ARTIGO DE REVISÃO

ISSN: 2178-7514

A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE PRESSÃO (COP) NO EQUILÍBRIO E
NA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DURANTE O PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO

Vol. 7 | Nº. 1| Ano 2015

Kleber Adams dos Santos Leal1, Fabio da Silva Vieira1, Leandro Borelli de Camargo1, Claudio
Novelli2, Gustavo Celestino Martins1, Raul Marcel Casagrande1,3, Guanis de Barros Vilela Junior1,2

RESUMO
É consensual que a atividade física adequada é promotora da saúde e da qualidade de vida (QV)
de seus praticantes. Além dos benefícios psicossociais, a melhora da aptidão física apresenta um
importante impacto nas atividades cotidianas. Dentre estas, a capacidade de equilíbrio é vital, pois
está associado à ocorrência de quedas e possíveis agravantes decorrentes. Objetivo: refletir sobre
a importância do equilíbrio, especialmente pela análise do comportamento do Centro de Pressão
(COP), na saúde e QV das pessoas. Métodos: estudo bibliográfico, investigativo, que selecionou
os artigos no Google Acadêmico utilizando os seguintes unitermos: qualidade de vida, equilíbrio,
centro de pressão, em português, inglês e francês. Resultados: existem vários métodos biomecânicos
(cinesiológicos, cinéticos, eletromiográficos, antropométricos) utilizados em pesquisas sobre o
equilíbrio, especialmente na posição ortostática e da marcha. O uso do COP, apesar de apresentar
alguns aspectos polêmicos decorrentes da falta de padronização metodológica, é um dos mais
importantes parâmetros para a pesquisa sobre o equilíbrio. Vários estudos mostram uma estreita
associação entre equilíbrio e QV, tanto por meio de testes de campo, de ampla aplicabilidade clínica
quanto por meio de análises que dependam de instrumentação mais sofisticada e cara, mas longe
da realidade brasileira. É exemplar o uso cada vez mais recorrente de instrumental que apresenta
ótima relação custo / benefício, como é o caso da Wii Balance Board® e do Kinect®. Conclusão: A
literatura mostra uma ampla variabilidade no comportamento do COP em função de vários aspectos,
tais como: idade; existência de patologias; postura dos segmentos corporais; complexidade da
tarefa; instrumentos e métodos utilizados. Não obstante, fato é que a capacidade de equilíbrio tem
significativa influência na saúde e qualidade de vida das pessoas.
Palavras chave: Equilíbrio, Centro de Pressão, Qualidade de Vida.
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A importância do centro de pressão (COP) no equilíbrio e na percepção de qualidade de vida durante o processo de envelhecimento

ABSTRACT
It is common sense that adequate physical activity promotes health and quality of life (QV) to
its practioners. Beyond psychosocial benefits, the improvement of the physical fitness presents
an important impact in day life activities. Among those, the balance capacity is a vital one, once
it is associated to occurrences of falls and possible subsequent aggravation. Purpose: to discuss
concerning the importance of balance, specially through the behavior of the Center Of Pressure
(COP) both in peoples’ health and QV. Methods: investigative bibliographical study, which selected
articles in Google Academics over these keywords: quality of life, balance, center of pressure, either
in Portuguese, English and French languages. Results: there are several biomechanical methods
(kinesiologic, kinetic, electromyographic, anthropometric) utilized in researches of the body
balance, peculiarly at orthostatic position and at walk. The use of the COP, despite some polemic
issues due to its lack of methodological standardizing, is one of the most important parameters
to the body balance researching. Numerous studies have been shown a very strict association
of body balance and QV, both over field tests, with broad clinical application, and such as over
analysis depending on more sophisticated and expensive instrumentation, but still far from the
Brazilian reality. The more and more recurrent use of cost / benefit optimal ratio instruments, just
as Wii Balance BoardTM and KinectTM, are an example themselves. Conclusion: The literature
shows a wide variation of the COP behavior due to several aspects, such as: age; pathological
events; positioning of the body limbs; complexity of the task; instruments and methods utilized.
Nevertheless, it is a fact that the balance capacity has a significant influence both in peoples’ health
and quality of life.
Keywords: Balance, Center Of Pressure, Quality Of Life.
decorrentes, desde a impossibilidade de
1. INTRODUÇÃO

locomoção, a dependência para a realização
de AVD, co-morbidades, até riscos de óbito,

A

atividade

física

adequada

é

consensualmente promotora da saúde e da

principalmente em populações idosas9.
Dentre

as

reduções

das

reservas

qualidade de vida (QV) de seus praticantes.

funcionais associadas à senescência (FARIA

Além dos benefícios psicossociais, a melhora

et al., 2003)2, a perda do equilíbrio figura com

da aptidão física corrobora significativamente

85% das queixas dos indivíduos acima de 60

na realização das atividades da vida diária

anos (BITTAR, 2000)7, e pode ser explicada

(AVD), vitalmente dependentes do equilíbrio,

pela regressão dos potenciais de força no

associado às quedas e seus possíveis agravantes

envelhecimento (ARAÚJO, 2013)8 decorrente
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da perda de massa muscular pela sarcopenia

Nível de Atividade Física

(ACSM, 1998)1, e de mudanças do controle

A atividade física (AF) é considerada

neuromuscular (AMIRIDIS, 2005)10 em conjunto

como um importante aspecto para a promoção

com a redução do processamento das informações

da saúde e qualidade de vida da população 11,12.

dos sistemas visual, vestibular, somato-sensorial

A relação entre o nível de atividade

(CHANDLER, 2002)3, auditivo (FREITAS et

física e a incidência de queda tem sido

al., 2002)5 e proprioceptivos responsáveis pelo

estudada, verificando constatar a diferença

controle dos reflexos adaptativos6.

entre indivíduos que praticam ou não praticam.

Esse quadro pode levar à supressão de

Conforme o trabalho de Mazo et al (2005)13 em

várias etapas do controle postural, diminuindo

que verificou a significância entre as variáveis,

a capacidade compensatória de respostas

nível de atividade física, pouco ativo, quedas,

voluntárias ou involuntárias do organismo,

estado de saúde ruim, saúde dificulta a prática

aumentando a instabilidade (ROMERO et al,

de AF e a insatisfação com a saúde.

2001)4 e o risco de quedas.
Torna-se

A participação em programas de atividade
o

física tem se mostrado eficaz para a melhora

desenvolvimento de programas de atividades

das tarefas de equilíbrio, tal como o trabalho

físicas tanto preventivas quanto de reabilitação

proposto por Aveiro et al (2004)14 que encontrou

às quedas, compreender as contribuições dos

um aumento no fortalecimento do músculo

fatores intrínsecos da capacidade de gerar força

quadríceps e nas condições de equilíbrio,

e de manter o equilíbrio, ambos considerados

em mulheres osteoporóticas que praticaram

essenciais para a realização independente e

12 semanas de atividade de caminhada,

autônoma de AVD, bem como atividades físicas

alongamentos e exercícios de fortalecimento,

e esportivas48.

com uma frequência de 3 vezes semanais.

Na

fundamental,

parâmetros

O estudo de Pimentel e Scheicher (2009)15

equilíbrio,

corrobora com esta temática, em que pontuam

a análise da oscilação do centro de pressão

que idosos sedentários possuem maior risco de

(COP), feita através de plataformas de força, é

queda e que as práticas regulares de atividades

um dos métodos mais empregados em estudos.

físicas interferem nesse desempenho. A causa

O objetivo deste trabalho é refletir acerca da

deste problema não é somente pela regulação

importância do equilíbrio, especialmente pela

pobre do equilíbrio postural, mas também pelo

análise do comportamento do COP, na saúde e

fato de que se as habilidades físicas não forem

QV das pessoas na realização de AVD.

suficientes para a pessoa reagir corretamente em

biomecânicos

avaliação
relacionados

dos

para

ao

uma situação súbita de perda de equilíbrio16.
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O equilíbrio corporal e a mobilidade

sadas.

possuem relação estreita com o nível de atividade física, já que idosos fisicamente ativos

Capacidade de Equilíbrio

apresentam melhores resultados em testes de
equilíbrio quando comparados a outros que não

O equilíbrio corporal é estabelecido

praticam17,18. Sendo assim, é prudente consider-

como a capacidade de manter o corpo em algu-

ar que a atividade física ou mesmo a esportiva

ma postura com o mínimo de oscilação em con-

exerce influência positiva no aparelho neuro-

dições estáticas ou dinâmicas22. As oscilações

muscular, locomotor e no equilíbrio19.

do equilíbrio decorrentes da dificuldade de

A falta de atividade física pode desen-

manter os segmentos corporais alinhados em

cadear em problemas fisiológicos e metabóli-

uma base de suporte limitada requerem o uso

cos, tais como, o ganho de peso, maior valor

do sistema muscular para produzir forças du-

do IMC, maior percentual de gordura. É in-

rante estas condições instáveis23. Podendo ser

teressante notar que no estudo de Picolli et al

afetadas por reduções na estimulação mecânica

(2012)20 foi encontrado correlação negativa

dos ossos, na carga muscular que é associada

entre o equilíbrio e o IMC, em idosos muito

com menor massa muscular e também com

ativos ou insuficientemente ativos, mas não em

menor força e coordenação24.

pessoas suficientemente ativas. Ainda assim,

A manutenção da estabilidade corporal

no grupo de sujeitos muito ativos houve cor-

é dependente do balanceamento entre forças in-

relação, fica o indício de que uma quantidade

ternas e externas, que agem no corpo durante

de atividade física adequada pode representar

a execução de diferentes ações motoras23. O

um fator positivo nas condições de equilíbrio.

controle do corpo em postura em pé quieta ne-

Analisando aspectos específicos do equilíbrio,

cessita de torques da articulação do tornozelo

o deslocamento da velocidade do COP foi sig-

que podem ser realizados ativamente e passi-

nificante no estudo Stemplewski et al (2013)21

vamente, para que se tenha uma maior estabili-

quando compararam indivíduos que praticam

dade durante estas posições25.

exercícios físicos e outros com baixo de nível
de atividade física.

O equilíbrio pode ser relacionado com
problemas e incapacidades para integrar os sis-

Desta forma, o estilo de vida dos sujei-

temas sensoriais (vestibulares, proprioceptivos,

tos é um item complementar para entender a

visuais) e a força muscular durante a execução

dinâmica envolvida no processo de manuten-

de qualquer postural corporal ao redor do es-

ção em posturas em pé, necessitando ser con-

paço físico26,27,28. Isto permite que os indi-

siderado para auxiliar nas investigações anali-

víduos controlem a postura corporal vertical
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através da integração de diferentes sistemas

pecificamente, com os movimentos dinâmicos

sensoriais, que processam uma informação

e estáticos, realizados para manter o corpo em

sensorial para o sistema nervoso central que

posição de controle corporal. A instabilidade

sinaliza para as regiões corporais qual tipo de

ocasionada pelo déficit de equilíbrio prejudica

postura será realizada no ambiente29,30,31.

os indivíduos em situações de subida e descida

Entretanto, tem sido bem estabelecido

de escadas, ou no transporte de compras, e as-

que os sistemas sensoriais e motores modi-

sim contribuem para diminuir a qualidade de

ficam-se com o avanço da idade, resultando

vida dos mesmos36,37.

em instabilidades posturais e problemas com

A ação motora para adequar um deter-

o equilíbrio, principalmente, por volta dos 60

minado movimento em resposta a um processo

anos há um acentuado declínio nessas con-

de desequilíbrio, precisamente, tem grande po-

diçõe32,33. Os indivíduos idosos tem tido pa-

tencial de permitir que o indivíduo execute o

drões de respostas para ameaças ao equilíbrio

mecanismo de refinamento para garantir esta-

diferentes de sujeitos jovens Lin et al (2003)34,

bilidade e correção postural e da base de apoio

necessitando de ajustes e ações motoras para

corporal (pernas, braços e tronco)

buscar uma posição estável. As ações integra-

As mensurações da estabilidade postur-

das entre ligamentos, cápsulas articulares,

al possuem um principal fator de análise, que é

músculos e proprioceptores labirínticos, for-

a magnitude da oscilação postural, do qual é a

necendo informações para realizar o controle

quantidade de movimento do centro de pressão

desta capacidade16.

(COP)38.

A redução da capacidade visual (isto

Embora a maioria dos estudos sobre

é, luz inadequada) pode aumentar a dificul-

predição de quedas tem enfatizado no equilí-

dade para manter o equilíbrio corporal, princi-

brio e performance da marcha no plano de

palmente, em pessoas idosas35. Este fato é re-

movimento antero-posterior (AP), há evidên-

corrente nesta população, já que alguns deles

cias que a direção médio-lateral (ML) tem efei-

sofrem algum tipo de dificuldade na visão, im-

tos deletérios com o decorrer dos anos39.

plicando em maior suscetibilidade para manter-

As intervenções para amenizar a perda

se em pé, como também em realizar movimen-

de massa e força muscular, devem focar em

tos básicos de marcha ou ajustes posturais.

exercícios que visem à redução do número

O equilíbrio corporal possui grande rel-

de quedas e aumentem o equilíbrio e a habi-

evância para os idosos na execução das princi-

lidade na marcha40. Conforme cita Bijlsma et

pais tarefas do cotidiano, permitindo um padrão

al (2013)41, as intervenções desenvolvidas para

de segurança e de distribuição do peso corporal

pacientes idosos necessitam compreender a

ajustados com as demandas biomecânicas. Es-

contribuição da força e massa muscular para a
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manutenção do equilíbrio em pé. Desta forma,

suportar uma margem de segurança mais am-

a compreensão do equilíbrio corporal se rela-

pla em situações de equilíbrio, pois, pode ser

ciona com os fatores biomecânicos inerentes

aumentada a relação entre a idade e o declínio

no processo de manter o controle do corpo em

na força, tempo de reação, e outras capacidades

diferentes condições em pé.

sensório-motoras. Essa condição de perturbação do equilíbrio na direção anterior requer

Aspectos biomecânicos do equilíbrio corporal

a ativação dos músculos abdominais e do quadríceps para a manutenção do corpo em posição

Os aspectos biomecânicos são elemen-

mais confortável47.

tos importantes na posição corporal, e a postu-

Sob a ótica mecânica, o corpo depende

ra e o equilíbrio dependem da posição e ori-

das forças e momentos de força (torques) que

entação dos segmentos corporais derivados de

atuam para a manutenção da estabilidade do

um estímulo do sistema nervoso central (SNC),

mesmo, e a denominação de equilíbrio mecâni-

de modo a buscar controlar a expressão do

co estabelecido por Duarte et al (2010)48, o qual

Centro de Massa (COM) e a posição do COP,

citou que o somatório de todas as forças (F) e

que são fatores que se associam e se acoplam

momentos de (M) que agem sobre o mesmo é

para fornecer ajustes posturais que modificam

igual a zero. O autor definiu que forças internas

a localização do COM42. Este estímulo do SNC

e externas atuam sobre o corpo humano, sendo

é um dos desafios a se descobrir, já que são

a primeira, por exemplo, força gravitacional so-

necessárias ações musculares múltiplas sobre

bre todo o corpo e a força de reação do solo que

muitas articulações mecânicas para gerar res-

exerce influência nos pés em postura ereta. A se-

postas neuromusculares satisfatórias43,44. Com

gunda força está presente em eventos fisiológicos

este ajuste o COM fica em uma margem con-

ou perturbações de músculos que se ativam para

trolada pelos movimentos do COP, buscando

a manutenção da postura.

uma posição de equilíbrio e de manutenção da
postura45.

As tarefas que ocasionam em perturbações externas podem mover o corpo para fora

Os eventos de perturbação do equilí-

do limite da base de suporte (LBS), contudo, a

brio alteram a posição do (COM), deslocando-

ação sinérgica do COP e do COM, busca oferecer

o mais anteriormente, e no caso de não haver a

respostas para os diferentes desafios do equilí-

modificação da amplitude da base de suporte,

brio e da postura49. A investigação sobre o COM,

será necessário o deslocamento rápido do Cen-

conforme cita Aftab et al (2012)50, tem abordado

tro de Pressão (COP) para a posição anterior

os limiares para a sua posição e velocidade rela-

de modo a desacelerar o COM46. O mesmo es-

tiva para a base de suporte, para a manutenção do

tudo aborda que na população idosa é preciso

equilíbrio sem alterar a posição dos pés.
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Desta forma, a estabilidade não será mantida

uma posição em pé normal com olhos abertos

quando não existir uma suficiente velocidade

ou fechados, a amplitude média do movimento

horizontal que permita posicionar o COM den-

do COP na direção ML com olhos abertos ou

tro do LBS51.

fechados e o valor quadrático médio (RMS) do

A posição da postura influencia na ex-

deslocamento do COP na direção ML foram

cursão do COM e nos limites da base de su-

indicadores que apresentaram associações sig-

porte, em que a posição mais afastada favorece

nificantes com futuras quedas.

ao maior deslocamento do COM (Goodworth
et al, 2014)53 e consequentemente, nas respos-

O papel do COP nas tarefas de equilíbrio

tas do COP. Os efeitos podem ser mais cruciais

O Centro de Pressão é conhecido como

em idosos que são desafiados para realizar tare-

a posição média da pressão sob os pés, basea-

fas posturais que requerem a base de suporte

dos em uma média ponderada das forças ver-

menor, tal como, em posição unipodal com-

ticais sobre os pés e seus pontos de aplicação58.

parados com tarefas bipodal38.

Então, o COP é o ponto onde se localiza o vetor

O mecanismo de que busca controlar o

de força de reação do solo59,60. O modelo mais

COP em uma situação instável é desempenhado

comum para caracterizar o controle da postura

pela atuação muscular, que assim propícia uma

durante posições quietas em pé é o pêndulo in-

importante tarefa de manter o COM dentro de

vertido, que clarifica a relação entre o controle

condições favoráveis54.

da postura e as variáveis COP e COM, do qual o

A posição dos pés na direção mediolat-

COP oscila em ambos os lados do COM e sem-

eral (ML) e anteroposterior (AP) são fatores

pre excede o mesmo61. Durante estas posturas o

importantes na discussão sobre o equilíbrio,

objetivo é manter o COM dentro do limite entre

visto que, ocorrem estratégias da articulação do

os dois pés (base de suporte) 60.

tornozelo permanentes para a manutenção cor-

O Centro de pressão é uma das men-

poral55,56. Em condições de equilíbrio instável

surações mais comuns para se quantificar a

a base de suporte é influenciada consideravel-

resposta corporal para determinada tarefa de

mente na direção ML, aumentando a possibili-

equilíbrio, e a associação entre a velocidade de

dade do COP alcançar posições precárias57.

deslocamento do COP e posições de equilíbrio

Os parâmetros derivados de instru-

em pé tem sido estudada em trabalhos sobre a

mento de avaliação do equilíbrio (plataforma

temática, e a sua relação com a velocidade do

de força, posturografia ou outros) fornecem

COM foi aproximada62. As características apre-

dados interessantes, entre eles, Melzer et al

sentadas pelo COP têm sido usadas para verifi-

(2010)52 considera que a velocidade média do

car os mecanismos biomecânicos e neurológi-

movimento do COP na direção ML durante

cos do controle da postura63.
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Pesquisadores têm usado plataforma de força para

que destaque movimentos funcionais no controle

avaliar oscilação postural e assim com o sinal

postural. Estudo de Kanekar e Aruin (2014)71

quantificado por métodos que analisam a sua ex-

reitera que os picos do deslocamento do COP e

cursão, com isso pode determinar o deslocamento

do COM em uma condição de instabilidade será

do COP nas direções AP e ML64,65. Ainda assim,

maior em idosos do que em jovens.

suposições refletem sobre a possibilidade dos

Em situações que o equilíbrio é subi-

dados do COP obtidos pela plataforma de força

tamente prejudicado, o controle do COM é es-

ter relação direta com a estabilidade postural66.

sencial, para que rapidamente e com precisão

Porém, o COP tem sido estabelecido como uma

modifique a posição do COP, e assim restaure

medida de deslocamento e que é influenciada pela

os eventos adversos na posição corporal69. A dis-

posição do Centro de Massa, sendo verificado no

tribuição das coordenadas do COP sob os pés

estudo desenvolvido por Mochizuki e Amadio

individualmente, sendo em ambos os lados (di-

(2003)67 sobre controle postural.

reito e esquerdo) e nas posições AP e ML (ou

O COM é controlado por forças corre-

seja, COPE-AP, COPD-AP, COPE-ML e COPD-

tivas que atuam em resposta para determinada

ML) não tem ainda sido exploradas para auxiliar

perturbação postural, e as mudanças nestas forças

o equilíbrio72. O mecanismo de distribuição do

são mensuradas pelo movimento do COP, que é

peso corporal que foi definido como o Centro de

representado pela posição das forças de reação

Pressão Vertical e a posição do COP que foi deter-

vertical do solo68. Em situações que o equilíbrio

minado como as mudanças do Centro de Pressão

é subitamente prejudicado, o controle do COM é

em dado momento, são variáveis importantes

essencial, para que rapidamente e com precisão

para analisar a sobrecarga do peso corporal em

modifique a posição do COP, e assim restaure os

uma das pernas, e também as mudanças do COP

eventos adversos na posição corporal69.

para os lados direito e esquerdo.

O uso mais frequente e variável dos

Em um estudo que investigou tarefas de

movimentos do COP para idosos em situações de

equilíbrio em diferentes tipos de superfícies e com

manutenção do equilíbrio próximas dos limites

variações na condição da visão, a posição do COP

de estabilidade anteroposterior não é agradável,

na direção AP apresentou movimento mais ante-

favorecendo as condições de grandes riscos para

rior em idosos com histórico de quedas compara-

a perda de equilíbrio, principalmente, com pertur-

dos a outros sem quedas registradas73. Porém, no

bações externas70. O mesmo autor também indica

trabalho de Melzer et al. (2010)52 com indivíduos

que a posição e a mudança da posição do COP

com ou sem histórico de quedas, os dados do COP

é que controla o COM, por isso, a avaliação de

apresentaram maior oscilação na direção ML para

estratégias de controle do COP deveria fornecer

o grupo que já teve queda.

subsídios para os mecanismos fundamentais com
relação às mudanças associadas à idade, de modo
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Em outro estudo, que testou se a flutuação da
Quanto à amplitude de deslocamento do

velocidade do COP reflete na flutuação da aceleração

COP, a sua análise foi verificada por Almeida

do COM em jovens saudáveis e idosos saudáveis du-

(2007)74 que buscou avaliar qual a influência deste

rante postura em pé62. Participaram do estudo vinte

componente sobre diferentes níveis de atividade

e sete adultos jovens saudáveis e vinte e três idosos

física praticada por idosos. Esta abordagem foi

saudáveis. O teste de equilíbrio foi realizado em uma

composta de três grupos, sendo o grupo 1, seis

plataforma de força, em posição quieta, braços relaxa-

atletas de atletismo de duas equipes de com-

dos ao lado do corpo, com duração de 90s. Os resulta-

petição, o grupo 2 foi formado por seis idosos que

dos apontaram que a flutuação da velocidade do COP

praticavam exercícios físicos regulares e o grupo

reflete na maior flutuação da aceleração do COM em

3 foi composto por indivíduos sedentários da co-

relação às diferentes idades.

munidade local. Foram propostas 3 posturas de

Em relação às diferenças de idade e os

equilíbrio, sendo uma com os pés unidos, outra

parâmetros do equilíbrio entre jovens e idosos, o es-

com os pés afastados na direção do quadril e a

tudo de Muir et al (2013)75 buscou verificar se existem

terceira posição em apoio unipodal, todas tarefas

variações dentro de grupos de faixas etárias distintos,

tiveram 37 s. Os resultados apontaram que não

considerando o histórico ou não de quedas relatadas.

foram encontradas diferenças estatísticas entre as

Os dados do equilíbrio foram coletados de 23 sujeitos

posições e os grupos. Contudo, houve uma tendên-

jovens saudáveis e de 161 sujeitos idosos, obtendo o

cia para a diminuição do deslocamento do COP no

COP através de uma plataforma de força. A posição

grupo de atletas. A fragilidade dos resultados pode

da postura dos sujeitos foi com os pés afastados na

ter relação com o número de tentativas em cada

direção do ombro, braços ao lado do corpo e olhos

posição, já que foi adotada uma única repetição

abertos. Os dados apresentaram maior magnitude e

em cada postura.

velocidade na direção ML nos sujeitos idosos do que

No estudo de Kitabayashi et al (2011)31
com adultos jovens, idosos saudáveis e idosos

nos jovens, não havendo diferença entre os com ou
sem registro de quedas.

com desordens no equilíbrio, em que foi proposto

Os parâmetros para a avaliação da expressão

a avaliação do equilíbrio com os pés juntos. Os

do COP e outras variáveis relacionadas ao equilíbrio

dados do COP foram mensurados por um teste

e a manutenção postural, possibilitam discussões

padronizado de estabilometria, que apontou que

quanto a que tipo de avaliação se deve realizar. Deste

os idosos com desordens no equilíbrio tiveram a

modo, novos métodos podem ser utilizados através

oscilação corporal mais ampla e rápida do que os

da correlação e validação com instrumentos “padrão

outros dois grupos. Em ambos os grupos de idosos,

ouro”, estimulando a descoberta de novos experi-

as oscilações corporais na direção antero-posterior

mentos e possibilidades de mensuração.

tiveram valores aproximados.
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Possibilidades de avaliação do Equilíbrio Corporal
As opções tecnológicas disponíveis

suram e calculam as forças atuantes sobre os
pés e a posição do COP82,83.

para mensurar o COP utilizam desde posturo-

Os estudos em geral sobre a manuten-

grafia computadorizada e plataformas de for-

ção postural dos idosos tem despertado o inter-

ça76,77. A avaliação em plataformas de força

esse dos pesquisadores para o desenvolvimento

podem fornecer os dados do controle postural

de testes de equilíbrio simples que podem dis-

na direção ML e AP78. A posturografia é comu-

criminar entre caidores e não caidores, para que

mente dividida em posturografia estática, em

assim possa avaliar a probabilidade de quedas

que o indivíduo fica em postura ereta quieta

deste público84. Entre estes instrumentos sim-

e posturografia dinâmica, quando a resposta

ples identificam-se o teste de alcance funcional

a uma perturbação aplicada sobre o sujeito é

anterior (que avalia a capacidade de o idoso se

avaliada77.

deslocar dentro do limite de estabilidade ante-

Em condições estáticas, a abordagem

rior), Escala de Equilíbrio de Berg (avalia 14

por posturografia estática pode ser mensurada e

itens comuns à vida diária), Timed Up and Go

analisada com técnicas especializadas, em que

(avalia o equiíbrio e mobilidade funcional)85.

é possível avaliar a aplicabilidade deste méto-

A Escala de Equilíbrio de Berg tem sido am-

do na rotina clínica79. Em eventos dinâmicos, a

plamente utilizada na pesquisa científica e na

posturografia dinâmica pode quantificar a mu-

prática clínica por seu baixo custo e facilidade

dança individual da posição corporal e do con-

na aplicação, além de avaliar o risco de queda

trole do movimento, enquanto busca manter o

em idosos86.

equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico80.

A maior parte desses testes tem sido

Este método tem sido usado para objetiva-

usada pela facilidade e baixo custo englobados,

mente visualizar e predizer quais idosos estão

porém pouco se sabe como esses testes se cor-

passíveis à queda33. Contudo, essas investi-

relacionam entre si, e como se correlacionam

gações apresentam grande relevância, já que

com medidas objetivas estabelecidas por testes

preconizam a média de deslocamento do COP,

de posturografia e por plataforma de força87.

e assim transmitem sinais dos processos neu-

Esses testes podem carecer de informações

rofisiológicos, sendo significativos para as apli-

críticas sobre o equilíbrio, podendo ser perdi-

cações práticas e teóricas81.

das em suas mensurações88.

Sobre o uso das plataformas de forças,

O autor Huang et al (2013)89 citou que

em práticas médicas, de pesquisa e estudos

é necessário criar um sistema econômico de

clínicos da marcha e da estabilidade postural,

mensuração do equilíbrio, como resultados

o uso deste instrumento é baseado em equipa-

similares aos sistemas comerciais de mensu-

mentos mais custosos e não portáteis, que men-

ração do COP para a prevenção de quedas de
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idosos em casa, pois, é rápido o crescimento

O instrumento possui aproximadamente 20 cm de

no envelhecimento da população em países

comprimento X 50 cm de (Bartlett et al, 2013)94,

em desenvolvimento (por exemplo; China)

possui quatro sensores de força distribuídos um

ou desenvolvidos (tais como, Estados Unidos,

em cada canto, para detectar os movimentos

Europa,Japão).

de oscilação registrados na sua aquisição, que

Uma nova opção de avaliação do

determinam as posições e a distribuição do peso

equilíbrio é o sistema da Wii Balance Board

corporal e transmitem instantaneamente os dados

(WBB), que tem tido resultados confiáveis

das forças de reação vertical do solo sobre o

e

sujeito96,95.

seguros,

sendo

apontado

como

um

equipamento promissor por apresentar uma

O uso da WBB tem gerado interesse

ferramenta rica de obtenção de dados via um

além do domínio público, particularmente na sua

sistema de conexão via Bluetooth, que é de

aplicação como instrumento de mensuração do

custo baixo, portátil e validada para diferentes

controle postural, tanto no cenário clínico quanto

análises90. Desta forma, será discutido no

em pesquisas (básica, clínica e reabilitação), que

próximo tópico a contribuição e eficácia do

a utiliza como meio para diversas abordagens97.

uso deste instrumento em estudos e pesquisas,

Esta plataforma pode ser empregada para mensurar

que atestam a validade e confiabilidade para

o COP do sujeito com feedback visual, no caso de

mensurações do equilíbrio.

conectar um computador e um equipamento de
projeção de imagens, apresentando acurácia nos

Wii Balance Board (WBB) como recurso

movimentos realizados, em valores médios dos

para mensurar o equilíbrio corporal

sensores de pressão que captam por um sistema
de rápida transmissão de dados98,99.

A Nintendo ao lançar no mercado a

A WBB tem sido usada para estudar o

Wii Balance Board (WBB), abriu uma nova

controle de equilíbrio, sendo visto o aumento de

fronteira para aplicações clínicas e pesquisas

publicações após 2007, por exemplo, no jornal

com baixo custo sobre equilíbrio, uma vez que

Gait and Posture e outros jornais, que utilizaram

a mesma é capaz de detectar os dados do centro

a WBB como uma parte dos estudos100. Eles

de pressão e da distribuição do peso corporal

ainda citam as suas vantagens de baixo custo,

sobre a mesma91. Esta plataforma que foi

ampla disponibilidade e portabilidade, além de

desenvolvida inicialmente como controlador do

que foi projetada para ser segura e confiável. O

vídeo game, pode ser um item isolado, possui

equipamento custa menos do que 200 reais (Gil

uma interface de comunicação via bluetooth

Gomez et al, 2009; Williams et al, 2011)101,102, o

que pode ser conectada a um computador para

que favorece ao uso hardware acessório como

desenvolver pesquisas sobre equilíbrio92,93. 		

meio para diferentes avaliações do equilíbrio.
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Clark et al (2014)103 utilizou a WBB

dados da WBB, por volta de 40 Hz.

para avaliar o equilíbrio em comparação com
plataforma de força da AMTI, constatando

A

WBB

sua validade e confiabilidade com elevados

característica

intervalos de confiança.

cenários

possui

de

mais

a

atender

restritos

importante
demandas

(por

e

exemplo:

idosos residentes em casa de repouso,
Contudo, tal como ressalta Pagnaco

clínicas, escolas, mulheres grávidas e outros

et al (2014)104 a WBB necessita ser avaliada

casos) já que a mesma pode ser deslocada

amplamente para ser atestada estatisticamente

para

sua confiabilidade. Entretanto, com o

preenchendo assim, um nicho de aplicação

aumento de estudos utilizando este recurso,

e investigação sobre o equilíbrio corporal106.

sua validade e confiabilidade têm sido

Na população de idosos, a WBB tem

amplamente destacadas. Mas ainda assim,

se mostrado potencialmente capaz de avaliar

WBB e plataformas de força mensuram a

objetivamente a equilíbrio postural em

distribuição da força e o deslocamento do

idosos (Jorgensen et al, 2013) 107, entretanto,

COP resultante (Leach et al, 2014)97, dos

poucos estudos validaram o equipamento

quais são os parâmetros frequentemente

neste público, visto por exemplo em Yough

usados nas avaliações do equilíbrio.

(2011) 108, que teve uma correlação r²= 0,99

diferentes

cenários

e

ambientes,

entre o peso corporal do sujeito em uma
A aquisição dos dados do WBB

balança padronizada e com a WBB.

para quantificar o COP, sendo considerado

Na Tabela 1, sintetizamos alguns estudos

como um critério relevante de avaliação

relativos ao uso da WBB, especialmente

do equilíbrio, essas vantagens citadas

aqueles referentes à sua confiabilidade,

apresentam um custo-benefício satisfatório

validade,

e são corroboradas em comparações com

precisão em diferentes contextos de tarefa

as plataformas de força105. Entretanto,

e com diferentes solicitaçoes mecânicas

afirmam que este acessório não pode ser

e/ou de massa corporal sobre a mesma É

um substituto para as tarefas que requerem

importante destacar que a maioria destes

movimentos rápidos e de força, como o

compararam a WBB tendo como padrão

saltar e o correr, devendo ser avaliados por

plataformas de força usuais no mercado

outros equipamentos, tal como as PF, o que

(Kistler; AMTI).

reprodutibilidade,

é óbvio dada a baixa taxa de aquisição de
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Tabela 1: Análise dos artigos que verificam a validade e confiabilidade da WBB

Autores

N° de sujeitos

Objetivos

Resultados

Yough et al
(2011)

6 adultos idosos
(idade: 84,1± 5,1
anos)

Ver o uso de jogos do Wii para
avaliar idosos

Correlação r2= 0,99 entre o
peso corporal e o avaliado no
WBB em três sujeitos

Clark et al
(2010)

30 jovens saudáveis
(idade: 23,7 ± 5,6
anos)
14 voluntários
saudáveis (idade:
28,0 ; 24-34 anos)

Comparar os dados da WBB
com uma Plataforma de Força
(PF) AMTI

ICC intra instrumentos =0.66 –
0.94 e ICC entre instrumentos
0.77-0.89

Huurnink et
al (2013)

Possibilitar a mensurações
Após 420 testes, alto coeficiente
simultâneas do COP, com WBB de correlação de Pearson’s nas
sobre uma PF (Kistler)
trajetórias do COP (x= 0.99 e
y= 0.99)

Park et al
(2014)

20 adultos jovens
Investigar a confiabilidade e
(idade entre 18 a 20 validade de um sistema baseado
na WBB comparando os valores
anos)
do COP obtido na PF (AMTI)

Confiabilidade inter avaliadores
(ICC=O.79-0.89) intra avaliador
(ICC= 0.70-0.92) e validade
concorrente (ICC= 0.73-0.87).

Larsen et al
(2014)

54 crianças (idade
de 10-14 anos)

Ambos os instrumentos
demonstraram satisfatória
reprodutibilidade
(ICC= 0.76-0.86)

Investigar a reprodutibilidade
da WBB e da PF (AMTI)

Os dados apresentados são favoráveis

infraestrutura para a pesquisa são pífios quando

para o uso deste equipamento em avaliações

comparados com países desenvolvidos. 		

que busquem analisar o equilíbrio corporal

A WBB se consolida como opção viável neste

e condições posturais diversas, de modo que

cenário, uma vez que pesquisar o equilíbrio

possa contribuir para gerar dados que avaliem

postural de diferentes populações é também

o COP e toda sua dinâmica demonstrada.

pesquisar sobre sua autonomia para exercer as
atividades físicas cotidianas e isto obviamente

Esta ferramenta tem sido cada vez mais

tem um impacto importante na qualidade de

utilizada para pesquisas e/ou avaliações clínicas

vida das mesmas, conforme atestam pesquisas

sobre o equilíbrio. Tal fato é relevante em

de Vilela Junior et al, 2010109.

países como o Brasil onde os investimentos em
Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 7 | Nº. 1 | Ano 2015 | p. 13

A importância do centro de pressão (COP) no equilíbrio e na percepção de qualidade de vida durante o processo de envelhecimento

CONCLUSÃO

de vida, quer usem testes de campo, ou

Como foi possível verificar no presente

instrumentos sofisticados e de custo elevado, o

levantamento bibliográfico o comportamento

que pode dificultar em determinado momento

do COP tem sido amplamente estudado em

a aplicabilidade e usualidade em ampla escala,

relação ao equilíbrio estático e dinâmico em

porém, métodos que demonstram melhor

diversas manifestações posturais em várias

relação custo/beneficio são cada vez mais

faixas etárias.

recorrentes; citamos como exemplos a Wii

A adoção da prática de atividades físicas

Balance Board ® e o Kinect ®, instrumentos

como fator promotor de saúde e da melhoria

estes, com precisão e acurácia satisfatórias para

da qualidade de vida para os praticantes é

pesquisas e atividades clinicas.

consenso nas mais variadas áreas das ciências.

O equilíbrio enquadra-se como sendo

Os benefícios de tais práticas são possíveis de

uma capacidade de primeira importância

serem observados por inúmeras perspectivas,

para a autonomia de pessoas em processo

assim como em detrimento das atividades

de envelhecimento, pois está intimamente

cotidianas da população.

relacionado à ocorrência de quedas e seus

Idade, existência ou não de patologias,

consequentes agravantes, descrevendo assim,

postura dos segmentos corporais, complexidade

importância

salutar

no

desempenho

de

da tarefa e os métodos utilizados para a aferição

atividades cotidianas o que implica diretamente

do COP são fatores determinantes para a

na qualidade de vida da população em geral,

fidedignidade, reprodutibilidade, precisão e

principalmente em indivíduos em processo de

acurácia dos resultados observados, não apenas

envelhecimento.

em experimentos científicos, mas também nas
práticas clínicas de avaliação, para a prevenção
e reabilitação.
As pesquisas referentes ao equilíbrio
são realizadas por meio de diversos métodos
biomecânicos em situações estáticas ou
durante a marcha, para tanto, utiliza-se a
posição do COP, embora a não padronização
metodológica deste, é estabelecido como um
dos mais importantes parâmetros de avaliação
de equilíbrio.
São comuns estudos que associam
diretamente o equilíbrio com a qualidade
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