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RESUMO 

A obesidade se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em toda extensão do 

corpo, que traz prejuízos à saúde dos indivíduos, tais como dificuldades respiratórias, 

problemas dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor. A obesidade pode gerar uma 

série de desequilíbrios e até mesmo mudar a configuração do arco plantar. O objetivo desse 

estudo é analisar os possíveis desequilíbrios no grupo com sobrepeso e obesidade. A amostra 

foi constituída por 9 voluntários com sobrepeso ou obesidade do Projeto Vida Saudável do 

NUPEM, praticantes de musculação. Foi aplicado um questionário de qualidade de vida, e 

também feita uma análise estabilométrica bipodal e unipodal. O grupo de sobrepeso e 

obesidade demonstrou uma oscilação na variável amplitude médio lateral maior do que outros 

grupos de outros estudos. Essa variável demonstra que exercícios na base unipodal podem ser 

mais complexos ou até mesmo perigosos. Por fim, os resultados mostraram maior oscilação 

médio-lateral do grupo com sobrepeso e obesidade em relação a outros trabalhos com 

populações diferentes, e também uma diferença significativa entre membros dominante e não 

dominante na AML. 

Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Estabilometria; Desequilíbrio. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal em extensão tal, que acarreta 

prejuízos à saúde dos indivíduos, tais como dificuldades respiratórias, problemas 

dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor (PINHEIRO; DE FREITAS; CORSO, 

2004). A mesma pode ser causada por fatores genéticos e não genéticos, sendo a interação 

entre esses fatores a principal causa da obesidade, resultado de um balanço energético 

favorável ao acúmulo de peso. A relação entre dieta, ambiente e genética é a grande causadora 

da obesidade, porém não existem grandes achados relatando que determinada população seria 

mais propensa à obesidade. 

A VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) realizou uma pesquisa que mostrou que no Brasil 52,5% dos adultos estão acima 

do peso, sendo 56,5% homens e 49,1% mulheres. Avaliando-se apenas a obesidade, 17,9% da 

população adulta se encontra nessa classificação, não havendo diferença entre homens e 

mulheres, sendo a obesidade mais prevalente após os 44 anos. No Espirito Santo, 50,9% da 

população com 18 anos ou mais, está acima do peso (IMC  ≥ 25kg/m²), sendo que dessa 

população 54,9% dos homens e 47,4% de mulheres fazem parte dessa classificação. As 

avaliações nos casos de obesidade mostram que, 16,8% dos homens, e 15,7% das mulheres 

foram categorizados nesta condição (BRASIL, 2015). 

O sobrepeso e a obesidade têm sido apontados em pesquisas como grandes responsáveis por 

dores crônicas, lesões, desvios posturais e doenças ortopédicas. Umas das razões pelas quais 

essas dores estão ocorrendo deve-se ao centro de massa alterada, devido ao aumento de 

gordura corporal, causando desequilíbrios biomecânicos e sobrecarregando as articulações. A 

obesidade também pode gerar falta ou dificuldade no controle motor, instabilidade e 

dificuldades no controle postural (KULCHESKI et al., 2013). 

 O controle postural é o grande responsável por manter nosso corpo em equilíbrio. A 

manutenção do equilíbrio do corpo vem de respostas neuromusculares, elas garantem, que 

com cada mudança de postura, por parte do individuo, o corpo consiga se adaptar e se 

reequilibrar. O sistema de controle postural é o responsável para a manutenção do equilíbrio 

corporal, esse sistema nada mais é que a somas dos sistemas nervoso, sensorial e motor. 

(LANZARIN et al., 2015)(DUARTE; FREITAS, 2010) 
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(YI et al., 2014) mostraram que a obesidade pode causar modificação na configuração plantar, 

modificando também os membros inferiores quase que na sua totalidade, o que poderia causar 

possíveis desequilíbrios. (SHIRI et al., 2010) mostram uma relação sensível entre dor lombar 

crônica em mulheres com sobrepeso e obesidade, sendo mais sensível para obesidade do que 

para sobrepeso.  

Quando se fala em obesidade, as lesões do aparelho locomotor são um grande problema que 

afetam a população com sobrepeso e obesidade (KULCHESKI et al., 2013); (SHIRI et al., 

2010). As lesões do aparelho locomotor são empecilhos no treinamento físico, pois 

prejudicam o desempenho e frequência dos treinos. Nesse sentido, a busca dos professores de 

Educação Física e fisioterapeutas é tentar reduzir o número dessas lesões, com testes e 

avaliação e melhora do condicionamento físico (BOYLE, 2015). 

O Projeto Vida Saudável é uma proposta multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de 

vida de indivíduos obesos, diabéticos e cardiopatas por meio da promoção de saúde. O projeto, 

vinculado ao NUPEM, visa promover a prevenção e o controle de doenças crônicas não 

transmissíveis por meio de intervenções físicas, acompanhamento nutricional, ciclo de 

palestras e seminários. Dentro desse contexto, visa proporcionar e compreender a participação 

da atividade física e/ou o exercício físico na atenção primária, secundária e terciária da saúde.  

A literatura tem estudado cada vez mais as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com a 

obesidade (KULCHESKI et al., 2013); SHIRI et al., 2010). No entanto, ainda está carente de 

estudos de precursores de lesões, como a falta de equilíbrio postural, falta de mobilidade nas 

articulações, falta de estabilidade do tronco, funcionalidade dessa população, etc.  

Portanto, o objetivo desse estudo é traçar o perfil dos participantes, com sobrepeso e 

obesidade do Projeto Vida Saudável avaliando e descrevendo os testes feitos. 

2. METODOLOGIA 

CASUÍSTICA 

Para a realização desta pesquisa foram avaliados um total de nove sujeitos do Projeto Vida 

Saudável do NUPEM. Esta amostra foi composta por 9 voluntários com idade entre 19 e 52 

anos (32,7±13 anos; 170,3±11,4 cm;92±10,1 kg; 33,1±4,4 kg/cm²).  

Para a seleção desta amostra foram excluídos indivíduos com qualquer dor nos membros 

inferiores nos últimos sete dias, ou que se apresentassem ao longe do teste. Os relatos de dor 
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foram identificados por meio de autorrelato. A amostra selecionada para realização dos testes 

foi submetida aos seguintes procedimentos descritos abaixo: 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL 

Todos os voluntários realizaram três ensaios válidos (com olhos abertos), de 30 segundos 

cada, com postura em pé (da forma mais estática possível) e de forma bipodal e unipodal 

(para os membros dominantes e não dominantes) sobre uma plataforma de força (BIOMEC 

400, EMG System do Brasil, Ltda., SP) (PEREIRA et al., 2014; PARREIRA et al., 2013).  

Este equipamento é composto por quatro células de carga dispostas nos quatro cantos da 

plataforma. As coletas de dados foram feitas a uma taxa de amostragem de 100 Hz. A 

plataforma possui software próprio que permite análises de equilíbrio e controle postural.  

Para realização dos testes foi respeitado um período de repouso de 30 segundos entre cada 

tentativa. Durante os ensaios, os participantes foram instruídos a ficarem com os pés 

descalços, olhos abertos e olhando para um alvo fixo colocado em uma parede ao nível dos 

olhos 2 metros de distância, com os braços ao lado do corpo ou em paralelo ao tronco. Para 

evitar quedas durante os testes, um investigador ficou perto durante todas as tentativas. Os 

parâmetros de equilíbrio e controle postural que foram analisados são: a área do centro de 

pressão, a amplitude média nas direções anteroposterior (AP) e médio lateral (ML), a 

velocidade média e a frequência média, também em ambas as direções. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística foi utilizado o aplicativo SPSS versão 21. Para verificar a normalidade 

dos dados foram requeridas comparações ao teste de Shapiro-Wilk. Após a verificação da 

normalidade dos dados, foi utilizado para as médias das variáveis entre o membro dominante 

(D) e não dominante (ND), o test-t para amostras independentes, o nível de significância 

adotados em todas as análises foi (p < 0,05). A análise estatística foi utilizada a fim de realizar 

a comparar entre os valores das variáveis para membros D e ND, para verificar se há 

diferença estatística entre os membros, para que possa ser feita uma correlação. 
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3. RESULTADOS 

 

Na tabela 1, estão descritos os valores de Média±DP, Mínimo, Máximo e Mediana da amostra 

e o tamanho da amostra. Já na tabela 2 temos os valores de AAP, AML, VAP, VML, MPAP, 

MPML, com média, desvio padrão, mínimo, máximo e mediana para os valores medidos na 

plataforma de força com base bipodal na avaliação estabilométrica. Por fim, na tabela 3 

apresentamos os valores de AAP, AML, VAP, VML, MPAP, MPML com média, desvio 

padrão de membro D e ND e também o valor de p para cada comparação entre membros.  

 

 

 

 

 

 

Em AAP não houve diferença significativa (p=0,5) entre os membros D e ND. Em AML 

também não foi identificada diferença significativa (p=0,1) entre os membros D e ND, mas a 

perna dominante (3,3±0,6 n=9) oscilou 36,5% menos entre perna não dominante (5,2±1,8 
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n=9). Na VAP não foi reportada diferença significativa (p=0,7) entre os membros D e ND. No 

entanto, o membro D (2,1±0,6 n=9) oscilou 4% menos que o membro ND (2,2±0,6 n=9). Em 

VML não foi reportada diferença significativa no teste estatístico (p=0,9), mas o membro D 

(2,6±0,8 n=9) oscilou 7,1% a menos que o membro ND (2,8±0,7 n=9). Na variável MPAP 

não foi reportada diferença significativa (p=0,3) entre os membros D e ND. No entanto, o 

membro D (0,8±0,2 n=9) oscilou 11,1% menos que o membro ND (0,9±0,2 n=9). Em MPML 

não foi reportada diferença significativa (p=0,9), mas o membro D (0,5±0,1) oscilou 28,5% a 

menos que o membro ND (0,7±0,2 n=9). A Área também não reportou diferença significativa 

entre os membros, mas o membro D (5,3±1,7) oscilou 7,5% a mais que o membro ND 

(4,9±1,7 n=9). 

4. DISCUSSÃO  

Ainda que o teste estatístico não tenha reportado diferença significativa entre os membros D e 

ND, foi observado entre as médias de AML uma diferença de até 36,5% de oscilação maior 

no membro D. Em VAP foi observado uma oscilação 4% maior na perna ND, e de 7% mais 

de oscilação para o membro ND de VML. Em MPAP 11,1% a mais de oscilação no membro 

ND, e 28,5% para o membro ND de MPML. A única exceção foi encontrada na variável Área, 

que demonstrou uma oscilação maior no membro D 7,5% mais de oscilação na perna 

dominante. BRUNIERA et al. (2014) avaliou pacientes idosas ativas e idosas residentes em 

instituição de longa permanência, comparando os parâmetros AAP, AML e Área na base 

bipodal. Para a medida de amplitude os valores para o grupo de idosas ativas foi de AAP 

1,63±0,48 e de 1,80±0,80 para AML, no grupo de sobrepeso e obesidade os valores foram de 

AAP 0,9±0,1 e de 2,1±0,6 para AML. Os voluntários com sobrepeso e obesidade oscilaram 

44,9% a menos que o grupo de idosas ativas em AAP, no entanto oscilaram 16% a mais em 

AML. A média da Área de idosas ativas é 2,38±1,43, a média dos participantes com 

sobrepeso e obesidade é 1,0±0,7 58% menor que o grupo de idosas. No estudo de PEREIRA 

et al. (2014) foi utilizado o grupo jovem para comparar com a amostra de sobrepeso e 

obesidade, e comparou-se AAP e AML bipodal e unipodal. Na avaliação bipodal, o grupo 

jovem obteve o valor de 0.7±0.6 para AAP e 0.4±0.3 para AML, enquanto o grupo de 

sobrepeso e obesidade obteve 0,9±0,1 para AAP e 2,1±0,6 para AML. O grupo de obeso 

oscilou 22,2% a mais para AAP. Para AML os jovens oscilaram 81% a menos que o obeso. 

Na avaliação unipodal, AAP mostrou o valor de 2.0±1.7 para o membro dominante e de 

1.9±1.7 para o membro ND no grupo de jovens e 1,7±0,4 para o membro D e de 1,7±0,5 para 

o membro ND no grupo de sobrepeso e obesidade. Para AML os números foram 1.3±1.1 para 
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membro D e 1.4±1.2 para membro ND, para o grupo de jovens e de 3,3±0,6 no membro D e 

5,2±1,8 no membro ND, para o grupo sobrepeso e obesidade. Em comparação entre o grupo 

jovem e o grupo sobrepeso e obesidade, o grupo de obesos oscilou 15% a menos em APP para 

o membro D, e 11% para o membro ND. Na variável AML o grupo de sobrepeso e obesidade 

variou 154% no membro D, e 271% para o membro ND em relação ao grupo jovem. Nas duas 

comparações de amostras diferentes, o grupo de sobrepeso e obesidade oscilou mais na AML, 

tanto na comparação com idosas quanto na comparação com jovens. 

A medida para AML foi a que mais nos rendeu a maior diferença percentual de 36,5% a mais 

de oscilação entre a perna D e a ND. Esses valores de AML foram os maiores encontrados 

também nos trabalhos utilizados para comparação, o que mostra que na população estudada a 

oscilação AML unipodal foi consideravelmente maior do que para outros grupos, o que pode 

demonstrar um desequilíbrio maior nas atividades diárias e no exercício físico de base 

unipodal.  

YI et al. também encontraram uma relação de obesidade e desequilibrio por meio do teste de 

Balance Error Scoring System (BESS), ele observou que os obesos obtiveram uma 

classificação alta no teste proposto o que poderia acarretar dificuldade na realização de 

exercícios mais complexos. 

5. CONCLUSÃO 

Podemos concluir, a partir de nosso estudo preliminar, que não há grande oscilação entre 

equilíbrio postural, se comparado membro D e ND de pessoas com sobrepeso e obesidade. No 

entanto, estes resultados precisam ser mais bem investigados e confirmados numa amostra 

maior e mais homogênea. 

6. LIMITAÇÕES 

O trabalho apresentou algumas limitações durante sua realização que acabaram atrapalhando 

seu perfeito andamento. Nossa amostra é pequena e muito heterogênea. O N não é muito 

homogêneo devido ao fato de ser uma amostra por conveniência, que é composta pelos 

participantes do Projeto Vida Saudável. As comparações com outros trabalho ficou 

prejudicada, pois os trabalhos não usavam todas as variáveis apresentadas, e porque a 

avaliação estabilométrica não é usualmente aplicada no grupo avaliado.  
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