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RESUMO

A capacidade de manutenção e adaptação do equilíbrio estático e dinâmico é essencial para os atletas de Judô de alto rendimento, sendo uma 
ferramenta importante na contribuição para a identificação de novos talentos e na avaliação da evolução do treinamento do atleta. Porém, ainda 
se faz necessário uma avaliação mais profunda das variáveis clássicas do deslocamento do centro de pressão associadas a diferentes condições do 
equilíbrio postural dos atletas de Judô. O objetivo do estudo foi analisar a influência da pratica de Judô no controle postural em diferentes 
condições. Participaram do estudo 55 voluntários do sexo masculino, sendo 38 praticantes de Judô e 17 indivíduos fisicamente ativos alocados no 
grupo controle. Todas as voluntárias não apresentavam enfermidade e nenhum distúrbio neurológico ou doença osteomioarticular que pudesse 
comprometer os resultados dos testes. Adicionalmente, os indivíduos leram e assinaram um termo de consentimento que explicava todas as 
etapas do experimento. O equilíbrio foi avaliado por meio da plataforma de estabilometria, sob as mesmas condições ambientais, com pés 
descalços e os membros superiores relaxados ao longo do corpo. Os voluntários foram submetidos a um protocolo de testes que consistiu em 
cinco condições posturais, aplicadas aleatóricamente: olhos fechados pés afastados confortavelmente (OFPA); olhos fechados e pés com 2 cm de 
distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OFPF); olhos abertos e pés afastados confortavelmente (OAPA); olhos abertos 
e pés com 2 cm de distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OAPF); olhos abertos em posição unipodal do lado 
dominante (OAUP). Nas condições de olhos abertos os sujeitos focalizaram um ponto fixo posicionado na altura dos olhos a 1,5m de distância. Os 
indivíduos 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 CP 
(Vmap, VMml e AE) foram analisadas utilizando o método ANOVA two-way para medidas repetidas, com dois fatores de entrada: condição 
postural e grupos participantes (Controle/Judocas), com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. O nível de significância de 0,05 foi 

adotado para todos os testes. A ANOVA para AE revelou o efeito da condição postural (p=〖1,4 X 10〗^(-71)) e grupos participantes (p=0,69), e 

da respectiva interação (p=0,82). Já para VMap a ANOVA revelou o efeito da condição postural (p=〖6,3 X 10〗^(-69)) e grupos participantes (p=

0,36), e da respectiva interação (p=0,97).  Finalmente, a ANOVA para VMml revelou o efeito da condição postural (p=〖3,5 X 10〗^(-117)) e 
grupos participantes (p=0,29), e da respectiva interação (p=0,96). O test post hoc revelou que a AE, a VMap e a VMml são diretamente 
influenciadas pela base de suporte, principalmente quando a condição postural é a de OAUP. O presente estudo sugere que as condições com a 
base de suporte reduzida apresenta maior oscilação postural, independente do grupo avaliado. Além disso, verificou-se que não houve diferença 
nas oscilações corporais entre os judocas e o grupo controle em testes estabilométrcos estáticos.
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