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RESUMO

Com o avanço da idade cronológica, o corpo humano passa por modificações que geram declínio em algumas capacidades físicas, principalmente 
do equilíbrio postural. Tal declínio está diretamente associado à perda da sensibilidade dos controladores sensoriais (sistema visual, vestibular e 
somatossensorial), gerando uma redução na capacidade compensatória do sistema, levando a um aumento da instabilidade do equilíbrio. Sendo 
assim, se faz necessário avaliar o comportamento do equilíbrio postural em diferentes condições, estimulando os seus respectivos controladores 
sensoriais. O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento da oscilação do CP em idosos em diferentes condições a partir de três variáveis 
clássicas: comprimento de deslocamento, velocidade média e área elíptica. O estudo contou com 13 idosas do sexo feminino, com idade de 60 a 
65 anos, sem enfermidade e nenhum distúrbio neurológico ou doença osteomioarticular que pudesse comprometer os resultados dos testes. 
Além disso, as voluntárias leram e assinaram um termo de consentimento que explicava todas as etapas do experimento. O equilíbrio foi avaliado 
por meio da plataforma de força, sob as mesmas condições ambientais, com pés descalços e os membros superiores relaxados ao longo do corpo. 
As idosas foram submetidas a um protocolo experimental que consistiu em quatro condições posturais, aplicadas aleatoriamente: olhos abertos e 
pés com 2 cm de distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OAPF); olhos fechados e pés com 2 cm de distância entre os 
calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OFPF); olhos fechados pés afastados confortavelmente (OFPA); olhos abertos e pés afastados 
confortavelmente (OAPA). Quando as voluntárias estavam com os olhos abertos as mesmas focalizaram um ponto fixo posicionado na altura dos 
olhos a 1,5m de distância. As idosas permaneceram sobre a plataforma por um período de 3 min em cada condição, com um intervalo de 2 min 
de repouso (sentados) entre os mesmos. Para testar a influência das condições posturais, foram calculadas as variáveis clássicas. A velocidade 
média para o eixo anteroposterior (VMap) e mediolateral (VMml) foram calculadas pela divisão do comprimento de deslocamento do centro de 
pressão pelo tempo de teste. Finalmente, a área elíptica (AE) foi calculada pela análise de componentes principais. As variáveis clássicas do 
deslocamento do centro de pressão (Vmap, VMml e AE)  foram comparadas entre as condições experimentais utilizando o método de ANOVA 
one-way para medidas repetidas, com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. O nível de significância de 0,05 foi adotado para 

todos os testes. A ANOVA revelou que as condições com os pés próximos (OFPF e OAPF) mostraram maior AE (p=〖1,8 X 10〗^(-6)) e VMml 

(p=〖2,7 X 10〗^(-6)) que nas condições com pés afastados (OFPA e OAPA). Na direção anteroposterior as condições de olhos fechados (OFPF e 
OFPA) mostraram maior VMap do que as condições de olhos abertos OAPF e OAPA (p = 0,04). O presente estudo permitiu uma avaliação do 
controle postural em diferentes condições de equilíbrio apresentando maior influência da base de suporte para os deslocamentos do eixo 
mediolateral e o feedback visual para o eixo anteroposterior.
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