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1. RESUMO  

Introdução. A permanência da postura ereta por um período prolongado de tempo 

pode favorecer a adoção de posturas assimétricas. Porém, não está claro se a 

mudança postural sugestiva de adoção da estratégia de carga e descarga entre as 

pernas (tipo shift) é afetada pela dor lombar crônica (DLC). Objetivo. Analisar as 

assimetrias posturais, frequência e amplitude das mudanças posturais do tipo shift 

durante a postura ereta prolongada, em indivíduos com DLC, sob diferentes 

restrições impostas à tarefa. Metodologia e Desenvolvimento. 20 indivíduos (10 

DLC e 10 sadios) 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 (ADP) ao longo do tempo e 

amplitude e frequência de shift foram avaliadas. Resultados Preliminares. Na 

condição Relaxada, o participante com DLC permaneceu temporariamente 

assimétrico e produziu mais mudanças posturais do tipo shift, de grandes 

amplitudes. Durante as condições com restrição à postura, não foi possível verificar 

o padrão de mudança postural do tipo shift, o que sugere que o participante foi 

capaz de atender à demanda da tarefa.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Na permanência da postura ereta prolongada produzimos periodicamente 

mudanças posturais, que podem favorecer a adoção de posturas temporariamente 

assimétricas (FREITAS et al., 2005; PRADO et al., 2011). No entanto, não está claro 

se a mudança postural sugestiva de adoção da estratégia de carga e descarga entre 

membros inferiores (tipo shift, padrão específico de migração do COP durante a 

postura prolongada ) é afetada em decorrência de sintomas de dor lombar crônica. 

Conhecer o comportamento destes indivíduos em situações de simetria e assimetria 

posturais poderá contribuir para um melhor entendimento quanto à adoção de 

posturas mais fixas em tarefas do dia a dia, onde mínima restrição postural é 

imposta.  

3. OBJETIVOS  

Analisar as assimetrias posturais, frequência e amplitude das mudanças 

posturais do tipo shift durante a postura ereta prolongada, em indivíduos com dor 

lombar crônica não especifica, sob diferentes restrições impostas à tarefa. Os 



objetivos específicos: analisar a correlação entre assimetria na distribuição de peso 

corporal entre membros inferiores, número e amplitude das mudanças posturais 

(shifts).  

4. METODOLOGIA  

Adultos entre 20 e 50 anos, com dor lombar crônica não específica (grupo DLC) 

e sadios sem queixa de dor lombar (grupo controle) permanecerão em pé sobre 

duas plataformas (Modelo OR6-7, AMTI), enquanto serão submetidos a certas 

condições experimentais. Serão excluídos indivíduos que apresentem 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 realizarão quatro condições experimentais, aleatorizadas: na 

condição simétrica, eles deverão distribuir igualmente o peso corporal entre os 

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

instruídos a transferirem o máximo de peso corporal para o membro inferior de 

respectivo apoio a condição; na condição relaxada, eles poderão se movimentar 

livremente caso sintam necessidade. Cada condição terá duração de 5 minutos 

enquanto os participantes assistem a um documentário disposto em um monitor a 

1,5 metros de distância do participante. À partir dos dados de deslocamento do  

centro de pressão será realizada uma análise estrutural do sinal por meio da 

determinação do número e amplitudo das mudanças posturais (shift). Ainda, o índice 

de assimetria (IA) ao longo do tempo será calculado a partir da diferença entre as 

forças verticais produzidas pelas pernas direita e esquerda, normalizado pelo PC 

total do participante. Todas as análise serãao cnduzidas por rotinas escritas em 

ambiente MatLab 13.0. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi realizado um estudo piloto com um individuo com DLC. Na condição 

Relaxada, ele permaneceu temporariamente assimétrico e apresentou maior 

frequência de mudanças posturais do tipo shift (7 shifts), de grandes amplitudes.  

Considerando a natureza das condições experimentais e as instruções dadas ao 

participante nas posturas simétrica, assimétricas direita e esquerda, não foi possível 



verificar o padrão de mudança postural do tipo shift, o que sugere que o participante 

foi capaz de atender à demanda da tarefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Série temporal do deslocamento do CP resultante nas direções AP e ML 

de um indivíduo com dor lombar crônica, durante as condições experimentais.  Na 

postura relaxada verifica-se a produção de mudanças posturais do tipo shift.  
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