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RESUMO 

 

LIRA, Jumes Leopoldino Oliveira. Níveis de inibição pré-sináptica durante a 
iniciação do passo em indivíduos com e sem bloqueio da marcha na doença de 
Parkinson: um estudo transversal. 2018. 64 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
- Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2018. Versão original.  
 

Os objetivos deste estudo foram comparar os níveis de inibição pré-sináptica (IPS) 

durante a iniciação do passo entre indivíduos com doença de Parkinson (DP) com 

bloqueio motor (BM), sem-BM (S-BM) e indivíduos saudáveis pareados pela idade 

(ISPI) e, possíveis correlações entre os níveis de IPS com as variáveis 

comportamentais (amplitude e tempo do ajuste postural antecipatório [APA]) e os 

escores do New Freezing of Gait Questionnaire (NFOG-Q). A amostra foi composta 

por 22 indivíduos com BM e 12 S-BM (estágio 3 da DP avaliados no estado on da 

medicação). Dezesseis ISPI também foram incluídos no estudo. Todos atenderam os 

critérios de inclusão. Os indivíduos foram avaliados em dois dias. No primeiro dia, 

todos responderam uma anamnese e o Mini Exame do Estado Mental. Para os 

indivíduos com DP foi aplicada a escala de estadiamento da DP e a parte III da Escala 

Unificada de Avaliação da DP (UPDRS) e somente os indivíduos com BM foram 

avaliados com o NFOG-Q. No segundo dia, todos os indivíduos realizaram a tarefa 

iniciação do passo na plataforma de força AMTI para avaliação da amplitude e do 

tempo do APA com ou sem a evocação do reflexo-H na condição teste ou 

condicionado. O estimulador portátil Nicolet® Viking Quest da CareFusion foi utilizado 

para evocar o reflexo-H teste e condicionado. O estímulo elétrico foi evocado quando 

a amplitude do APA ultrapassasse 10 a 20% da linha de base. Todos indivíduos 

realizaram a tarefa iniciação do passo em 3 condições: 1) sem estímulo; 2) estímulo 

teste – estimulação no nervo tibial; e 3) estímulo condicionado – estimulação do nervo 

fibular antes (intervalo de 100 ms) da estimulação do nervo tibial. Nas três condições, 

os indivíduos foram instruídos a realizarem 15 passos, logo, 15 estímulos nas 

condições 2 e 3 de maneira aleatória. A ANOVA one way mostrou diferenças 

significantes nos valores de IPS entre os três grupos, onde os ISPI apresentaram 

valores maiores de IPS do que os outros dois grupos e, indivíduos S-BM apresentaram 

valores maiores IPS comparado aos indivíduos com BM (P<0,001), porém, todos os 

indivíduos deste último grupo apresentaram facilitação. Adicionalmente, amplitudes 



 

 

 

 

maiores e tempos menores do APA foram observados somente para os ISPI (P<0,05), 

além disso, não foram observadas diferenças entre essas variáveis para os dois 

grupos de DP (P>0,05). Em relação às correlações, especialmente para os indivíduos 

com BM, observamos que valores maiores de facilitação estão: fortemente associados 

com os escores maiores do NFOG-Q (r = -74; P<0,0001); moderadamente associados 

com as amplitudes menores do APA (r = 0,54; P<0,004); e fracamente associados 

com os tempos maiores do APA (r = -0,42; P<0,244). Por fim, houve uma forte 

associação entre as amplitude menores do APA e escores maiores do NFOG-Q (r = -

,075; P<0,0001). Em conclusão, indivíduos com BM apresentam facilitação (ausência 

de IPS) durante a iniciação do passo e associada com deficiências na amplitude e 

tempo do APA e a severidade do BM. Isso indica que a medula espinhal tem 

participação na iniciação do passo e pode ser fortemente influenciada por alterações 

sensório-motoras.  

 

Palavras-chave: Reflexo-H. Mecanismo inibitório espinhal. Instabilidade postural. 

Tarefa funcional. Drive supra espinhal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LIRA, Jumes Leopoldino Oliveira. Presynaptic inhibition levels during step 
initiation in subjects with and without Freezing of Gait in Parkinson's disease: a 
cross-sectional study. 2018. 64 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, 
Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2018. Original version. 
 

The aims of this study were to compare the presynaptic inhibition levels (PSI) in the 

step initiation between subjects with Parkinson's disease (PD) with freezing of gait 

(FoG), non-FOG (non-FoG), and age-matched healthy controls (HC) and, possible 

correlations between the PSI levels with the behavioral variables and the New Freezing 

of Gait Questionnaire (NFOG-Q) scores. Twenty individuals with FoG, 12 individuals 

with non-FoG (stage 3 of PD assessed in the clinically defined “on” state), and 16 HC 

met the inclusion criteria. Subjects visited the laboratory for two days. On the first day, 

all of the subjects answered the anamnesis and the Mini-Mental State Examination. 

However, only in the subjects with PD were assessed the severity of disease and the 

motor symptoms (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale part III [UPDRS-III], but 

the FoG severity was assessed only in the subjects with FoG. On the second day, all 

of the subjects performed the step initiation on the force platform (AMTI) to assess 

amplitude and time of anticipatory postural adjustment with or without evoking H-reflex 

in the test or conditioned condition. The constant-current stimulator (Nicolet® Viking 

Quest portable EMG apparatus, CareFusion) was used to evoke the H-reflex. The 

electrical stimulus was evoked when the APA amplitude exceeded 10 to 20% of the 

baseline. All of the subjects performed the step initiation in 3 conditions: 1) without 

stimulation of the nerve; 2) test stimulus – stimulation of the tibial nerve; and 3) 

conditioning stimulus - stimulation of the fibular nerve before (100 ms interval) 

stimulation of the tibial nerve. At three conditions, subjects were instructed to perform 

15 steps, thus, 15 stimuli at conditions 2 and 3 in a random order. The ANOVA one 

way showed significant differences in the PSI values between the three groups, where 

the ISPI presented higher values of PSI than the other two groups, and S-BM 

individuals had higher PSI values compared to individuals with BM (P<0.001), however 

all of the individuals with FoG presented facilitation. In addition, larger amplitudes and 

smaller times of APA were observed only for ISPI (P<0.05); in addition, no differences 

were observed between these variables for the two PD groups (P>0.05). In relation to 

correlations, especially for individuals with FoG, we observed that greater values of 



 

 

 

 

facilitation are: strongly associated with the higher NFOG-Q scores (r = -0.74; 

P<0.0001); moderately associated with the smaller APA amplitudes (r = 0.54; 

P<0.004); and weakly associated with higher APA times (r = -0.42, P<0.244). Finally, 

there was a strong association between the smaller APA amplitudes and higher 

NFOG-Q scores (r = -0.75, P<0.0001). In conclusion, individuals with FoG presented 

facilitation (absence of PSI) in the step initiation which was associated with deficits in 

amplitude and time of APA and FoG severity. This indicates that the spinal cord has 

participation in the step initiation that can be strongly influenced by the abnormal 

sensory motor. 

 

Keywords: H-reflex. Spinal inhibitory mechanism. Postural instability. Functional task. 

Drive supra spinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APA Ajuste postural antecipatório 

 

BM Bloqueio da marcha 

 

DP Doença de Parkinson 

 

IPS Inibição pré-sináptica. 

 

ISPI Indivíduos saudáveis pareados pela idade. 

 

NFOG-Q New Freezing of Gait Questionnaire. 

 

PIGD                                  Instabilidade postural e distúrbios da marcha. 

 

S-BM                                  Sem bloqueio motor. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O bloqueio da marcha (BM) é um dos sintomas mais debilitantes da doença de 

Parkinson (DP) atingindo 80-90% dos pacientes (Perez-Lloret et al., 2014). É uma das 

principais razões para distúrbios de iniciação do movimento, comprometimento da 

mobilidade, quedas e redução da qualidade de vida na DP (Moore et al., 2007; Giladi 

e Nieuwboer, 2008; Nonnekes et al., 2015; Virmani et al., 2015). Esse fenômeno é 

relatado como  a ausência breve, episódica ou redução acentuada da progressão dos 

pés para frente, apesar da intenção de andar (Giladi e Nieuwboer, 2008; Nutt et al., 

2011), sendo avaliado pela escala New Freezing of Gait Questionnaire (NFOG-Q) 

(Nieuwboer, Alice, Rochester, Lynn, et al., 2009). Adicionalmente, tem sido sugerido 

que o BM ocorre devido a incapacidade de controlar a postura e iniciar o passo (Nutt 

et al., 2011) e é justamente nesse intervalo onde ocorre o ajuste postural antecipatório 

(APA) (Horak et al., 2005; Yiou et al., 2017).  

O APA ocorre na etapa inicial do movimento, onde o indivíduo faz a transferência 

do peso corporal para a perna de apoio (Yiou et al., 2017). Apesar de ser controverso 

na literatura, um tempo menor e uma amplitude maior do APA estão associados a um 

efetivo controle motor e consequentemente melhor desempenho da tarefa (Gantchev 

et al., 1996; Uemura et al., 2012; Tard et al., 2014; De Lima-Pardini et al., 2017b). De 

fato, indivíduos saudáveis pareados pela idade (ISPI) apresentam uma amplitude 

maior e tempo menor do APA comparados a indivíduos com  a DP sem bloqueio da 

marcha (S-BM) durante o passo  em plataforma com e sem translação (Traub et al., 

1980; Schlenstedt et al., 2017). Por outro lado, indivíduos com BM apresentam atraso 

no início do passo, associado à repetitivos APA´s (Cohen et al., 2017b) e  estes APA´s 

são mais longos e menos amplos do que os APA´s dos S-BM (Tard et al., 2014; 

Schlenstedt et al., 2018). Desta forma, evidências apontam que os episódios de BM 

estão associados a um APA deficiente (Schlenstedt et al., 2017; Schlenstedt et al., 

2018) o que pode ser parcialmente explicado pela deficiência no drive eferente e 

aferente para a medula espinhal decorrentes da DP e agravadas em indivíduos com 

BM (Jacobs et al., 2009; Nutt et al., 2011; De Lima-Pardini et al., 2018).  

No entanto, tanto o envolvimento de estruturas supra espinhais quanto de 

mecanismos espinhais durante o início do passo em indivíduos com BM ainda é 

desconhecido (Dietz, 2003). Interessantemente, estudos com estimulação espinhal 

têm demonstrado melhoria no tempo do APA e nos episódios de BM de indivíduos 
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com DP (Rohani et al., 2017; De Lima-Pardini et al., 2018), o que representa 

participação de mecanismos de controle espinhal no APA. 

Mecanismos de controle espinhal estão envolvidos no início do passo e são 

importantes na execução dos comandos motores (Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005; 

Fling et al., 2013; Honeine et al., 2016). O envolvimento de mecanismos inibitórios 

espinhais, por exemplo, a inibição pré-sináptica (IPS) durante a iniciação do passo em 

indivíduos com BM ou S-BM é desconhecido na literatura, mas deveria ser investigado 

por três razões. Primeira, a IPS é um dos mais poderosos mecanismos inibitórios 

espinhais que é modulado centralmente e que inibe seletivamente as entradas 

aferentes para os motoneurônios α, sendo considerada o desfecho final de diversas 

entradas aferentes (Meunier e Pierrot-Deseilligny, 1998; Rudomin e Schmidt, 1999; 

Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005). Segunda, os níveis de IPS em repouso de 

indivíduos S-BM estão diminuídos em comparação com ISPI (Silva-Batista, 

Ugrinowitsch, De Souza Yoshida, et al., 2013; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016) e 

negativamente correlacionados com a velocidade da marcha dos indivíduos S-BM 

(Morita et al., 2000). Estes resultados sugerem que níveis menores de IPS durante a 

iniciação do passo poderão ser observados para indivíduos com BM, quando 

comparados aos indivíduos S-BM e ISPI. Terceira, recentes estudos de estimulação 

da medula espinhal demonstram melhora do APA e do BM, sugerindo um papel da 

medula espinhal no APA e no BM de pacientes com DP (Rohani et al., 2017; Yadav e 

Nicolelis, 2017; De Lima-Pardini et al., 2018). 

Tomados em conjunto, aqui levantamos quatro hipóteses: 1) indivíduos com DP 

apresentarão níveis menores de IPS durante a iniciação do passo comparados com 

ISPI, porém magnitudes menores serão observadas nos indivíduos com BM; 2) 

indivíduos com DP apresentarão tempo maior e amplitude menor do APA comparados 

com ISPI, porém esses valores serão mais agravados em indivíduos com BM; 3) os 

níveis menores de IPS serão associados com os maiores valores do NFOG-Q, 

amplitude menor e tempo maior do APA dos indivíduos com BM; 4) amplitude menor 

e o tempo maior do APA será associada com os valores maiores do NFOG-Q dos 

indivíduos com BM.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar e comparar os níveis de IPS durante a iniciação do passo, a amplitude, 

tempo do APA entre indivíduos com BM, S-BM e ISPI e, possíveis correlações entre 

os níveis de IPS com as variáveis comportamentais e os escores do NFOG-Q.  

 

2.2 Específicos 

 

 Analisar e comparar os níveis de IPS durante a iniciação do passo entre 

indivíduos com BM, S-BM e ISPI. 

 Analisar e comparar a amplitude e tempo do APA entre indivíduos com BM, S-

BM e ISPI. 

 Verificar correlações dos níveis de IPS com os valores do NFOGQ, amplitude 

e tempo do APA de indivíduos com BM. 

 Verificar correlação entre a amplitude e o tempo do APA com o escore do 

NFOG-Q de indivíduos com BM. 

 Verificar correlação entre os níveis de IPS com os valores de amplitude e tempo 

do APA. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A doença de Parkinson e o bloqueio da marcha  

 

A história da DP inicia-se por volta de 11 de Abril de 1755 quando nasceu 

James Parkinson, um dos primeiros médicos a tornar-se diplomata da academia de 

cirurgiões, onde descobriu a patologia e a denominou paralisia agitante (Gowers, 

1893). A DP é uma desordem neurodegenerativa idiopática progressiva que causa 

principalmente sintomas motores clássicos, tais como: tremor, bradicinesia, rigidez, 

instabilidade postural e distúrbios da marcha (Muslimović et al., 2008). Essa patologia 

é caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da substancia nigra 

pars compacta (Bear et al., 2007; Ryder et al., 2016). Sua prevalência é estimada em 

0,3% da população geral em países industrializados, afetando principalmente 

indivíduos com 60 anos ou mais (Muslimović et al., 2008). Sua incidência aumenta 

com o aumento da idade dos indivíduos, passando de 0,3 de cada 1000 pessoas por 

ano com 55 a 65 anos para 4,4 de 1000 pessoas por ano (Muslimović et al., 2008; 

Goedert e Compston, 2018). 

Apesar de todos os sintomas motores ocasionados pela DP serem agravantes, 

a instabilidade postural é a mais complexa e também a mais preocupante, pois 

problemas de controle postural estão correlacionados com o evento quedas (Horak et 

al., 1992; Paul et al., 2018). A instabilidade postural é multifatorial e complexa, pois 

está ligada a diversos fatores que podem comprometer o equilíbrio estático e dinâmico 

dos indivíduos (Bloem et al., 2016; Paul et al., 2018). Por exemplo, deficiência em 

estruturas corticais, sub corticais e medulares (e.g., internêuronios ) estão envolvidas 

na instabilidade postural (Crone et al., 1990; Muslimović et al., 2008; Ryder et al., 

2016; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016).  

Um fenômeno clínico que agrava o quadro de instabilidade postural e aumenta 

o risco de quedas nesses indivíduos com DP é o BM (Nutt et al., 2011). O BM é 

relatado como a ausência breve e episódica ou redução acentuada da progressão dos 

pés para frente, apesar da intenção de andar (Giladi e Nieuwboer, 2008; Nutt et al., 

2011) geralmente identificado por escalas, tais como: NFOG-Q (Nieuwboer, Alice, 

Rochester, Lynn, et al., 2009; Fling et al., 2013; Mancini et al., 2017; Schlenstedt et 

al., 2018). Uma grande prevalência deste fenómeno é relatada em indivíduos com DP 
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em estágios mais elevados da doença, no entanto nos estágios iniciais alguns 

indivíduos também podem apresentar o BM (Nutt et al., 2011).  

Evidências demonstram, que quanto mais avançado está o BM nestes 

indivíduos com DP, menos eficazes são as estratégias farmacológicas (Brichta et al., 

2013). Neste sentido, pesquisadores tem buscado identificar mecanismos que 

expliquem o BM, uma vez que este é um complexo que atinge grande parte dos 

indivíduos com DP (Nutt et al., 2011). Estudos com imagens fisiológicas funcionais, 

ou clínico patológicos apontam para distúrbios nas regiões supra espinhais, tais como: 

corticais frontais, núcleos da base, área motora suplementar e mesencéfalo como as 

prováveis originadoras do BM na DP (Almeida et al., 2002; Nieuwboer, Alice, 

Vercruysse, Sarah, et al., 2009; Nutt et al., 2011), no entanto isso ainda não é claro 

na literatura. 

Por outro lado, para a realização de uma tarefa funcional é necessário efetiva 

sincronia de sinais eferentes e aferentes, e indivíduos com DP apresentam déficits na 

integração sensório-motora (Colcombe et al., 2004). Sendo assim, a participação de 

mecanismos inibitórios espinhais durante projeções (descendentes) supra espinhais 

são necessários para harmonia do movimento, e esses mecanismos podem estar 

deficientes em indivíduos com BM. Por exemplo, autores têm demonstrado que e o 

APA de indivíduos com BM está deficiente (Cohen et al., 2017b) e que a instabilidade 

postural está associada com baixos níveis de IPS em repouso em indivíduos S-BM 

(Morita et al., 2000; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016). Ainda, menores níveis de IPS 

são observados em indivíduos S-BM comparados a ISPI (Morita et al., 2000; Silva-

Batista, Mattos, et al., 2016). No entanto, os níveis de IPS durante uma tarefa funcional 

que requer APA em indivíduos com BM e S-BM são desconhecidos na literatura. 

 

3.2 Reflexo-h 

 

Com o avanço das técnicas de análise do controle motor em humanos,  

pesquisadores tem adotado medidas que avaliam essa variável através de vias 

centrais e periféricas (Hoffmann, 1910; Capaday, Charles, 1997; Knikou, 2008; Silva-

Batista, Ugrinowitsch, Yoshida, et al., 2013). A técnica mais utilizada é a de 

eletroestimulação (Knikou, 2008), onde obtêm-se sinais provenientes da intensidade 

de estimulação conduzida nos nervos mistos (nervo composto de fibras sensoriais e 
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motoras), que gera uma despolarização (i.e., inversão de polaridade celular/inversão 

de cargas do meio extra para o meio intracelular) causando potenciais de ação que 

percorrem por vias aferentes, destinando a formação de sinais reflexos (Hoffmann, 

1910). Entre os reflexos estudados, tem sido bastante descrito na literatura o reflexo-

H ou reflexo de Hoffmann, proposto por Paul Hoffmann em 1910 que é um reflexo 

análogo ao reflexo de estiramento, porém sem a participação do fuso muscular, devido 

ao fato de ser evocado por um estímulo elétrico e não pela detecção das variações de 

comprimento muscular através das fibras intrafusais (Palmieri et al., 2004).  

Evocado pela estimulação elétrica de baixa intensidade em um nervo misto, o 

reflexo-H torna-se uma efetiva ferramenta considerada a maior sonda não invasiva, 

extremamente sensível de análise da projeção monossináptica do grupo de fibras Ia 

sobre a ativação dos motoneurônios α (Knikou, 2008). Com a estimulação do nervo 

misto (estímulo teste/controle) os potenciais de ação percorrem após atingirem o limiar 

de  despolarização das fibras Ia, tanto para as direções ascendentes quanto para as 

direções descendentes (sentido ortodrômico e antidrômico respectivamente), 

provocando uma colisão quando aumentada a intensidade de estimulação 

(estimulação supra máxima) diminuindo assim o reflexo-H e dando surgimento a onda 

M (Knikou, 2008).  

A onda M é o sinal da despolarização direta dos motoneurônios α gerada pela 

estimulação de seus axônios, provocada para verificar a integridade entre o local do 

estímulo e o local de registro. Ela é obtida no músculo como sinal resultante dos 

potenciais de ação que são evocados nas fibras motoras/axônios motores, ou seja, 

reflete a resposta motora do indivíduo, sendo uma resposta do músculo 

agonista/músculo alvo ao estímulo de maior intensidade (Knikou, 2008). Logo, a 

amplitude da onda M reflete o número de motoneurônios α que são ativados 

simultaneamente (sincronizadamente) sem passar pela sincronia medular (e.g., 

inibições) (Palmieri et al., 2004). O aumento da intensidade do estímulo faz com que 

a onda M aumente até seu valor máximo (onda Mmax) onde todos os motoneurônios α 

são despolarizados e o reflexo-H está completamente ausente (Knikou, 2008). O valor 

de amplitude pico a pico da onda Mmax é frequentemente utilizado para a normalização  

das amplitudes do reflexo-H, pois os motoneurônios que são excitados na porção 

descendente da curva do reflexo-H não são sensíveis à inibição ou facilitação (Knikou, 

2008). Mudanças na amplitude do reflexo-H após um estímulo condicionado são 
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usualmente empregadas para avaliar eventos pós-sinápticos ou mudanças no valor 

de IPS sobre terminais aferentes Ia (Crone e Nielsen, 1989; Pierrot-Deseilligny e 

Burke, 2005). Isso ocorre porque a amplitude do reflexo-H teste (reflexo-H sem 

condicionamento para avaliar as inibições espinhais) depende da excitabilidade dos 

motoneurônios α. Assim, a técnica do reflexo-H pode ser utilizada como uma sonda 

não invasiva para estudar a IPS durante o repouso ou durante o movimento voluntário 

(Knikou, 2008). 

 

3.3 Inibição pré-sináptica no envelhecimento e na doença de Parkinson 

 

Entradas eferentes e aferentes emergem constantemente para a medula 

espinhal onde são moduladas (e.g., inibição dos sinais ou facilitação dos sinais) por 

meio da IPS de terminais aferentes Ia sobre os motoneurônios alfa (Katz et al., 1988). 

Estudos têm demonstrado que os grupos de terminais Ia ativam os interneurônios 

responsáveis pela IPS (Jankowska, 1992; Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005; Ryder et 

al., 2016). De fato, a IPS é intermediada por interneurônios que estabelecem sinápses 

axo-axônicas GABAérgicas nos terminais de aferentes Ia (Pierrot-Deseilligny, 1997; 

Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005). Estes interneurônios modulam a liberação de 

glutamato pelo terminal Ia (pré) por meio da ativação de receptores  encontrados  nos  

terminais  das  vias  aferentes (Rudomin, 1999). Por exemplo,  quando aumentada a 

permeabilidade das terminações Ia aos íons cloreto, ocorre a despolarização (Pierrot-

Deseilligny e Burke, 2005). Em  decorrência  disto,  a  amplitude  do  potencial  de  

ação propagado nestes terminais aferentes é reduzida, o que reduz/bloqueia o influxo 

de cálcio para o interior da célula, diminuindo a liberação de  neurotransmissores  na  

fenda sináptica (Rudomin, 1999). Apesar da maioria dos estudos serem feitos em 

modelos animais e de existirem muitos métodos para a análise da IPS, evidências têm 

demonstrado depressão do reflexo-H utilizando o método condicionado em humanos 

(e.g., ativação do músculo antagonista [tibial anterior quando o reflexo-H é evocado 

no músculo agonista sóleus com intervalo de 80-100 ms]) (Capaday et al., 1995; 

Pierrot-Deseilligny, 1997; Angulo-Kinzler et al., 1998) atribuindo a depressão do 

reflexo-H à IPS (Capaday et al., 1995; Angulo-Kinzler et al., 1998). Sendo assim, qual 

o comportamento da IPS no envelhecimento?  
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É sabido que o processo de senescência impacta em mudanças fisiológicas 

(Freitas et al., 2002), sendo uma dessas mudanças déficits na integração sensório-

motora (He et al., 2017) a qual contribui efetivamente para a realização dos 

movimentos humanos (Tomasi e Volkow, 2012). No entanto, para o melhor de nosso 

conhecimento, ainda é desconhecido na literatura o comportamento da IPS durante o 

APA na população idosa. Por outro lado, existem estudos que demonstram que 

indivíduos idosos apresentam deficiências em mecanismos reflexos quando 

comparados à indivíduos jovens, tais como diminuição do reflexo-H (depressão do 

reflexo-H) e menor ganho do reflexo-H (relação entrada e saída de sinais) (Angulo-

Kinzler et al., 1998; Earles et al., 2001), e os autores destes estudos sugerem que 

estes resultados deram-se à possíveis diminuições das ações de mecanismos  de 

controle espinhal, tais como a IPS. Deste modo, com o processo de senescência 

podem ocorrem alterações na IPS (He et al., 2017), no entanto, em condições 

patológicas como na DP, estas alterações podem ser mais agravadas (Silva-Batista, 

Ugrinowitsch, De Souza Yoshida, et al., 2013; Silva-Batista, Corcos, et al., 2016). 

 

 3.4. A iniciação do passo e a modulação da inibição pré-sináptica 

  

Para qualquer movimento voluntário bem realizado exige-se uma 

caracterização de neutralização das perturbações causadas pelo movimento auto 

induzido (De Lima-Pardini et al., 2017a). Essa caracterização de ação é classificada 

como APA, ou seja sua ocorrência antecede o movimento voluntário de maneira 

automatizada (Yiou et al., 2017). O APA é verificado através do deslocamento do 

centro de massa, caracterizado pela força médio lateral, (e.g., durante a iniciação do 

passo o indivíduo transfere o peso do corpo para a perna contralateral, precedendo o 

início da fase de balanço). Logo, mudanças entre a postura ereta e a execução do 

passo requer APA´s, e indivíduos com DP mostram alterações nesses ajustes (De 

Lima-Pardini et al., 2012; Schlenstedt et al., 2017; Takakusaki, 2017; Yiou et al., 2017), 

ou seja, déficits nos APA´s (e.g., tempo maior e amplitude menor) são resultados de 

pobre controle postural (Jacobs e Horak, 2007a; b; De Lima-Pardini et al., 2017a; Yiou 

et al., 2017).  

Estudos têm demonstrado que o APA é identificado pelo movimento do centro 

de pressão e do centro de massa (Jacobs et al., 2009; Cohen et al., 2017a; De Lima-
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Pardini et al., 2017b; Schlenstedt et al., 2017).  Uma das tarefas mais comuns de 

cunho funcional para avaliar o APA é a iniciação do passo (Chen e Zhou, 2011; Yiou 

et al., 2017) que é dividida em três etapas (Yiou et al., 2017). Primeiro, para manter-

se em postura ereta o indivíduo precisa vencer as oscilações do centro de massa, 

mantendo-se em bom controle dentro da própria base de suporte, correspondendo 

assim a primeira etapa da iniciação do passo. A posteriori, porém ainda na primeira 

etapa, o indivíduo produz involuntariamente a transferência do peso corporal para a 

perna de apoio (i.e., perna contrária a de realização do balanço) e essa transferência 

de peso gera a resultante da força médio-lateral, compondo o segundo estágio da 

primeira fase da iniciação do passo (Yiou et al., 2017). Logo, as duas últimas etapas 

são divididas em retirada do pé e execução do passo propriamente dito (i.e.,  fase em 

que o indivíduo retira o pé do chão e projeta o centro de massa), deslocando-se da 

base de suporte, e este deslocamento é detectado no centro de pressão (Yiou et al., 

2017).  

O APA envolve desde a participação de estruturas corticais e subcorticais  

(Brooke et al., 1993; Lent, 2004; Bear et al., 2007; Jacobs et al., 2009; Yiou et al., 

2017), até sinais aferentes que também emergem para a medula espinhal onde são 

modulados, resultando em uma boa realização da tarefa motora. Os interneurônios 

medulares mediam os sinais sensoriais, tais como os interneurônios associativos, que 

são responsáveis por transmitirem impulsos dos neurônios sensoriais aos neurônios 

motores (Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005; Kandel et al., 2014). Evidências também 

sugerem um controle do trato corticoespinhal  sobre interneurônios que mediam a IPS 

(Lundberg et al., 1962; Lundberg e Voorhoeve, 1962; Iles, 1996; Meunier e Pierrot-

Deseilligny, 1998). Sendo assim, a IPS ajusta o comando supraespinhal e o feedback 

sensorial durante o controle e coordenação do movimento, tornando-o mais 

harmônico (Katz et al., 1988; Jankowska, 1992; Pierrot-Deseilligny, 1997; Meunier e 

Pierrot-Deseilligny, 1998; Morita et al., 2000; Palmieri et al., 2004; Silva-Batista, 

Ugrinowitsch, Yoshida, et al., 2013; Ryder et al., 2016; De Lima-Pardini et al., 2017b; 

Yiou et al., 2017). Estudos que avaliaram estes mecanismos em indivíduos adultos 

saudáveis, demonstraram que a IPS é dependente da tarefa motora (e.g., sentado, 

em pé, em pé com suporte nas costas e em pé sem suporte). Assim como estudos 

com indivíduos S-BM demonstraram que a IPS está alterada e relacionada com a 

instabilidade postural (Morita et al., 2000; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016). Deste 
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modo, como se comportaria a IPS durante o APA em indivíduos com BM, S-BM e 

ISPI? Esta pergunta ainda precisa ser respondida na literatura. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostra e recrutamento 

 

Trinta e quatro indivíduos com DP (22 com BM e 12 S-BM) com o diagnóstico 

clínico de DP idiopática confirmado por um neurologista de acordo com os critérios 

clínicos do Banco do Cérebro de Londres (UK Parkinson´s disease Society Brain 

Diagnostic Criteria) (Hughes et al., 1992) e 16 saudáveis participaram deste estudo. 

Os indivíduos com DP foram recrutados da Associação Brasil Parkinson e do 

ambulatório de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, enquanto os ISPI foram recrutados através 

de folhetos, convites e telefonemas. 

Os critérios de inclusão para os indivíduos com DP foram: 1) gravidade da 

doença no estágio 3 da DP (i.e., alteração bilateral com alguma instabilidade postural 

e capaz de viver independente) de acordo com a escala modificada de Hoehn-Yahr 

(Goetz et al., 2004); 2) ter idade entre 50 e 70 anos; 3)  possuir nível de cognição com 

pontuação igual ou maior que 23 pontos de acordo com o Mini Exame do Estado 

Mental (Folstein et al., 1975); 4) não ter participado de qualquer treinamento físico nos 

últimos 6 meses; 5) não apresentar outra desordem neurológica além da DP ou 

patologias músculo esqueléticas; 6) caminhar 20 metros sem auxílio; e 7) não possuir 

tremor severo. Indivíduos com BM também eram incluídos se apresentassem um 

escore > 3 no NFOG-Q (Nieuwboer, A. et al., 2009); além disso, um vídeo de curta 

duração (30s) foi apresentado para os indivíduos para ilustrar o BM. Os critérios de 

inclusão para os ISPI foram os mesmos citados anteriormente, com exceções dos 

itens: 1, 5 e 7. Depois de serem informados sobre os procedimentos do estudo, todos 

os indivíduos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo (número 2.110.507, CAAE 62706416.4.0000.5391). 

 

4.2 Desenho experimental 

 

Nosso estudo é transversal, e foi realizado na Escola de Educação Física e 

Esporte da Universidade de São Paulo, especificamente no Laboratório de Sistemas 
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Motores Humanos. Todos os indivíduos passaram por dois dias de avaliações sem 

intervalos entre eles. Para os indivíduos com BM e S-BM, as avaliações foram 

realizadas de 1.5 a 2 horas depois dos indivíduos terem ingerido a dose dos 

medicamentos pela manhã (fase on da medicação). No primeiro dia, foi aplicada uma 

anamnese e Mini Exame do Estado Mental no intuito dos indivíduos atenderem aos 

critérios de inclusão. Na sequência, somente os indivíduos com DP com BM 

responderam o NFOG-Q e, assistiram o vídeo para triagem do BM.  Foram aplicadas 

para todos os indivíduos com DP (com BM e S-BM) a escala de estadiamento da DP 

e a parte III da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS-III) 

para verificar a gravidade dos sintomas motores (Fahn e Elton, 1987). No segundo 

dia, todos os indivíduos foram avaliados na iniciação do passo sobre uma plataforma 

de força (AMTI modelo OR6-7) em três condições: 1) iniciação do passo na condição 

sem estímulo; 2) iniciação do passo na condição do estímulo teste/controle; e 3) 

iniciação do passo na condição estímulo condicionado. Os estímulos (teste e 

condicionado) foram aleatorizados e a duração da sessão completa (as 3 condições) 

foi de 50 minutos.  

 

4.3 Avaliações 

 

  4.3.1 Reflexo-h 

 

Para avaliar o reflexo-H, todos os indivíduos permaneceram sobre uma 

plataforma de força e com todos eletrodos certamente dispostos. Como os reflexos e 

as inibições medulares sofrem diversas influências (e.g., movimentos da cabeça, dos 

braços e dos pés e olhos fechados) (Knikou, 2008; Tomasi e Volkow, 2012; Ryder et 

al., 2016), os indivíduos foram instruídos a permanecerem em postura ereta quieta 

com as mãos relaxadas sem se mover ou dormir para diminuir estes efeitos influentes, 

até que fosse dado a instrução para iniciarem o passo.  

O reflexo-H do músculo sóleus foi realizado por meio de uma estimulação 

monopolar no nervo tibial posterior, através de um estimulador de corrente-constante 

(Nicolet® Viking Quest Portable EMG apparatus, Care Fusion, Wisconsin, USA), onde 

os pulsos de estimulação foram retangulares com 1ms de duração (Capaday et al., 

1995). Para isso, foram utilizados eletrodos de superfície autoadesivos (Valutrode) os 
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quais foram fixados na fossa poplítea como mencionado acima (1cm largura e 2 cm 

de comprimento) e na face anterior do joelho sobre o ligamento patelar (anodo) (3,2 

cm de diâmetro). O reflexo-H foi avaliado em uma amplitude pico a pico, onde evocado 

com um intervalo de 10 segundos (Crone e Nielsen, 1989).  

O protocolo para obtenção da onda M seguiu os mesmos parâmetros citados 

acima no protocolo do reflexo-H, porém a onda M foi obtida com valores superiores 

de intensidade ao reflexo-H (diminuição da resposta do reflexo-H e aparecimento da 

onda M, colisão dos sentidos ortodrômicos e antidrômicos) (Hugon, 1973). Logo, após 

a obtenção do reflexo-H, foi realizado o aumento da intensidade do estímulo para 

obtenção da Hmáx (máxima resposta do reflexo-H) e Mmáx (máxima resposta motora do 

indivíduo) (Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005). O reflexo-H também foi ajustado a 25% 

da Mmáx em todos os experimentos com base em referências de estudos anteriores 

(Capaday e Stein, 1987; Crone et al., 1990; Angulo-Kinzler et al., 1998; Chen e Zhou, 

2011) para posterior protocolo do reflexo-H condicionado. 

 

4.3.2 Reflexo-h condicionado 

 

Para a análise do reflexo-H condicionado foi realizada a estimulação no nervo 

fibular comum afim de ativar o músculo tibial anterior (antagonista ao sóleus) através 

de um pulso retangular de 1ms de duração (estímulo condicionante) aplicado por meio 

de um eletrodo de superfície, fixado com velcro posicionado 2,0 cm abaixo da cabeça 

da fíbula com contatos de aproximadamente 1,0 cm de diâmetro, com 2,0 cm de 

distância inter eletrodos.  

A determinação da intensidade de condicionamento correspondente ao limiar 

motor foi realizada individualmente, para garantir que o limiar de uma resposta motora 

fosse menor que o limiar de ativação do músculo tibial anterior, gerando assim 

contrações vigorosas. Estudos demonstram que as intensidades de estimulação de 

1.1-1.4 x limiar motor é submáxima para a ativação de todos os interneurônios o que 

permite que efeitos inibitórios e facilitatórios possam ser evidenciados (Capaday et al., 

1995; Patikas et al., 2004; Geertsen et al., 2008; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016). 

Assim, essas intensidades foram suficientes para estimular as fibras aferentes Ia do 

músculo tibial anterior, que por sua vez estimularam as vias da IPS sobre o músculo 

sóleus sem causar contrações vigorosas do músculo tibial anterior e sem gerar 
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estiramentos no músculo sóleus o que por sua vez poderia interferir nos resultados 

(Katz et al., 1988; Pierrot-Deseilligny, 1997). 

 Deste modo, a IPS foi avaliada por meio do condicionamento do reflexo-H no 

músculo sóleus. Logo, a IPS foi obtida em duas condições: 1) controle/teste, apenas 

o reflexo-H do músculo agonista (músculo sóleus) foi evocada com estímulo elétrico 

no nervo tibial posterior; e 2) condicionado, reflexo-H do músculo antagonista 

(músculo tibial anterior) foi evocada com o estímulo elétrico aplicado sobre o nervo 

fibular antes do reflexo do músculo sóleus. Para isso, o intervalo utilizado entre o 

estímulo teste/controle e condicionado foi de 100ms, pois estudos tem demonstrado 

que esta latência é eficaz em evocar a IPS de terminações aferentes Ia sobre 

motoneurônios sem que haja muitas influências (Capaday, C., 1997; Zehr e Stein, 

1999). Latências maiores são mais suscetíveis a eventos influentes pós-sinápticos 

que podem diminuir a capacidade de avaliar a IPS (Capaday et al., 1995; Stein, 1995; 

Knikou, 2008; Silva-Batista, Mattos, et al., 2016). Para garantir que as estimulações 

nos nervos ocorressem durante o início do APA, um computador com placa de 

aquisição da National Instruments foi vinculado ao estimulador para gerar um estímulo 

nas duas condições (teste/controle e condicionado) quando a amplitude do APA 

ultrapassasse 10 a 20% (correspondia ultrapassar dois desvios padrões acima da 

linha de base- limiar calculado através de um software LabVIEW). 

Determinadas as intensidades adequadas de estimulação, foram obtidos 15 

reflexos-H testes/controle e 15 reflexos-H condicionados para cada C-T com intervalo 

entre cada reflexo-H de 10s (Crone e Nielsen, 1989). O cálculo da porcentagem de 

IPS foi feito de acordo com a equação 1:  onde Hcond 

representa o reflexo-H condicionado do músculo sóleus com os dois diferentes 

intervalos C-T, e o Hteste representa o reflexo-H do músculo sóleus sem 

condicionamento. Valores negativos indicam facilitação e positivos inibição. 

 

4.3.3 Iniciação do passo (realização do ajuste postural antecipatório) 

 

Os indivíduos realizaram a iniciação do passo sobre a plataforma de força em 

três condições: 1) condição sem estímulo, onde apenas foram analisadas a amplitude 

e o tempo do APA; 2) condição com estímulo teste/controle e 3) condição estímulo 
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condicionado. Os indivíduos realizaram 15 passos em cada condição (sem estímulo, 

teste/controle e condicionado). 

Foi utilizado para mensuração do APA a análise do centro de pressão na perna 

de apoio de todos os indivíduos (todos indivíduos eram destros). Os dados coletados 

do APA foram: amplitude e tempo. Foi colocada uma fita para marcação dos pés dos 

indivíduos na plataforma de força para manutenção do padrão do passo, assim como 

marcadores esféricos reflexivos de 14 mm de diâmetro, que foram colocados no 

maléolo lateral e no quinto metatarso no lado direito do corpo dos indivíduos, a fim de 

ser captado por um sistema de análise cinemática composto por 4 câmeras da marca 

Vicon Nexus modelo T10 que forneceu as coordenadas tridimensionais. Os sinais 

obtidos na plataforma de força foram sincronizados por meio do sistema Vicon Nexus. 

A posição do centro de pressão e os dados cinemáticos foram mensurados em uma 

frequência de amostragem de 200 Hz e filtrados com Butterworth passa-baixa de 10 

Hz.  

O início do APA foi definido pelo aumento abrupto do deslocamento da força 

médio-lateral (2 desvios padrões acima da média da linha de força de base) e o início 

do passo foi definido pelo marcador reflexivo colocado no maléolo direito do indivíduo 

(2 desvios padrões acima da média de deslocamento do pé/basal, na direção 

anteroposterior). A amplitude da força médio-lateral foi normalizada pela distância 

entre os maléolos dos indivíduos (unidade em N/cm) e o comprimento do passo foi 

normalizado pelo tamanho do pé dos indivíduos (U.A)  (De Lima-Pardini et al., 2017b). 

O processamento dos dados foi realizado por meio do software Matlab (MathWorks).  

 

4.3.4 Nfog-q 

 

O NFOG-Q é validado e de auto relato da experiência subjetiva da gravidade 

do BM na DP durante o último mês (Nieuwboer, A. et al., 2009). O escore total do 

NFOG-Q para cada indivíduo é 28 (grave BM) e o mínimo é zero pontos (sem sintomas 

de BM). O escore do NFOG-Q foi utilizado para análise estatística.  

 

4.3.5 Análise estatística 
 

Inicialmente, os dados foram analisados quantitativa e visualmente quanto à 

normalidade (Shapiro-Wilk) e existência de outliers (Box-plots) respectivamente. Para 
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os dados que não apresentaram distribuição normal (tempo e amplitude do APA) 

foram utilizadas transformações logarítmicas. Para comparar as características 

clínicas entre os indivíduos com BM e S-BM utilizamos um teste t-Student para 

amostras independentes. Utilizamos a ANOVA one-way para comparar as 

características demográficas, antropométricas, os níveis de IPS, amplitude e tempo 

do APA (condição sem estímulo) entre os 3 grupos (BM, S-BM e ISPI). Após 

identificação dos valores F significantes, post-hocs com ajustamento de Tukey foram 

utilizados para efeitos de comparações múltiplas. Os tamanhos dos efeitos (TE) entre 

grupos foram calculados usando a Cohen’s (Cohen, 1988) para cada variável. Os TE 

foram classificados como pequeno (TE≤0,49), médio (TE 0,50-0,79) e grande 

(TE≥0,80). Além disso, foram realizadas correlações de Pearson (two-tailed) para os 

indivíduos com BM entre: a) os níveis de IPS com os escores do NFOG-Q, valores de 

amplitude e tempo do APA; e b) os valores da amplitude e tempo do APA com o escore 

do NFOG-Q. Também foram realizadas correlações de Pearson (two-tailed) para os 

indivíduos S-BM e os ISPI entre os níveis de IPS com os valores da amplitude e tempo 

do APA. Por fim, o nível de significância adotado no presente estudo para todas as 

análises foi de P≤0,05. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão. 

O software usado para as análises estatísticas foi o SAS 9,2® (Institute Inc., Cary, NC, 

USA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Participantes 

 

Vinte e dois indivíduos com BM, 12 indivíduos S-BM e 16 ISPI compuseram a 

amostra final deste estudo. É importante ressaltar que 15 indivíduos S-BM foram 

recrutados para o estudo, mas em somente 12 dos indivíduos foi possível evocar o 

reflexo-H do músculo sóleus. A Tabela 1 apresenta as características de todos os 

indivíduos. Não houve diferença entre os três grupos para qualquer característica 

demográfica, antropométrica e o estado mental/cognitivo (P>0,05), no entanto, como 

esperado, houve diferença entre os indivíduos com BM e S-BM (P<0,0001) para o 

escore da instabilidade postural e distúrbios da marcha (PIGD). 
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Tabela1- Características dos indivíduos com doença de Parkinson com e sem bloqueio motor e dos              
                indivíduos saudáveis pareados pela idade 

Características BM S-BM ISPI Valor de P 

     

Demográfica     

Homem/mulher (número) 15/7 10/2 10/6  

Idade (anos) 66,0±8,8 64,1±7,5 64,1±7,7 0,264 

Antropométrica     

Peso corporal (kg) 70,1±13,0 71,4±8,4 72,8±8,2 0,069 

Altura (cm) 1,6±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 0,930 

Clínica     

MEEM (escore) 26,5±1,7 26,4±2,0 27,2±1,9 0,066 

Duração da doença (anos) 8,7±4,9 8,2±5,7 n.a 0,880 

Hoehn e Yahr (u.a) 3,0±0,0 3,0±0,0 n.a 1,000 

L-Dopa (mg•dia-1) 823,8±239,8 743,3±258,5 n.a 0,605 

UPDRS-III (escore)  49,6±12,9 47,3±9,2 n.a 0.672 

PIGD (escore) 8,9±2,2 4,1±1,3 n.a <0,0001 

NFOG-Q(escore) 24,1±4,1 n.a n.a  

 Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 

Notas: 

* Média ± DP. Valor de P (ANOVA one-way) comparando os três grupos para os valores das 
seguintes variáveis: idade, peso corporal, altura e Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Valor de P 
(teste t-Student para amostras independentes) comparando os indivíduos com bloqueio motor (BM) e 
sem BM (S-BM) para os valores das variáveis clínicas: duração da doença, estágio na escala de 
Hoehn e  Yahr, unidades equivalente de L-Dopa, instabilidade postural e distúrbios da marcha (PIGD) 
e Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson parte motora III (UPDRS- III). N.a: não 
aplicável. 
 

5.2 Mecanismo Inibitório Espinhal 

 

Interessantemente, somente os indivíduos com BM apresentaram facilitação ao 

contrário dos indivíduos S-BM e dos ISPI que apresentaram inibição (Figura 1). 

Comparando os grupos, os valores de facilitação dos indivíduos com BM foram 

diferentes dos valores de IPS dos indivíduos S-BM (média da diferença [MD] = -39,5%; 

intervalo de confiança [IC] = -46,7 a -32,3; P<0,0001; TE = 4,50) e dos ISPI (MD = -

65,9%; IC = -72,5 a -59,2; P<0,0001; TE = 7,17). Além disso, os ISPI apresentaram 
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maiores valores de IPS comparado com os indivíduos S-BM (MD = -26,4%; IC = -34,0 

a -18,8; P<0,0001; TE = 5,39). 

 

 

Figura 1 -  Média ± DP dos valores de facilitação dos indivíduos com bloqueio motor (BM) e de inibição     
                  pré-sináptica (IPS) dos indivíduos sem bloqueio motor (S-BM) e dos indivíduos saudáveis  
                  pareados pela idade (ISPI). 
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Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 
Notas: 
*Diferente dos indivíduos com BM e S-BM (P<0,05). #Diferente dos indivíduos com BM (P<0,05). 
 

A Figura 2 apresenta os valores individuais do reflexo-H teste e condicionado 

durante a iniciação do passo para um indivíduo com BM (A1 e A2, respectivamente), 

um indivíduo S-BM (B1 e B2, respectivamente) e um ISPI (C1 e C2, respectivamente). 
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Figura 2 - Exemplos de um reflexo-H teste e condicionado durante a iniciação do passo. 

 

Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 
Notas: 
* Um indivíduo com bloqueio motor (BM - A1 e A2, respectivamente), um indivíduo sem bloqueio 
motor (S-BM - B1 e B2, respectivamente) e um indivíduo saudável pareado pela idade (ISPI – C1   
C2, respectivamente). 

 
 

5.3 Dados comportamentais 

 

Em relação a amplitude do APA, não houve diferença entre indivíduos com BM 

e indivíduos S-BM (MD = -0,07N/cm; IC = -0,58 a 0,42; P=0,928; TE = 0,17). No 

entanto, indivíduos com BM e S-BM apresentaram amplitude menor do APA 

comparados aos ISPI (MD = -0,61N/cm; IC = -1,08 a -0,14; P=0,007; TE = 0,95 e MD 

= -0,53N/cm; IC = -1,07 a -0,01; P=0,047; TE = 0,83, respectivamente), Figura 3, painel 

A. 

Em relação ao tempo do APA, não houve diferença entre indivíduos com BM e 

indivíduos S-BM (MD = -19,6ms; IC = -65,6 a 26,5; P=0,563; TE = 0,32). No entanto, 

indivíduos com BM e S-BM apresentaram tempo maior do APA comparados aos ISPI 

(MD = 73,9ms; IC = 31,4 a 116,0; P=0,0003; TE = -1,55 e MD = 93,5ms; IC = 45,0 a 

142,0; P<0,001; TE = -1,54, respectivamente), Figura 3, painel B. 
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Figura 3 -  Média ± DP para os valores de amplitude e tempo do ajuste postural antecipatório.  
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Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 
Notas: 
* Média ± DP para os valores de amplitude do ajuste postural antecipatório (painel A) e tempo  
do ajuste postural antecipatório (painel B) dos indivíduos com bloqueio motor (BM), sem                      
bloqueio motor (S-BM) e indivíduos saudáveis pareados pela idade (ISPI). *Diferente dos indivíduos 
com BM e S-BM (P<0,05).  
 
 

5.4 Associações  

 

Como observado na Figura 4, os níveis de facilitação foram associados 

fortemente com os escores do NFOG-Q (r = -0,74; R2 = 0,55; P<0,0001; painel A) e 

moderadamente com os valores da amplitude do APA (r = 0,54; R2 = 0,30; P=0,004; 

painel B) e dos valores do tempo do APA (r = -0,42; R2 = 0,18; P=0,244; painel C). Por 

fim, houve uma associação forte entre os valores da amplitude do APA com os escores 

do NFOG-Q (r = -0,75; R2 = 0,57; P<0,0001; painel D) mas não entre os valores do 

tempo do APA com os escores do NFOG-Q (r = 0,29; R2 = 0,08; P=0,119). Os valores 

das correlações e os valores de P para os 3 grupos estão apresentados na Tabela 2. 
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Figura 4 – Correlações dos indivíduos com BM 
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Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 
Notas: 
*Coeficiente de correlação de Pearson dos 22 indivíduos com bloqueio motor entre os níveis de 
facilitação com os valores dos escores do New freezing of gait Questionnaire (NFOG-Q – painel A)  e 
com os valores da amplitude (painel B) e do tempo (painel C) do ajuste postural antecipatório (APA) 
e, entre os valores da amplitude do APA com os valores dos escores do NFOG-Q (painel D). 
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Tabela 2 - Correlações entre os níveis de IPS com os escores do NFOG-Q, os valores da amplitude e  
                  tempo do APA para os indivíduos com a doença de Parkinson com e sem bloqueio motor e  
                  dos indivíduos saudáveis pareados pela idade. 

 BM (n=22) S-BM (n=12) ISPI (n=16) 

Variáveis IPS (%) 

NFOG-Q (escore) 

 

r = -0,74 n.a n.a 

P <0,0001 n.a n.a 

APA amplitude (N/cm) r = 0,54 r = 0,40 r = 0,22 

P = 0,004 P = 0,087 P = 0,192 

APA tempo (ms) r = -0,42 r = -0,56 r = -0,22 

P = 0,024 P = 0,022 P = 0,197 

n.a = não aplicável. 

Fonte: Jumes Leopoldino Oliveira Lira, 2018. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo é o primeiro a demonstrar o envolvimento de um mecanismo 

inibitório espinhal na iniciação do passo de indivíduos com DP (com e sem BM) e ISPI. 

As hipóteses deste estudo foram: 1) indivíduos com DP apresentariam níveis menores 

de IPS durante a iniciação do passo comparados com ISPI, porém magnitudes 

menores seriam observadas nos indivíduos com BM; 2) indivíduos com DP 

apresentariam tempo maior e amplitude menor do APA comparados com ISPI, porém 

esses valores seriam mais agravados em indivíduos com BM; 3) os níveis menores 

de IPS seriam associados com os maiores valores do NFOG-Q, amplitude menor e 

tempo maior do APA; 4) amplitude menor e tempo maior do APA seriam associados 

com os maiores escores do NFOG-Q dos indivíduos com BM.  

Os resultados deste estudo demonstraram que: 1) indivíduos com BM 

apresentaram facilitação ao invés de IPS durante a iniciação do passo, ao contrário 

dos indivíduos S-BM e os ISPI que apresentaram IPS. No entanto, níveis maiores de 

IPS foram observados para os ISPI o que foi diferente dos indivíduos com BM e S-BM 

e, níveis maiores de IPS foram observados pra os indivíduos S-BM comparado aos 

com BM. Estes achados confirmam parcialmente nossa primeira hipótese; 2) para 

amplitude do APA, os ISPI apresentaram valores maiores de amplitude comparados 

aos indivíduos com BM e S-BM, mas não houve diferença entre BM e S-BM. Para o 

tempo do APA, os ISPI apresentaram tempo menor do APA comparados aos 

indivíduos com BM e S-BM, mas não houve diferença entre indivíduos com BM e S-

BM, o que confirma parcialmente a nossa segunda hipótese; 3) os níveis de facilitação 

estão associados com a maior severidade do BM (NFOG-Q), amplitude menor e 

tempo maior do APA, resultados estes que confirmam a nossa terceira hipótese; e 4) 

somente os menores valores da amplitude do APA estão fortemente associados com 

a maior severidade do BM (NFOG-Q) o que também confirma parcialmente a nossa 

quarta hipótese.  

A seguir, nós dissertaremos sobre quatro tópicos para explicarmos os 

resultados encontrados decorrentes das nossas quatro hipóteses.  

 

6.1 Resultados da primeira hipótese: facilitação  
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Interessantemente, nossos resultados demonstraram facilitação ao invés de 

inibição durante a iniciação do passo somente para os indivíduos com BM. Isso sugere 

que por algum motivo, as entradas aferentes Ia dos indivíduos com BM não são 

seletivamente inibidas pela IPS, o que não permite a ativação efetiva dos músculos 

por comandos supra espinhais (Henneman et al., 1965; Pierrot-Deseilligny e Burke, 

2005). Como resultado, uma deficiência sensório-motora (Crone et al., 1990; Pierrot-

Deseilligny e Burke, 2005; Ni et al., 2013). A facilitação em nível espinhal é entendida 

como o aumento de motoneurônios envolvidos na tarefa por ausência de inibição 

(reportada em valores negativos), ou seja, quanto mais motoneurônios estão 

facilitados maior será o valor do reflexo-H teste (Crone et al., 1990). Neste sentido, a 

facilitação pode ocorrer por quatro grandes fatores, sendo eles: 1) diminuição do drive 

supra espinhal; 2) deficiência no feedback sensorial (e.g., déficits em propriocepção); 

3) deficiência de ambos os fatores (i.e., deficiência na integração sensório-motora); 

ou 4) influências/problemas metodológicos.  

 

6.1.1. Diminuição do drive supra espinhal: possíveis caminhos para a facilitação 

 

Durante uma tarefa funcional (e.g., iniciação do passo) o drive supra espinhal 

é mais requerido (Capaday e Stein, 1986; Rudomin e Schmidt, 1999). No entanto, se 

o drive supra espinhal estiver alterado como na DP (Ryczko e Dubuc, 2017), onde a 

degradação dos neurônios dopaminérgicos da substância nigra pars compacta 

resultam em alterações nas vias D1 (direta) e D2 (indireta) causando saídas 

deficientes do globo pálido interno para o córtex cerebral (Grosset et al., 2009), o drive 

supra espinhal ficará diminuído e isso influenciará os interneurônios que modulam a 

IPS. Adicionalmente, os indivíduos S-BM apresentam deficiências na inibição 

intracortical (Ridding et al., 1995), que é explicada pela redução na excitabilidade das 

vias inibitórias dependentes de GABA. Desta forma, por consequência da condição 

patológica, os indivíduos S-BM apresentam déficits na integração sensório-motora 

comparados a ISPI, e esses déficits podem explicar os valores menores de IPS. 

Por outro lado, evidências sugerem maiores alterações em nível supra espinhal 

em indivíduos com BM (Mancini et al., 2009; Fling et al., 2013; Cohen et al., 2017b; 

Kim et al., 2018). Por exemplo, indivíduos com BM apresentam desacoplamento 

funcional entre redes de funções cognitivas e dos núcleos da base (Nieuwboer e 
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Giladi, 2013; Shine, Matar, Ward, Frank, et al., 2013; Kelly et al., 2015), alterações 

metabólicas (Bartels et al., 2006; Bartels e Leenders, 2008), disfunções em regiões 

fronto parietais (Shine, Matar, Ward, Bolitho, et al., 2013; Shine, Matar, Ward, Frank, 

et al., 2013)  e disfunção da rede fronto estriatal límbica comparados aos indivíduos 

com S-BM (Gilat et al., 2018). Sendo assim, maiores alterações nessas regiões 

encefálicas responsáveis pelo planejamento, cognição e emoção podem resultar em 

diminuição do drive supra espinhal (Takakusaki, 2017), pois as projeções destas áreas 

emergem para a medula espinhal para a preparação e execução do movimento. Por 

exemplo, a área precruciada (composta por área motora suplementar e pré-motora) 

envia projeções córtico-reticulares para M1 (cortéx motor primário e córtex motor 

lateral) e S1 (cortéx somatossensorial). Parte dessas projeções córtico-reticulares 

emergem diretamente para a medula espinhal, e a outra excita o trato reticulo 

espinhal, o qual é comandado por ações exclusivamente GABAérgicas tendo 

influência direta sobre o interneurônio de última ordem (responsável pela IPS) (Pierrot-

Deseilligny e Burke, 2005). 

Além disso, alterações na neurotransmissão entre essas regiões supra 

espinhais mais deficientes nos indivíduos com BM, também podem colaborar para 

alterações na IPS. Por exemplo, para a preparação do movimento os sinais sensoriais 

são efetivamente interpretados através de projeções colinérgicas do prosencéfalo e 

núcleo penduculopontino para receptores nicotínicos presentes no tálamo, estriado e 

substância nigra, e, receptores muscarínicos presentes no neocortex, hipocampo, 

tubo-olfatório e amígdala (Bohnen e Albin, 2011; Müller e Bohnen, 2013), porém 

indivíduos S-BM apresentam deficiência colinérgica (Müller e Bohnen, 2013) o que faz 

com que esses sinais não sejam bem interpretados. Além disso, após esses sinais 

deficientes atingirem seus respectivos receptores, são enviados através do trato 

córtico-espinhal e reticuloespinhal, os quais são fortes moduladores da IPS (Zweig et 

al., 1989; Takakusaki, 2017). Desta forma, sugerimos que nos indivíduos com BM 

essa deficiência seja ainda maior, porém isso ainda não foi investigado. 

Em adição, estudos tem demonstrado que indivíduos com BM apresentam 

alterações na região mesencefálica locomotora, especificamente no núcleo 

pendunculopontino (Fling et al., 2013). Isso é relevante pois, tem sido relatado que o 

núcleo pendunculopontino tem neurônios relacionados ao APA, o qual auxilia na 

organização inicial do passo (Sinnamon et al., 2000; Snijders et al., 2010). Além disso, 
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o núcleo penduculopontino recebe projeções ascendentes (Spann e Grofova, 1989) 

que atingem o globo pálido interno, tálamo e estruturas frontais, além de projeções 

descendentes que atingem o cerebelo e a medula espinhal (Kuypers e Lawrence, 

1967; Rye et al., 1988). Sendo assim, prejuízos nesta região também podem afetar 

diretamente o drive supra espinhal, através de alterações no loop tálamo cortical o 

qual é forte responsável pelas projeções descendentes em direção a medula espinhal 

(Takakusaki, 2017). Ainda, essas projeções deficientes influenciarão o interneurônio 

de última ordem responsável pela IPS. Deste modo, nós sugerimos que os maiores 

déficits em nível supra espinhal presentes nos indivíduos com BM comparados aos 

indivíduos S-BM e ISPI, podem explicar parcialmente a facilitação. 

 

6.1.2.1 Deficiência no feedback sensorial: possíveis caminhos para a facilitação 

 

  Indivíduos com BM apresentam uma maior instabilidade postural do que 

indivíduos S-BM (Duncan et al., 2015) e isso pode ser explicado parcialmente pela 

maior deficiência proprioceptiva desses indivíduos (Tan et al., 2011). Neste sentido, 

apesar dos indivíduos do nosso estudo (com BM e S-BM) estarem no mesmo estágio 

da doença (i.e., estágio 3), identificamos que os indivíduos com BM apresentam 

valores maiores de PIGD comparados a indivíduos S-BM, corroborando com estudos 

prévios, (Fling et al., 2013; Gilat et al., 2018; Schlenstedt et al., 2018). Desta forma, 

maiores deficiências na propriocepção de indivíduos com DP podem estar associadas 

ao fenômeno do BM. 

Em adição, apesar de ser controverso as alterações periféricas da DP na 

literatura, estudos prévios demonstraram que indivíduos S-BM apresentam 

dificuldades para regular a amplitude dos movimentos, principalmente quando 

excluída a informação visual (Lewis, Gwyn e Byblow, 2002; Moore AP, 1987) o que 

demonstra um déficit na propriocepção. Ainda, indivíduos S-BM apresentam uma 

maior latência da via (M2-3) mecanorreceptora de membros superiores comparados 

a ISPI (Tatton e Lee, 1975). Desta forma, aferentes de mecanorreceptores cutâneos, 

articulares e musculares projetam insumos para neurônios corticais motores, atingindo 

regiões supra espinhais onde são topograficamente organizados (Asanuma e Rosen, 

1972; Rosen e Asanuma, 1972; Tatton e Lee, 1975). Resumidamente, um dos 

objetivos das saídas supra espinhais que antecedem o movimento voluntário, é 
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modular as respostas de neurônios corticais motores para as entradas 

mecanoreceptoras. Assim, alterações supra espinhais causadas pela DP resultam em 

uma falha de saída dos núcleos da base, podendo então produzir respostas de 

latência aumentada para as entradas mecanorreceptoras, causando deficiência 

sensório-motora (Tatton e Lee, 1975) Ainda, as alterações nas projeções 

descendentes do trato córtico-espinhal podem inibir as entradas mecanorreceptoras 

que são responsáveis por excitar o interneurônio de primeira ordem, que por sua vez 

excita o de ultima ordem que modula a IPS (Meunier e Pierrot-Deseilligny, 1998), ou 

seja se as entradas mecanorreceptoras forem inibidas poderá ocorrer a facilitação. 

Ainda, a regulação da informação sensorial em nível pré-sináptico contribui para a 

facilitação da informação proprioceptiva para o córtex durante uma co-contração 

(Morita, Petersen e Nielsen, 1998). E isso pode ser explicado devido o aumento do 

influxo aferente ao córtex somatossensorial a fim de facilitar o controle cortical sobre 

os músculos efetores o que pode aumentar o drive descendente o qual influenciará a 

IPS. 

É importante relatar que indivíduos S-BM tem deficiência de tônus muscular 

comparados aos ISPI (Solopova et al., 2014). Isso é importante, pois a via de 

tonicidade é um mecanismo adicional que também pode explicar a ocorrência da 

facilitação nos indivíduos com BM, pois uma diminuição da projeção descendente 

tônica leva a inibição das entradas aferentes cutâneas (e articulares), ou seja, podem 

inibir o interneurônio de primeira ordem influenciando o de última ordem, o qual é 

responsável pela IPS (Lund et al., 1965; Rudomin et al., 1983).  

Em suma, apenas um estudo avaliou a propriocepção em indivíduos com BM 

através da estimulação de receptores proprioceptivos via vibração do tendão patelar, 

durante contração muscular (Tan et al., 2011), identificando que indivíduos com BM 

apresentam maior déficit proprioceptivo que os S-BM e ISPI. Com isto, sugerimos que 

maiores déficits no feedback sensorial em indivíduos com BM também possam 

explicar os resultados da facilitação. 

 

6.1.2.2 Deficiência na integração sensório-motora: possíveis caminhos para a 

facilitação 

 



43 

 

 

 

Estudos tem demonstrado que indivíduos S-BM apresentam deficiência na 

integração sensório-motora (Klockgether et al., 1995; Rickards e Cody, 1997; 

Khudados et al., 1999). Por exemplo, Burke, (1983) mostrou que indivíduos  S-BM tem 

dificuldade em relaxar os músculos após uma contração voluntária, o que pode alterar 

o grau de atividade fuso motora, levando à déficits na integração sensório-motora. 

Além disso, estudos com estimulação medular tem demonstrado melhora no APA e 

no BM de indivíduos com a DP (Rohani et al., 2017; De Lima-Pardini et al., 2018). 

Esse resultado positivo poderia indicar uma melhora na integração sensório-motora 

de indivíduos com BM, pelo fato de que os sinais proprioceptivos são projetados a 

priori em axônios altamente mielinizados que compõe o corno dorsal da medula 

espinhal, sendo encaminhados para áreas supra espinhais (e.g., núcleo 

pedunculopontino, tálamo, área motora suplementar e córtex motor) através dos tratos 

ascendentes, fascículos e da formação reticular (Yadav e Nicolelis, 2017). Deste 

modo, as entradas sensoriais e as projeções descendentes necessitam ser 

moduladas para que não haja disfunção sensório-motora. Assim, este estímulo 

sensorial serviria como trigger em áreas que estão deficientes na DP, principalmente 

em indivíduos com BM, melhorando o loop entre os sinais aferentes e eferentes. No 

entanto, mais estudos são necessários. 

 

6.1.3 Método do reflexo-h: influência na facilitação 

 

Já é sabido que o tamanho do reflexo-H é influenciado por diversos fatores e 

procedimentos metodológicos o que pode resultar em uma possível facilitação ao 

invés de inibição (Knikou, 2008). Assim, para um maior rigor experimental alguns 

cuidados foram tomados: 

6.1.3.1) Posição dos indivíduos: todos os indivíduos foram instruídos a 

permanecerem em postura ereta quieta (e.g., braços relaxados e olhos abertos) no 

momento da avaliação, até que o avaliador pudesse dar o comando para que eles 

pudessem realizar o passo. Isto foi ressaltado durante a coleta de dados, uma vez que 

movimentações posturais alteram o tamanho do reflexo-H. 

6.1.3.2) Tamanho do reflexo: efeitos inibitórios e facilitatórios dependem 

essencialmente do tamanho do reflexo-H teste, porque os motoneurônios recrutados 

na porção descendente do reflexo-H não são sensíveis a inibição ou facilitação, pois 
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com o aumento de intensidade de estímulo elétrico a onda M vai ficando mais evidente 

e assim pode ocorrer a colisão dos potenciais antidrômicos e ortodrômicos (Crone et 

al., 1990). Deste modo, nós tomamos o cuidado de utilizarmos um tamanho de reflexo-

H ajustado a 25% da Mmax (Crone et al., 1987). 

6.1.3.3) Limiar motor: cuidados foram adotados para assegurar que a 

intensidade do estímulo condicionante (i.e., IPS) fosse menor que o limiar de ativação 

do músculo tibial anterior (músculo antagonista) (1.1-1.4 x Limiar motor) para não 

causar contrações vigorosas e influenciar nos resultados. Estudos têm demonstrado 

que uma estimulação de 1.1-1.4 x Limiar motor é submáxima para a ativação de todos 

os interneurônios inibitórios, permitindo que efeitos inibitórios e facilitatórios fossem 

demonstrados (Capaday et al., 1995; Geertsen et al., 2008; Patikas et al., 2004; 

Morita, Petersen e Nielsen, 1998) sendo assim, a estimulação foi checada diversas 

vezes durante o experimento. Além disso, o estímulo condicionante despolariza 

aferentes Ia do músculo fibular que tem efeitos facilitatórios sobre o músculo sóleus 

(Meunier, Pierrot-deseilligny e Simonetta, 1993). Para minimizar este fator, a 

contração do músculo fibular foi altamente controlada no presente estudo isolando o 

músculo tibial anterior. 

6.1.3.4) Latência: para causar a IPS utilizamos o intervalo condicionante-teste 

de 100ms, pois estudos tem demonstrado que esse intervalo causa inibição a qual é 

atribuída à IPS nos terminais aferentes Ia para os motoneurônios do músculo sóleus   

Capaday et al., 1995; Earles et al., 2001; Iles, 1996) e intervalos maiores (e.g., 100-

120ms) inibem fortemente o reflexo-H do músculo sóleus, indicando que uma 

significante porção da inibição ocorre em nível pré-motoneuronal. Já é sabido que 

diferentes grupos de interneurônios transmitem IPS para os terminais Ia, projetando 

para vários pools de motoneurônios (Knikou, 2008). Além disso, tem sido 

demonstrado que intervalos mais curtos (menores que 100ms) estão atrelados à maior 

ocorrência de eventos pós-sinápticos o que diminuiria a capacidade de avaliar a IPS 

(Stein, 1995). 

 

6.2 Resultados da segunda hipótese: amplitude e tempo do apa 

 

Nossos resultados demonstraram que os ISPI apresentaram uma amplitude 

maior e um tempo menor do APA comparados aos indivíduos com BM e S-BM (Figura 
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3). Isso pode representar uma maior eficiência na realização do APA para os ISPI, 

pois apesar de não conclusivo na literatura, evidências com diferentes populações 

apontam que uma amplitude maior do APA está relacionada a uma melhor execução 

da tarefa (Gantchev et al., 1996; Uemura et al., 2012; Tard et al., 2014; De Lima-

Pardini et al., 2017b). No entanto, não houve diferença entre os indivíduos com BM e 

S-BM, o que sugere que a amplitude e o tempo do APA estão deficientes na DP e não 

necessariamente apenas nos indivíduos com BM, porém, isto também será discutido 

mais adiante na seção de limitação do estudo. 

Por outro lado, estudos tem demonstrado que a área motora suplementar é 

grande responsável pelo APA (Takakusaki, 2017; Kim, Paeng e Kang, 2018; Jacobs 

et al., 2009 ) e que indivíduos com BM apresentam deficiência nessa área (Bluter et 

al, 2017; Kim, Paeng e Kang, 2018), além de apresentarem uma preparação motora 

mais deficiente do que a preparação motora de indivíduos S-BM  (Bluter et al, 2017). 

Sendo assim, com essa deficiência na área motora suplementar, projeções 

descendentes alteradas partem em direção a medula espinhal via trato córtico-

espinhal lateral e projeção córtico-reticular, inibindo o interneurônio de primeira ordem 

que influenciará o interneurônio de segunda ordem, podendo causar a facilitação 

(Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005). Desta forma, nós sugerimos que indivíduos com 

BM possam apresentar amplitude menor e tempo maior do APA comparados aos S-

BM apesar dos resultados de amplitude e tempo do APA apresentados em nosso 

estudo. Nós sugerimos isso, devido as maiores deficiências em áreas encefálicas 

responsáveis pelo APA presentes nos indivíduos com BM. Neste sentido, alguns 

estudos demostraram que indivíduos com BM apresentam déficits maiores no APA 

comparados com os indivíduos S-BM. Por exemplo, Schlenstedt et al. (2018) 

compararam amplitude e tempo do APA de indivíduos com a DP com BM, S-BM e 

com ISPI durante o passo. Os autores encontraram valores maiores de amplitude do 

APA para os ISPI comparados aos indivíduos com BM em fase “off”. Outro exemplo é 

o estudo de Cohen et al. (2017b), onde avaliaram o APA na iniciação do passo de 

indivíduos com BM, S-BM e ISPI. Os autores identificaram que indivíduos com BM 

apresentam ausência ou a múltipla execução de APA´s comparados a indivíduos S-

BM e a ISPI. 

Ainda, o fato de termos demonstrado que não houve diferença entre os 

indivíduos com BM e S-BM para a amplitude e o tempo do APA, pode estar atrelado 
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a alta variabilidade intra indivíduos durante as tentativas. Ou seja, ao observarmos os 

resultados brutos das 15 tentativas de cada indivíduo, identificamos que os mesmos 

variaram muito (isso será discutido na limitação do estudo) e o fato de termos tido uma 

amostra relativamente pequena pode ter limitado nossos resultados. Em adição, o 

APA é considerado um dos mais importantes fatores contribuintes para o controle 

postural (Babinski, 1899) porque antecipa o ajuste postural compensatório (variável 

responsável pelo reajuste postural) (Santos et al., 2010). Sendo assim, um APA 

efetivo é essencial para harmônica iniciação do movimento (Aruin, 2002), como por 

exemplo a iniciação do passo.  

 

6.3 Resultados da terceira hipótese: facilitação x severidade do bm x apa 

 

Nossos resultados demonstraram que valores maiores de facilitação estão 

associados fortemente com a maior severidade do BM (escores do NFOG-Q). Ou 

seja, a ausência de IPS parece ser um crucial agravante para o BM. Além disso, 

houve uma associação moderada entre os níveis maiores de facilitação com 

amplitude menor e tempo maior do APA, associação forte entre amplitude menor do 

APA com o NFOG-Q e associação moderada entre tempo menor do APA com 

NFOG-Q. No entanto, para os indivíduos S-BM achamos associação moderada 

apenas para o tempo menor do APA com o NFOG-Q. E para os ISPI nenhuma 

associação foi encontrada entre as variáveis. 

 Posto isto, como o APA é dependente de projeções supra espinhais e os 

sinais ascendentes emergem pela medula ativando o loop tálamo cortical 

(Takakusaki, 2017), tanto sinais eferentes quanto aferentes contribuem para a 

manutenção da modulação da IPS. Desta forma, os nossos resultados demonstram 

que a tríade de variáveis: facilitação, severidade do BM e amplitude do APA estão 

fortemente relacionadas apenas para indivíduos com BM, que pode ser explicado 

pelo fato desses indivíduos apresentarem maiores déficits supra espinhais 

comparados aos S-BM. Ainda, o fato de não termos encontrado nenhuma correlação 

entre as variáveis dessa tríade para os ISPI, reforça os nossos achados. Pois, além 

dos ISPI não apresentarem o BM, eles demonstraram valores maiores de IPS, 

amplitude maior e tempo menor do APA comparados aos indivíduos com e sem BM. 

E isso pode ser devido o fato desses ISPI não apresentarem condição patológica que 
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pudesse danificar estes mecanismos, assim como na DP e principalmente em uma 

condição mais agravante como no BM. 

 

6.4 Resultados da quarta hipótese: apa x severidade do bm  

 

Houve associação moderada entre amplitude do APA e o NFOG-Q, o que 

sugere que a amplitude menor do APA está atrelada a maiores escores do NFOG-

Q. Por isso, nós sugerimos que a amplitude do APA (i.e., resultante do deslocamento 

do CM) é uma variável determinante para efetiva realização do passo, corroborando 

com estudos prévios que demonstram que indivíduos com BM apresentam uma 

amplitude menor do APA durante a iniciação do passo comparados a indivíduos com 

S-BM e ISPI  (Schlenstedt et al., 2018). 
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7 LIMITAÇÕES 

 

Os indivíduos com a DP foram avaliados apenas na fase “on” o que pode ter 

mascarado os valores da fase “off”, e que de certa forma representaria o verdadeiro 

estado da doença desses indivíduos, porém não representaria o estado da vida diária 

deles. Além disso, é um grande desafio para o paciente, cuidador e avaliador lidar 

com o paciente no estado off da medicação. 

Em adição, os indivíduos apresentaram alta variabilidade, ou seja, percebemos 

que entre as 15 tentativas de iniciação do passo de cada indivíduo (BM, S-BM e ISPI) 

os valores variaram muito e que essa variação comportamental era ainda maior para 

a condição patológica (i.e., S-BM e BM). Deste modo, mesmo com todo o rigor 

metodológico o qual seguimos, há esta limitação.  

Outra limitação deste estudo foi o fato de todos os indivíduos terem sido 

avaliados sobre a plataforma de força com os estímulos aplicados somente na perna 

de apoio (perna esquerda). Isso ocorreu porque este estudo faz parte de um outro 

projeto onde é avaliado o efeito do treinamento no paradigma da ressonância 

magnética funcional somente na perna de apoio para captura da força vertical no 

momento do APA, uma vez que o paradigma foi construído para avaliação somente 

da perna de apoio. Assim, como nós faremos associações dos tratos corticais (e.g., 

córtico-espinhal) com a IPS durante a iniciação do passo, faz-se necessário seguir os 

mesmos procedimentos em ambos os projetos. 
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8 FORÇA DO ESTUDO 

 

Este é o primeiro estudo na literatura que investigou como um importante 

mecanismo espinhal é modulado durante uma tarefa funcional na DP, especificamente 

a iniciação do passo a qual está deficitária principalmente em indivíduos com BM. 

Estes achados abrem novas possibilidades para pesquisas futuras (básica e 

aplicada). 
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9 CAMINHOS DA MEDULA: PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Apesar da necessidade de comandos supra espinhais para a realização de 

movimentos a medula espinhal tem autonomia para que os movimentos ocorram 

(Dietz, 2003). No entanto, as circuitarias envolvidas neste processo ainda são pouco 

entendidas em humanos (Dietz e Volker, 1992; Nathan, Smith e Deacon, 1996). Desde 

que estudos com gatos descerebrados foram realizados para analisar os mecanismos 

dos padrões locomotores (Duysens, Van De Crommert, Henry, 1998; Vilensky, 1987) 

pesquisadores tem proposto que a medula espinhal tem circuitarias específicas (i.e., 

rede de interneurônios) que “armazenam” padrões gerando movimentos 

autossustentados, o qual foi dado o nome de centro geradores de padrões (Grillner, 

1986). Isso é importante, pois a integração entre centros programadores e as entradas 

aferentes são de suma relevância para o desempenho motor. 

Em adição, essa rede medular controla sinais para o membro ipsilateral e 

contralateral (Takakusaki, 2017). Por exemplo, a atividade interneuronal rítmica é 

enviada aos interneurônios de segunda ordem na região intermediária (lâmina IV-VII) 

os quais moldam os padrões do membro ipsilateral (Rossignol, 1996; Mccrea e Rybak, 

2008) através de ações excitatórias e inibitórias (Rossignol, 1996) enquanto os 

interneurônios da lâmina VIII projetam sinais para o membro contralateral (Jankowska, 

1992; Takakusaki, 2013). Esses neurônios são multipolares de tamanho médio, eles 

recebem fibras não mielinizadas nociceptivas conjuntamente com axônios 

mielinizados. Interessantemente, o mesmo conjunto de fibras está alterada em 

indivíduos com DP, como observado por Nolano et al. (2008). Isso sugere que o 

acúmulo de acúmulo de proteínas tais como a α-sinucleína, pode levar a tais 

condições de degeneração desses neurônios. Além disso, esses padrões de 

ritimicidade são transmitidos de volta para regiões supra espinhais por tratos 

ascendentes (i.e., via espino-talâmica, espino-reticular, espino-cerebelar e via 

fascículos grácil e cuneiforme) passando pelas regiões mesencefálicas atingindo 

regiões corticais e sub-corticais (Rossignol, 1996; Yadav e Nicolelis, 2017). Desta 

forma, distúrbios nessa rede espinhal levam sinais aferentes deficientes em direção a 

estruturas supra espinhais alterando o Loop sensório-motor como na DP. 

Além da modulação supra espinhal, essa rede locomotora é modulada por 

diversas entradas sensoriais (e.g., Ia, Ib e aferentes cutâneos) e cada entrada 
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sensorial tem um respectivo papel no controle motor (Pierrot-Deseilligny e Burke, 

2005). Por exemplo, os proprioceptores dos músculos da articulação do quadril são 

os responsáveis primários pela manutenção da postura ereta, enquanto os 

proprioceptores dos músculos extensores do quadril são fortes responsáveis pela fase 

de balanço da perna (Takakusaki, 2017). Já as entradas aferentes cutâneas 

(receptores da pele), são grandes responsáveis por detectar os obstáculos e ajustar 

o passo durante uma situação de tropeço. 

Posto isto, nós hipotetizamos que déficits nessa rede neuronal “autônoma” 

possa explicar diversos distúrbios da DP, tais como o fenômeno do BM e a facilitação, 

devido o envolvimento direto e indireto dos tratos descendentes (piramidais e não 

piramidais) com os interneurônios de última ordem que mediam a IPS, a qual é 

responsável por inibir as entradas aferentes em direção aos motoneurônios α, 

facilitando os comandos supra espinhais (Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005). Assim 

como o envolvimento de projeções ascendentes atingem diretamente áreas supra 

espinhais responsáveis pela preparação do movimento (e.g., área precruciada) e 

modulação da IPS (Pierrot-Deseilligny e Burke, 2005; Takakusaki, 2017).  

Então, sugerimos que a medula espinhal tem papel fundamental no controle 

motor, principalmente de indivíduos com DP com BM, e que sua complexa rede (e.g., 

IPS e centro geradores de padrão) possam explicar parcialmente a progressão da DP. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Os indivíduos com BM apresentaram facilitação comparados com indivíduos S-

BM e ISPI. Ainda, os indivíduos com e sem BM apresentaram amplitude menor e 

tempo maior do APA comparados com os ISPI. Porém, para as associações, apenas 

os indivíduos com BM apresentaram correlações entre BM, APA e IPS. Os indivíduos 

S-BM apresentaram uma fraca associação entre tempo maior do APA e valores 

menores de IPS, enquanto os ISPI não apresentaram correlações. Deste modo, esses 

achados indicam que as variáveis:  BM, APA e IPS estão fortemente atreladas, 

formando uma tríade de extrema importância para o bom funcionamento da rede 

sensório-motora, principalmente em indivíduos com BM. Neste sentido, este estudo 

abre novas perspectivas de investigação no ramo das Neurociências, ajudando 

futuros pesquisadores a decifrarem os possíveis mecanismos que levam ao complexo 

fenômeno do BM na DP em nível medular. 
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