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RESUMO

Tarefas conjuntas como caminhar, falar e ouvir aumentam a complexidade de interação 

entre o sistema cognitivo e sensório motor e assim, o risco de queda. Esse estudo com-

parou o efeito da dupla tarefa (cognitivo e auditivo) sobre o controle postural em indiví-

duos jovens (GJ) e idosos (GI). O controlo postural de 15 mulheres idosas (Idade média: 

70.66±6.21 anos) e 15 jovens (Idade média: 23.26±5.57 anos) foi analisado sobre uma 

plataforma de força em posição estática com estímulo cognitivo e auditivo e com (DTE) e 

sem (DT) espuma sobre a plataforma de força. A frequência (F80) e a velocidade (VL) de 

deslocamento (AP) ântero-posterior e (ML) médio-lateral foram utilizados como parâme-

tros para a análise do controle postural. Comparações entre grupos foram realizadas pelo 

teste de Mann-Whitney, considerando o nível de significância de p <0,05. No eixo (AP) foi 

observado diferença significativa entre os grupos nas condições: DT para as variáveis VL 

(GI: 1.00±0.20 cm/s, GJ: 0.67±0.13 cm/s; p <0.0001) e F80 (GI: 1.09±0.18 Hz cm/s, GJ: 

0.77±0.12 Hz; p<0.002) e DTE para as variáveis VL (GI: 1.10±0.21 cm/s, GJ: 0.75±0.11 cm/s; 

p <0.0001) e F80 (GI: 1.04±0.17 Hz, GJ: 0.83±0.11 Hz; p< 0.001). No eixo (ML), somente 

a VL demonstrou diferença nas condições DT (GI: 0.77±0.12 cm/s, GJ: 0.62±0.12 cm/s; p 

<0.005) e DTE (GI: 0.82±0.12 cm/s, GJ: 0.71±0.11 cm/s; p <0.005). Os resultados indicam 

que o estímulo visual e auditivo exerce maior influência sobre o controle postural no eixo 

anteroposterior em idosos em relação aos indivíduos jovens.
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RESUMO

O Brasil é um país com diferentes características regionais, e a formulação de políticas de 

saúde e educacionais deveriam levar em conta estas diferenças. No que se refere à saúde 

pública, um problema emergente é a alta prevalência de dor nas costas em escolares. Este 

estudo objetivou comparar a prevalência de dor e os hábitos comportamentais de esco-

lares de duas cidades do Brasil, uma da região sul e outra da região centro-oeste. Foram 

avaliados escolares do ensino médio provenientes de 4 instituições de ensino de Ceres, 

estado de Goiás, e de 5 instituições de Teutônia, estado do Rio Grande do Sul, totalizando 

1546 avaliados. Foi utilizado o questionário BackPei para avaliar a dor nas costas e os há-

bitos comportamentais. A análise de dados, por meio do teste qui-quadrado, demonstrou 

alta prevalência de dor nas costas (64%) sem diferenças entre as cidades. Os escolares 

de Ceres apresentaram maior (p=0.001) frequência de dor uma ou mais vezes por sema-

na (62,4%,) em comparação com os escolares de Teutônia (49%). Verificou-se também 

diferenças (p<0.05) entre as cidades no tempo diário ao assistir televisão e utilizar o com-

putador, tempo de sono por noite e para as seguintes posturas: ao dormir, ao pegar objeto 

do solo e modo de transporte da mochila escolar. Conclui-se que o panorama verificado é 

preocupante devido à alta prevalência de dor nas costas e hábitos comportamentais ina-

dequados. Do mesmo modo, as estratégias preventivas e educativas devem levar em conta 

em suas ações as especificidades e diferenças de cada região.
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RESUMO

Os mecanismos fisiológicos da acupuntura no tratamento da cervicalgia ainda não estão 

claramente descritos. Oito pacientes com cervicalgia inespecífica (NPG) e oito saudáveis 

(HSG) participaram desse estudo com delineamento cross-over (intervalo entre coletas de 

7 dias), onde cada indivíduo recebeu uma única sessão de acupuntura e uma de placebo 

(agulha inserida a 1 cm lateral dos pontos verdadeiros). Por já ter sido demonstrado em 

estudos anteriores que a atividade e o controle motor do músculo trapézio fibras superiores 

são significativamente afetados pela cervicalgia, o sinal eletromiográfico desse músculo foi 

captado durante a elevação do ombro com diferentes níveis de contração (15, 20, 25, 30 

e 25% da contração voluntária máxima), pré e pós-tratamento com acupuntura. A ANOVA 

demonstrou uma diminuição significativa da amplitude do sinal eletromiográfico do músculo 

trapézio fibras superiores em ambos os grupos após o tratamento com acupuntura (NPG: P 

< 0.001; HSG: P =0.01) e com tratamento placebo (NPG: P=0.02; HSG: P < 0.01). Os efeitos 

da acupuntura nos pontos TE-5 e LI-11, ou próximo a eles, contribuíram para o aumento da 

resistência à fadiga e a diminuição da atividade do músculo trapézio fibras superiores, em 

indivíduos saudáveis e com cervicalgia inespecífica. Como ainda não existem evidências que 

comprovem diferenças específicas entre os pontos de acupuntura e de não acupuntura (pla-

cebo), é possível que estímulo nociceptivo (aferente) da agulha sobre os locais onde foram 

aplicadas tenham proporcionado uma modulação reflexa da atividade do músculo trapézio. 

No entanto, essa possibilidade necessita ser melhor investigada em estudos futuros.
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