarga de peso dos membros inferiores antes e durante o movimento de alcance 

na postura ereta em indivíduos sadios.  

 

METODOLOGIA 

O estudo trata-se de uma pesquisa transversal experimental no qual serão 

avaliados 10 participantes ao todo (sendo que 8 já foram avaliados) e os critérios de 

inclusão são: não apresentar qualquer déficit cognitivo e sensorial, patologias 



musculoesqueléticas e/ou neurológicas, ser destro segundo inventário de Edinburgh, 

não ser praticante de atividade física regular e ter idade entre 18 a 35 anos. 

Para a aquisição dos dados são utilizadas duas plataformas de força (AMTI, 

OR6-7), que mensuram forças e momentos nas direções anteroposterior, médio-

lateral e vertical; uma barra de toque composta por um sensor ATI, Nano17 que 

permite identificar o início do movimento realizado pelo participante e um monitor 

sensível ao toque (ELO 32’’) para registro do alvo e posição final alcançada pelo 

participante. A sincronização desses equipamentos é feita por uma rotina escrita em 

programa LabView e os dados são adquiridos com uma frequência de 100 Hz.  

Os registros das plataformas de força são filtrados por um filtro Butterworth 

passa baixa de 2º ordem e frequência de 10 Hz utilizando o programa Matlab® e 

usados para calcular a posição do CP de cada plataforma e o CP resultante na 

direção anteroposterior. As amplitudes do CP são calculadas pela diferença entre os 

valores máximo e mínimo obtidos 150 ms antes do início do movimento e durante 

todo o movimento. O início e final do movimento são definidos, respectivamente, 

como os instantes de tempo que o participante retira o dedo em contato com a barra 

de toque e quando ele toca o monitor. Os tempos de reação e de movimento e o 

erro no alcance ao alvo também são calculados. A média entre as 12 tentativas de 

cada condição e posição do alvo são calculadas para cada variável e utilizadas para 

análise estatística. Análises de variância de medidas repetidas são realizadas 

utilizando o pacote estatístico SPSS 22. O nível de significância é mantido em 0,05.  

 

DESENVOLVIMENTO 

No estudo, os participantes são solicitados a permanecer na postura ereta, 

descalços e com um pé em cada plataforma de força e fixar o olhar em um alvo que 

aparecia no centro de um monitor posicionado na sua frente em uma distância de 

115% do comprimento do membro superior. Os indivíduos são instruídos a manter o 

cotovelo do membro superior direito flexionado a 90º e a ponta do dedo indicador em 

contato com a barra de toque de modo a aplicarem uma força menor ou igual a 1N. 

O membro superior não utilizado para realizar os movimentos de alcance permanece 

sempre ao longo do corpo. Nessa posição, os participantes realizam duas condições 

da tarefa de alcançar e tocar o monitor, o mais rápido e acurado possível, sendo 

definidas pelo conhecimento prévio (condição de certeza) ou não (condição de 

incerteza) da posição final do alvo. Movimentos são realizados para uma das três 



posições de alvo: superior, central e inferior. Na condição de certeza o participante 

tem conhecimento da posição do alvo que aparecerá no centro da tela ou a 10 cm 

superior ou inferior à posição central. Na condição de incerteza o alvo aparece para 

todas as tentativas inicialmente no centro do monitor e após o início do movimento 

ele pode deslocar-se para a posição superior, inferior ou ainda permanecer no 

centro do monitor. A ordem das condições é sempre a mesma, certeza e depois 

incerteza, sendo realizadas 12 tentativas para cada altura de alvo. A ordem de cada 

altura dos alvos na condição de certeza é randomizada dentro de um bloco para 

cada participante. Na condição de incerteza, a ordem das três alturas é randomizada 

e realizada em 3 blocos de 12 tentativas. Intervalos para descanso entre as 

tentativas e/ou condições é permitido sempre que solicitado pelo participante e/ou a 

critério do avaliador. A posição dos pés é demarcada com giz nas plataformas de 

força para manter sempre a mesma posição das tentativas anteriores.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nenhum efeito de altura do alvo foi observado sobre o tempo de reação, 

tempo de movimento, erro e porcentagem de descarga de peso entre os membros 

inferiores. No entanto, o Tempo de Reação foi maior na condição de incerteza. A 

amplitude do CP resultante aumentou com a altura do alvo somente na condição de 

certeza antes do início do movimento, mas nas duas condições durante o 

movimento. A altura influenciou apenas as amplitudes do CP esquerdo que 

aumentaram quando o movimento de alcance foi realizado para o alvo superior tanto 

antes como durante o movimento. Os achados indicam que movimentos realizados 

para alvos mais altos causam maiores perturbações à postura ereta e, portanto, 

requerem maiores ajustes posturais tanto antes como durante o movimento 
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