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ASSIMETRIA POSTURAL E CONTROLE DO EQUILÍBRIO DURANTE A 

POSTURA ERETA PROLONGADA EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR 

CRÔNICA: EFEITO DA RESTRIÇÃO DA TAREFA  

1. RESUMO  

Introdução. A produção de mudanças posturais na postura ereta prolongada pode 

favorecer a adoção de posturas temporariamente assimétricas e afetar o controle do 

equilíbrio, principalmente em indivíduos com dor lombar crônica (DLC). Objetivo. 

Investigar o controle do equilíbrio e assimetrias posturais de indivíduos com DLC 

durante a postura ereta prolongada sob diferentes restrições impostas à tarefa. 

Metodologia e Desenvolvimento. Os indivíduos permaneceram em pé sobre duas 

plataformas de força sob diferentes restrições posturais (relaxada, simétrica, direita 

e esquerda) durante 20 minutos. Assimetrias na distribuição de peso corporal ao 

longo do tempo e o deslocamento do centro de pressão foram avaliados. 

Resultados Preliminares. Até o momento forma avaliados sete participantes 

(quatro DLC, três sadios), na condição relaxada, o grupo com DLC permaneceu 

mais assimétrico, produziu mais mudanças posturais e de maiores amplitudes, além 

de maior oscilação postural na direção médio-lateral. Nas demais condições ambos 

os grupos exibiram comportamento similar. Houve correlação entre assimetrias na 

distribuição de peso corporal e oscilação postural principalmente para a direção 

médio-lateral.  

2. INTRODUÇÃO  

Na permanência da postura ereta prolongada produzimos periodicamente mudanças 

posturais, que podem favorecer a adoção de posturas temporariamente assimétrica 

(FREITAS et al., 2005; PRADO et al., 2011). Se a adoção de posturas assimétricas 

influencia o controle do equilíbrio de indivíduos com dor lombar crônica (DLC) na 

postura ereta ainda não é conhecido.  Entender a associação da dor lombar, com a 

adoção de diferentes estratégias motoras usadas para a manutenção da postura 

ereta de longa duração torna-se relevante. 

3. OBJETIVOS  

Investigar as assimtrias posturais e controle do equilíbrio em indivíduos sadios e 

com sintomas de dor lombar crônica não específica, durante a postura ereta 

prolongada em diferentes restrições impostas à tarefa. Os objetivos específicos: 

analisar as assimetrias e preferências de lado na distribuição de peso corporal, a 



área de oscilação do centro de pressão e a relação entre assimetria na distribuição 

de peso e controle do equilíbrio. 

4. METODOLOGIA  

Adultos entre 18 e 50 anos, com dor lombar crônica não específica (grupo DLC) e 

sadios sem queixa de dor lombar (grupo controle) permaneceram em pé sobre duas 

plataformas (Modelo OR6-7, AMTI), enquanto foram submetidos a certas condições 

experimentais. Foram excluidos indivíduos que apresentassem qualquer doença, 

lesão ou alteração que pudesse comprometer o equilíbrio (i.e., lesões neurológicas, 

gestação, deficiência visual ou auditiva). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética 

e pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo (No. 1.679.604). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os participantes realizaram quatro condições experimentais, aleatorizadas: na 

condição simétrica, eles deveriam distribuir igualmente o peso corporal (PC) entre os 

membros inferiores; nas condições assimétricas direita e esquerda, eles foram 

instruídos a transferir o máximo de PC para o membro inferior respectivo a condição; 

na condição relaxada, eles podiam se movimentar livremente caso sentissem 

necessidade. Cada condição durou 5 minutos enquanto os participantes assistiam a 

um documentário disposto em um monitor a 1,5 metros de distância do participante. 

Determinou-se o número de centros e a área de deslocamento do centro de pressão 

(CP). O índice de assimetria (ADP) foi calculado a partir da diferença entre as forças 

verticais produzidas por cada perna, normalizado pelo PC total do participante. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram avaliados 4 indivíduos do grupo DLC (idade média 32 ± 3 anos, massa 53,5 ± 

7 kg e estatura 1,62 ± 0,1) e 3 do grupo Controle (idade média 19 ± 1,5 anos, massa 

68 ± 9 kg e estatura 1,69 ± 0,1). Em relação a ADP, o grupo DLC foi mais 

assimétrico na condição relaxada, apresentando preferência direita. O grupo 

controle exibiu preferência direita na condição simétrica.  Ambos os grupos 

permaneceram significativamente assimétricos nas condições direita e esquerda 

(cerca de 80% do PC sobre a respectiva perna de apoio).  A figura 1 representa o 

percentual da descarga de peso corporal (DPC) ao longo do tempo, de um indivíduo 

do grupo DLC e um do grupo controle nas condições relaxada e simétrica. 



 

Figura 1: Exemplo da série 

temporal da descarga de peso 

corporal sobre os membros 

inferiores, para as condições 

experimentais relaxada e simétrica, 

de um sujeito do grupo DLC (A) e do 

grupo controle (B). 

 

A figura 2 representa o comportamento de um individuo do grupo DLC e um sadio ao 

deslocamento do CP Resultante, nas diferentes condições experimentais. Dada a 

natureza da condição experimental, na condição relaxada ambos os grupos 

apresentaram maiores áreas de oscilação em relação as demais tarefas, porém 

esse comportamento é mais evidente no grupo DLC (51 cm2) do que o grupo 

controle (26 cm2), essa maior área de oscilação foi proveniente de maiores 

amplitudes de deslocamento do CP na direção ML.  

 

 

Figura 2: Deslocamento do centro de 

pressão resultante nas direções 

anterior-posteior e médio-lateral, nas 

diferentes condições experimentais de 

um participante do grupo DLC e um do 

grupo controle.  

 

Houve correlação entre ADP e controle do equilíbrio para ambos os grupos. A 

amplitude de oscilação do CP resutante na direção ML aumentam à medida que o 

indivíduo adota posturas mais assimétricas (valores de correlação acima de 0,74 

para as condições experimentais). 
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