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1. RESUMO  

Introdução. A adoção de posturas temporariamente assimétricas na postura 

ereta prolongada pode afetar o controle do equilíbrio, porém essa questão 

ainda não é clara. Objetivo. Verificar o efeito da restrição postural na postura 

prolongada sobre o deslocamento do centro de pressão sob os pés direito e 

esquerdo, em indivíduos jovens sadios. Metodologia e Desenvolvimento. 

Dez adultos sadios (entre 20 e 50 anos) permanecerão em pé sobre duas 

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

direita e esquerda) por 20 minutos. Assimetrias na distribuição de peso 

corporal ao longo do tempo e o deslocamento do centro de pressão (CP) sob 

os pés direito e esquerdo foram avaliados. Resultados Preliminares. Na 

condição relaxada, verificou-se oscilações posturais de maior amplitude na 

direção médio-lateral (ML). Na condição assimétrica direita e esquerda foi 

observado que a perna de apoio teve maior contribuição para o deslocamento 

anterior-posterior (AP) do CP resultante.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Muitas tarefas da vida diária envolvem a permanência da postura ereta por 

um período prolongado de tempo enquanto produzimos mudanças posturais, 

que podem favorecer a adoção de posturas temporariamente assimétricas 

(FREITAS et al., 2005; PRADO et al., 2011). No entanto, se a adoção de 

posturas assimétricas influencia o controle do equilíbrio de adultos jovens 

durante a postura ereta de longa duração e qual a contribuição de cada perna 

para o  controle do equilíbrio em situações de assimetria ainda é uma questão 

a ser investigada. 

 

2. OBJETIVOS  

Verificar o efeito da restrição postura na postura prolongada sobre o 

deslocamento do centro de pressão sob os pés direito e esquerdo, em 

indivíduos jovens sadios. Objetivos específicos: Verificar a correlação entre 

assimetrias posturais, deslocamento centro de pressão (CP) resultante e o 

deslocamento do CP sob cada pé, nas direções AP e ML frente às diferentes 

restrições posturais impostas à tarefa na postura prolongada. 



2. METODOLOGIA  

Adultos entre 20 e 50 anos, sadios serão recrutados voluntariamente na 

comunidade local.  A participação de todos os indivíduos será condicionada a 

assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo 

comitê de ética local (aprovação n°: 1.679.604). Serão excluídos indivíduos que 

apresentem qualquer doença, lesão ou alteração que possam 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). 

3. DESENVOLVIMENTO 

Os participantes serão previamente orientados a utilizar um calçado de uso 

habitual e que considerem confortável no dia da avaliação. Inicialmente, eles 

responderão um questionário de avaliação geral, para caracterização da 

amostra. Cada indivíduo permanecerá em pé sobre duas plataformas de força 

(Modelo OR6-7, AMTI) e realizarão quatro condições experimentais 

randomizadas. Cada tarefa terá duração de 5 minutos enquanto o participante 

assiste a um documentário de televisão apresentado a 1,5 metros de distância 

do sujeito. As condições avaliadas serão: postura simétrica, postura relaxada, 

postura assimétrica direita e postura assimétrica esquerda. Na postura 

simétrica, o participante distribuirá quase que igualmente peso corporal entre 

os membros inferiores, e na postura relaxada eles poderão adotar a postura 

que desejarem. Nas posturas, assimétrica direita e assimétrica esquerda o 

participante distribuirá o máximo de peso corporal para a respectiva perna, 

enquanto o outro pé permanecerá em contato com a plataforma.  Será 

determinada a área de deslocamento do CP resultante e sob cada pé para as 

direções AP e ML. O índice de assimetria (IA) será calculado a partir da 

diferença entre as forças verticais produzidas por cada perna, normalizado pelo 

peso corporal total do participante. 

 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES  



Até o momento foi avaliado um indivíduo sadio e verificou-se que nas 

grandes assimetrias posturais (posturas direita e esquerda) a perna de apoio 

teve maior contribuição sobre o deslocamento do CP resultante, principalmente 

para a direção AP. Maiores oscilações posturais na postura relaxada ocorreram 

principalmente para a direção ML e parece que ambos os pés tiveram 

contribuição similar para esse deslocamento. A figura 1 representa o 

comportamento de um indivíduo sadio ao deslocamento do CP Resultante, nas 

diferentes condições experimentais. Dada à natureza da condição 

experimental, na postura relaxada o participante apresentou maior área de 

oscilação em relação às demais tarefas. 

 

Figura 1. Dados representativos do deslocamento do CP das pernas direita, esquerda e CP 

resultante de um indivíduo do gênero masculino, durante as posturas relaxada e simétricas (à 

esquerda), direita e esquerda (à direita). 
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