
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

  DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA VIEIRA FARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTABILIDADE CORPORAL DE 

INDIVÍDUOS PRATICANTES DE SKATE, SURFE E SEDENTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa/PB 

 Novembro/2018 



MARIANA VIEIRA FARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTABILIDADE CORPORAL DE 

INDIVÍDUOS PRATICANTES DE SKATE, SURFE E SEDENTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso (TCC II), 

sob forma de artigo, submetido à banca 

examinadora do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

grau de bacharel em Fisioterapia.  

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Heleodório Honorato dos Santos 

Co-orientador: Prof. Ms. Glauko André Figueirêdo Dantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa/PB 

Novembro/2018 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

   

 Primeiramente a Deus, por ser meu guia e minha força em todas as situações.  

 Aos meus pais, Assis e Neuza, por ser meu apoio, meu porto seguro e minha 

inspiração diária. Sou grata por toda confiança, orações e amor dedicados a mim. É graças a 

vocês que me torno a primeira graduada da família Vieira. 

 Aos meus irmãos, Marina e Lucas William, pelo amor e compreensão pela minha 

ausência.  

 Ao meu namorado, Vitor Henrique e sua família, em especial a minha sogra, Lena e ao 

meu sogro, Vado, que foram minha fortaleza aqui em João Pessoa. Obrigada por todo auxílio 

e encorajamento ao longo desses anos.  

 À Universidade Federal da Paraíba, por todo o conhecimento e suporte oferecido, em 

especial aos meus professores pelo encorajamento e o exemplo transmitido todos os dias 

como profissionais e seres humanos.  

 Ao meu orientador Heledório Honorato e ao co-orientador Glauko André, que se 

fizeram solícitos em todos os momentos e dificuldades. Obrigada por buscarem sempre 

estimular o melhor de mim. 

 A minha parceira Thais Lira, que esteve comigo em todos os momentos, dividindo as 

angústias e conquistas desde o início desta pesquisa.  

 Aos meus colegas de curso, pelas risadas e companheirismo ao longo desses anos. A 

jornada foi mais fácil e divertida ao lado de vocês. 

 Aos meus pacientes, que tanto me ensinaram, que deixaram um pouco de cada um em 

mim, e me fizeram ser uma profissional melhor, fazendo com que eu me apaixonasse cada dia 

mais pela Fisioterapia.  

 A todos que depositaram confiança em mim, e fizeram do meu sonho, o seu sonho. 

Obrigada por tornarem essa caminhada mais leve. Meu muito obrigada!  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTABILIDADE CORPORAL DE INDIVÍDUOS 

PRATICANTES DE SKATE, SURFE E SEDENTÁRIOS 

 

 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STABILITY BODY OF INDIVIDUALS 

PRACTITIONERS OF SKATE, SURF AND SEDENTARY 

 

 

 

 

 

Mariana Vieira Farias (marianavieira2@hotmail.com)1 

Thais Lira Ribeiro de Lima (thaystavares_@hotmail.com)1 

Glauko André Figueiredo Dantas (glauko.ft.andre@hotmail.com)2 

Heleodório Honorato dos Santos (dorioufpb@gmail.com)3 

 

 

 

1Graduandas do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João 

Pessoa, Paraíba, Brasil. 

 
2Mestre em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil  

 

³Professor Dr. do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 

João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor correspondente: 

Heleodório Honorato dos Santos 

Endereço: Av. Mons. Odilon Coutinho, 191/402, Cabo Branco, João Pessoa-PB. CEP: 58045-

120. Fone: (83) 8750-7708 / 9613-7900 

E-mail: dorioufpb@gmail.com 

mailto:dorioufpb@gmail.com)3
mailto:dorioufpb@gmail.com


 

Resumo 

 

Objetivo: Comparar o equilíbrio corporal, a dominância dos membros inferiores e a 

influência da informação visual entre skatistas, surfistas e sedentários. Metodologia: Amostra 

constituída por 45 sujeitos, divididos em 3 grupos: 1) Skatistas: GSK - 15 sujeitos (21,9 ± 

2,90 anos; 65,1 ± 5,45 kg; 1,76 ± 0,07 m; 22,0 ± 1,28 kg/cm2); 2) Surfistas: GSF - 15 sujeitos 

(24,1 ± 3,65 anos; 69,9 ± 5,42 kg; 1,73 ± 0,05 m; 23,3 ± 1,73 kg/cm2); e 3) Sedentários: GSD 

- 15 sujeitos (22,5 ± 2,64 anos; 68,2 ± 9,59 kg; 1,75 ± 0,06 m; 22,3 ± 2,22 kg/cm2). Foram 

observados os deslocamentos total (DT), ântero-posterior (DAP) e médio-lateral (DML) do 

centro de gravidade (CG) no Biodex Balance System (BBS), em 5 níveis de estabilidade 

(estático, 12, 8, 4 e 1); 3 condições de apoio (BIP, MD e MND) e duas de visão (CFV e SFV). 

Os dados foram analisados no SPSS (20.0) pelo teste de ANOVA (four-way) e post-hoc de 

Tukey, para avaliar as diferenças entre os grupos, níveis de estabilidade, condições de apoio e 

de visão, considerando um nível de significância de 5% para todas as comparações. 

Resultados: Houve diferenças significativas entre o DT, DAP e DML nos grupos, nos níveis 

de estabilidade, nas condições de apoio e de visão (P<0,01), apontando menores índices para 

os GSK e GSF, porém, nenhuma diferença entre eles (P<0,05). Conclusão: Skatistas e 

Surfistas apresentam melhores índices de estabilidade que os sedentários, sem diferenças 

entre MD e MND, porém, com influência do feedback visual. 

 

Palavras-chave: Atletas, Equilíbrio postural, Habilidades motoras 

 

 

Abstract  

 

Objective: To compare the body balance, dominance and influence of visual information 

among skaters, surfers and sedentary Methodology: A 45-subject sample, divided into 3 

groups: 15 surfers (SFG), 15 skaters (SKG) and 15 sedentary (SDG) individuals. Was 

observed the total displacement (TD), anteroposterior (APD) and medial-lateral (MLD) of the 

gravity center (GC) in the Biodex Balance System (BBS), in 5 stability levels (static, 12, 8, 4 

and 1); 3 supporting conditions (BIP, DL and NDL) and two vision (WVF and NFV). The 

data was analyzed followed by ANOVA (four-way) and post-hoc Tukey's test to access the 

differences among the stability levels of the groups; supporting conditions and vision, 

considering a 5% significance level for all comparisons. Results: There were significant 

differences amongst the TD, APD and MLD groups in stability levels, supporting conditions 

and vision (P<0.01), indicating lower rates for SFG and SKG, however no difference between 

them (P<0.05). Conclusion: Skateboarders and surfers skateboarders have better stability 

indices than sedentary ones, with no differences between DL and NDL, with visual feedback 

influence. 
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1. Introdução 

 

 O aumento exponencial na prática de atividade física nas últimas décadas põe 

em contradição dois aspectos: a diminuição do estilo de vida sedentário que se apresenta 

como o 4º maior risco de mortalidade mundial, com o aumento da incidência de lesões 

proporcionado por práticas esportivas sem orientação, seja em busca de melhor 

qualidade de vida, seja por competição (Gualano e Tinucci, 2011; Morais e Gomes, 

2018). 

 Algumas modalidades esportivas se diferenciam de outras quanto ao uso da 

força, flexibilidade, potência e equilíbrio, sendo este último, considerado um fator 

importante para uma boa performance e um menor risco de lesões durante a prática 

esportiva (Hrysomallis et al., 2006), definindo-se como a capacidade de manter o centro 

de gravidade com maior estabilidade e menor oscilação (Alcantara et al., 2012). A 

manutenção do equilíbrio dependerá de mecanismos de ação do sistema de controle 

postural, que serão definidos pelas características da atividade desenvolvida, meio 

ambiente, respostas sensoriais e condições físicas do sujeito (Prado et al., 2007). Desta 

forma, dentre as várias práticas esportivas, o skate e o surfe, se destacam em suas 

habilidades por exigirem grande controle corporal. 

Segundo a International Surf Association (ISA, 2012), o surfe é uma modalidade 

esportiva com milhões de jovens adébitos no mundo e, também, no Brasil, devido sua 

enorme costa litorânea, por ser praticado em ambiente instável e mutável (o mar), 

requer certa habilidade para manter o controle postural adequado, em conformidade 

com as exigências da tarefa (Chapman et al., 2008). Além disso, pelo fato das pranchas, 

se tornarem mais velozes e com melhor hidrodinâmica, propiciando maior diversidade 

de manobras, exige de seus praticantes, um melhor equilíbrio (Base et al., 2007). 

 Quanto ao skate, é um dos esportes mais praticados no Brasil com o crescente 

número de 2,7 milhões de adeptos por todo o país (Armbrust e Lauro, 2010). 

Concomitante ao crescimento dos skatistas, no Brasil, inteirar-se dos riscos e tipos de 

lesões (Zalavras et al., 2005), assim como da performance desses sujeitos, são razões 

importantíssimas para o desenvolvimento de estratégias de prevenção de acidentes. 

Segundo Forsman e Eriksson (2001), durante a realização de manobras a maior 

prevalência é a perda de equilíbrio, ressaltando assim, a importância da ativação 

sinérgica dos sistemas sensoriais e motores, que de acordo com (Teixeira, 2010), 
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depende de informações dos sistemas, vestibular, proprioceptivo e cutâneo, para a 

manutenção do mesmo. 

 Para análise do equilíbrio postural estático e dinâmico, tem-se utilizado nos 

últimos anos o Biodex Balance System (BBS) que consiste em uma plataforma circular 

que calcula o índice de estabilidade do deslocamento antero-posterior (DAP), médio-

lateral (DML) e total (DT) (Aydog et al., 2005; Karimi et al., 2008). 

 Apesar da alta performance está associada com o menor risco de lesões, o 

equilíbrio postural dinâmico é pouco estudado na comunidade científica esportiva. 

Percebe-se uma escassez de estudos que avaliem o equilíbrio de forma objetiva e, 

principalmente, em modalidades pouco desenvolvidas profissionalmente no Brasil, 

como o skate e o surfe. O entendimento do comportamento do equilíbrio nos praticantes 

dessas modalidades pode auxiliar os atletas e profissionais envolvidos a desenvolverem 

programas de prevenção lesões bem como na melhora do desempenho esportivo. 

A hipótese é que os skatistas e surfistas possuem maior equilíbrio dinâmico que 

os sedentários, apresentando maior índice de estabilidade no membro dominante 

comparado ao não dominante. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 

comparar o equilíbrio corporal, a dominância dos membros inferiores (MMII) e a 

influência da informação visual entre skatistas, surfistas e sedentários.  

2 Materiais e métodos 

2.1 Tipo de estudo e caracterização da amostra 

 

 Trata-se de um estudo transversal, realizado com uma amostra de 45 sujeitos, do 

sexo masculino, jovens e saudáveis, selecionados por conveniência e, divididos em três 

grupos: 1) Skatistas: GSK - 15 sujeitos (21,9 ± 2,9 anos; 65,1 ± 5,5 kg; 1,76 ± 0,07 m; 

22,0 ± 1,3 kg/m2); 2) Surfistas: GSF - 15 sujeitos (24,1 ± 3,7 anos; 69,9 ± 5,4kg; 1,73 ± 

0,05 m; 23,3 ± 1,7 kg/m2); e 3) Sedentários: GSD - 15 sujeitos (22,5 ± 2,6anos; 68,2 ± 

9,6 kg; 1,75 ± 0,06 m; 22,3 ± 2,2 kg/m2).  

Os skatistas foram recrutados em diversas praças do município de João Pessoa 

que apresentaram pistas e/ou half pipes; os surfistas nas praias dos municípios de João 

Pessoa, Cabedelo e Conde; e os sedentários recrutados dentre os estudantes de diversos 

cursos de graduação da Universidade Federal da Paraíba.  

 Foram incluídos no estudo skatistas e surfistas que não apresentavam desordens 

ortopédicas, reumáticas, neurológicas, cardiovasculares, metabólicas e/ou vestibulares, 

praticantes destas modalidades esportivas há pelo menos 6 meses, com frequência de, 
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pelo menos, duas vezes por semana. Os sedentários foram classificados de acordo com 

o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – versão curta (Matsudo et al., 

2001), entre: irregularmente ativo B ou sedentário (Anexo A). 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

Centro de Ciências da Saúde da UFPB (CEP/CCS/UFPB), protocolo CAAE: 

12340913.9.0000.5188 e, após concordarem com a participação no estudo, todos os 

sujeitos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), baseada na declaração de 

Helsinki (Apêndice A). 

 

Figura 1 – Fluxograma da Amostra 

2.2 Cálculo amostral 

 

Foi utilizado o software G* Power 3.1.0 e os procedimentos seguiram as 

recomendações de Beck (2013). A priori, foi adotada uma potência de 0,9 considerando 

um nível de significância de 5%; correção de não esfericidade de 1; e um tamanho de 

efeito de 0,5 e para tanto, foi calculado um “n” total de 45 sujeitos (3 grupos), para uma 

ANOVA com 15 sujeitos por grupo. Esta análise foi realizada para reduzir a 

probabilidade de erro do tipo II e para determinar o número mínimo de indivíduos 

necessários para esta investigação. Assim, o tamanho da amostra será suficiente para 

fornecer 90,6% de poder estatístico. 
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2.3 Procedimentos 

 

 Primeiramente, para avaliar os critérios de inclusão, os sujeitos do GSK e GSF 

preencheram uma ficha de avaliação física contendo informações pessoais, sobre a 

prática da modalidade esportiva, dados antropométricos e histórico de lesão (Apêndice 

B), enquanto que o GSD respondeu, adicionalmente, ao IPAQ – versão curta. 

O teste de identificação do membro dominante foi realizado pelo método de 

chutar uma bola e/ou pedindo que o sujeito realizasse um salto horizontal, em uma 

perna só, ultrapassando um pequeno obstáculo (Alonso et al., 2011). 

 

2.3.1 Teste de equilíbrio 

 

A avaliação do deslocamento do centro de gravidade (CG) do corpo foi realizada 

com o voluntário sobre o Biodex Balance System - BBS (Biodex Medical Systems, NY – 

USA), nos modos, estático (plataforma fixa) e dinâmico, em 4 níveis de instabilidade: 

12, 8, 4 e 1 (nível 12 = mais estável; 1= menos estável) seguindo uma ordem, 

previamente, aleatorizada, para cada sujeito, nas 3 condições de apoio: 1) bipodal; 2) 

membro dominante - MD e; 3) membro não dominante - MND; além de duas condições 

de visão: 1) com feedback visual, e 2) sem feedback visual (Figura 3).  

No apoio bipodal (BIP) cada indivíduo foi instruído a ajustar a posição dos pés 

no BBS até alcançar a maior estabilidade possível, de forma que o cursor do 

equipamento estivesse o mais próximo do centro do alvo, projetado na tela do 

equipamento. Foram gravados os parâmetros da grade do equipamento (Horizontal: a 

letra mais próxima do calcanhar; Vertical: a numeração mais próxima do tendão 

calcanear e; Diagonal: o ângulo mais próximo entre segundo e terceiro dedos de cada 

pé), repetindo este posicionamento para todos os testes, porém, em apoio unipodal, 

independente do membro analisado, a posição do pé foi novamente ajustada, com as 

mesmas orientações. Durante a execução do teste, os sujeitos permaneceram com o 

joelho do membro apoiado em semiflexão de  10°, e o membro contralateral fletido a  

 90° (Dias, 2011). Para isto, todo o procedimento foi realizado pelo mesmo avaliador.  

Para cada condição de apoio a duração do teste foi de 30 segundos, para cada 

nível, com intervalo de 30 segundos, entre eles, e de 1 minuto ao final da sequência dos 

5 níveis (Estático, 12, 8, 4 e 1). Durante a avaliação os sujeitos permaneceram em 

posição ortostática, com as mãos cruzadas no peito. Primeiramente, fizeram uso do 
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feedback visual (Figura 3A, B e C), no monitor do equipamento, nos 5 níveis e, após 1 

minuto de intervalo, sem o feedback visual (Figura 3D), com o monitor do BBS fora do 

alcance ótico, e com olhar no horizonte. 

Durante o teste, caso o indivíduo apoiasse as mãos, nas barras laterais do 

equipamento, ou o pé contralateral (no caso do teste com apoio simples) na plataforma, 

o teste era interrompido e descartado, sendo permitida nova tentativa, até que 

conseguisse realizá-lo, sendo considerado aquele em que o sujeito concluiu sem cair ou 

apoiar-se.  

Ao final do teste, no BBS, foram computados os deslocamentos do CG do corpo, 

no sentido: ântero-posterior (DAP), médio-lateral (DML) e total (DT). 

 

 

Figura 3 - Equilíbrio BIP (A); MD e MND com feedback (B e C) e; sem feedback 

visual (D) 

 

 

2.4 Análise dos dados 

 

 Os procedimentos estatísticos foram realizados no software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS – 20.0). Após terem sido observadas a normalidade dos 
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dados (Shapiro Wilks), a homogeneidade das variâncias (Levene), e a esfericidade 

(Mauchly), que quando não assumida, utilizou-se a correção de Greenhouse-Geisser, foi 

feita uma ANOVA (four-way) seguida de um teste post-hoc de Tukey, para avaliar as 

diferenças entre: grupos (GSK, GSF e GSD), níveis de estabilidade (estático e 12, 8, 4 e 

1); condições de apoio (bipodal, MD e MND) e de visão (CFV e SFV), considerando 

um nível de significância de 5% para todas as comparações. 

 

3. Resultados 

 

Quanto ao deslocamento total (DT), anteroposterior (DAP) e médio-lateral 

(DML), do Centro de Gravidade (CG), os testes de análises de variância (ANOVA – 

four way) revelaram diferenças significantes para os fatores: grupos (DT: F=15,050; 

DAP: F=9,881; DML: F=11,711; P<0,001, respectivamente); níveis de equilíbrio (DT: 

F=246,577; DAP: F=237,494; DML: F=141,469; P<0,001, respectivamente); condições 

de apoio (DT: F=110,389; DAP: F=37,148; DML: F=60,684; P<0,001, 

respectivamente) e de visualização do monitor (DT: F=193,582; DAP: F=101,846; 

DML: F=54,682; P<0,001, respectivamente). 

Ainda houve interação entre grupos X condições de apoio (DML: F=3,169; 

P=0,020), níveis de equilíbrio X condições de apoio (DT: F=2,526; P=0,010; DAP: 

F=2,197; P=0,025 e DML: F=1,958; P=0,028), 

Na comparação, entre os grupos, com feedback visual (CFV), os testes post-hoc 

de Tukey indicaram diferenças significantes entre GSK x GSD (P<0,015) para o DT; 

entre GSK x GSD (P<0,008) e GSF e GSD (P=0,025) para o DML, no entanto, 

nenhuma diferença estatística foi encontrada para o DAP, nem entre GSK x GSF 

(P>0,05) em todos os modos de deslocamentos (DT, DAP e DML) avaliados. 

Sem feedback visual (SFV), também, foram encontradas diferenças significantes 

entre GSK x GSD  e GSF x GSD  para o DT, DAP e DML (P<0,001; P<0,01 e P=0,01, 

respectivamente), porém nenhuma diferença, foi encontrada  entre GSK x GSF (P>0,05) 

nos 3 deslocamentos (DT, DAP e DML) analisados, mostrando que, tanto na condição 

CFV quanto SFV, os grupos de Skatistas (GSK) e Surfistas (GSF) tiveram menores 

deslocamentos comparados aos sedentários.   

Com relação aos 5 níveis de estabilidade (Estático, 12, 8, 4 e 1) CFV, a ANOVA 

também mostrou diferenças significantes (P<0,01) entre eles, e o teste post hoc de 

Tukey indicou que estas diferenças entre os seguintes níveis: Estático x 4; Estático x 1; 
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12 x 4; 12 x 1 (P<0,01); 8 x 4 (P<0,05); 8 x 1 e 4 x 1 (P<0,01), para o DT, e entre 

Estático x 4; Estático x 1; 12 x 4; 12 x 1; 8 x 1 e 4 x 1 (P<0,01), para o  DAP e DML. 

 
Tabela 1 – Deslocamentos (DT, DAP e DML) do centro de gravidade (CG) dos sujeitos para os grupos 

(GSK, GSF e GSD) nas 3 condições de apoio (Bip, MD e MND) por nível de estabilidade, 

com visualização do monitor do BBS 
 

Deslocamento/ 

Níveis_Estab. 

Skatistas Surfistas Sedentários 

Condições de Apoio Condições de Apoio Condições de Apoio 

Bip MD MND Bip MD MND Bip MD MND 

DT_Estático 0,440,19a,b   1,010,42a 1,661,66b 0,811,10a,b 1,290,84a 1,330,92b 0,650,67a,b 1,481,61a 1,771,41b 

      DT_12 0,890,36c,d   1,290,34c 1,380,48d  0,960,39c,d 1,350,47c 1,350,58d   0,930,39c,d     1,380,61c   1,350,65d 

DT_8   1,020,36e,f   1,610,42e 1,650,40f  1,180,68e,f 1,570,75e 1,941,44f   1,090,66e,f     1,991,36e   1,660,86f 

DT_4   1,370,57g,h   2,010,63g 2,350,88h   1,610,93g,h 2,421,26g 2,000,98h   1,941,55g,h     3,142,85g   2,731,63h 

DT_1   3,632,02i,j   5,572,58i 5,602,54j      4,492,72i,j 5,964,82i 5,313,59j   5,694,99i,j     6,845,61i   6,423,38j 

DAP_Estático   0,310,19a,b    0,590,17a 0,780,42b 0,631,03a,b 0,900,79a 0,690,27b 0,400,19a,b 0,660,16a 1,021,13b 

    DAP_12 0,650,31c,d     0,830,21c 0,880,33d  0,710,32c,d    0,890,39c    0,960,45d   0,650,38c,d 0,830,40c   0,910,40d 

DAP_8   0,740,28e,f   1,050,24e   1,130,38f   0,880,61e,f   0,960,63e   1,300,87f   0,680,42e,f   1,110,99e   1,080,61f 

DAP_4   0,970,41g,h   1,260,47g   1,500,69h   1,170,82g,h   1,540,63g   1,330,46h   1,130,51g,h   1,851,88g   1,911,29h 

DAP_1   2,811,38i,j   4,072,33i   3,842,00j   3,052,01i,j   4,093,82i   4,023,42j   3,692,81i,j   4,554,00i   4,552,25j 

DML_Estático  0,210,92a,b   0,680,39a   1,251,70b   0,350,44a,b   0,690,54a   0,950,93b 0,390,68a,b   1,091,72a   1,260,98b 

    DML_12  0,490,23c,d   0,810,45c   0,890,57d   0,510,22c,d   0,810,50c   0,700,44d   0,510,23c,d   0,990,69c   0,870,60d 

DML_8  0,540,21e,f   1,010,49e   0,890,43f   0,630,36e,f   1,000,66e   1,151,20f   0,630,66e,f   1,361,17e   1,050,78f 

DML_4  0,800,34g,h   1,290,60g   1,440,76h   0,900,51g,h   1,59,15g   1,201,00h   1,251,42g,h   2,112,27g   1,631,05h 

DML_1  2,051,04i,j   2,931,30i,j   3,301,39j   2,591,54i,j   3,613,05i   2,641,30j   3,433,65i,j   4,104,01i   3,622,37j 

Legenda: DT=deslocamento total; DAP=deslocamento anteroposterior; DML=deslocamento médiolateral; CG=centro de gravidade; 

GSK=grupo skatistas; GSF=grupo surfistas; GSD=grupo sendentários; Bip=bipodal; MD=membro dominante; 
MND=membro não dominante; BBS=Biodex, Balance System; Níveis_Estab= níveis de estabilidade 

Nota: Valores estão expressos em média  desvio padrão; *letras iguais representam diferenças intra-grupo para cada nível de 

estabilidade 

 

Nas análises SFV, também foram observadas diferenças significantes entre os 

níveis: Estático x 12; Estático x 1; 12 x 4; 12 x 1; 8 x 4; 8 x 1 e 4 x 1 (P<0,01), para o 

DT, entre Estático x 12 (P<0,05); Estático x 1; 12 x 4; 12 x 1; 8 x 4; 8 x 1 e 4 x 1 

(P<0,01), para o  DAP e, entre  Estático x 1; 12 x 4; 12 x 1 (P<0,01); 8 x 4 (P=0,023); 8 

x 1 e 4 x 1 (P<0,01), para o DML. 

Com relação às condições de apoio (Bip; MD e MND), independente dos 

sujeitos terem realizados os testes CFV (Tabela 1) ou SFV (Tabela 2), o post hoc de 

Tukey também mostrou diferenças significantes entre Bip x MD e Bip x MND (P<0,01), 

em todos os níveis de estabilidade analisados (Estático, 12, 8, 4 e 1), porém, nenhuma 

diferença foi detectada entre os membros (MD x MND; P>0,05). 

 

Tabela 2 – Deslocamentos (DT, DAP e DML) do centro de gravidade (CG) dos sujeitos para os grupos 

(GSK, GSF e GSD) nas 3 condições de apoio (Bip, MD e MND) por nível de estabilidade, 

sem visualização do monitor do BBS  
 

Deslocamento/ 

Níveis_Estab. 

Skatistas Surfistas Sedentários 

Condições de Apoio Condições de Apoio Condições de Apoio 

Bip    MD MND Bip MD MND Bip MD MND 

DT_Estático  2,511,53a,b    2,050,92a  2,811,62b  2,121,12a,b  2,471,23a   2,240,90b  1,611,13a,b   2,901,60a 3,031,52b 
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      DT_12  1,320,36c,d    1,290,34c    1,380,48d  1,360,45c,d    1,590,50c   1,650,47d  1,540,56c,d   1,760,52c 2,010,67d 

DT_8  1,510,43e,f    1,850,52e    2,240,58f  1,760,63 e,f    1,970,70e   2,000,68f  1,680,76e,f   3,031,65e 2,151,13f 

DT_4  2,130,58g,h    2,961,17g    2,990,69h  2,210,85g,h    2,881,53g   2,931,74h  2,291,51g,h   4,674,55g 3,772,98h 

DT_1  4,501,59i,j    6,333,27i    5,682,04j  4,431,98i,j    6,363,54i   6,072,88j  5,974,48 i,j   8,964,94i 8,514,36,j 

DAP_Estático 1,841,67a,b   1,510,85a 1,610,89b 1,251,13a,b 1,721,02a   1,460,63b 0,820,58a,b 1,931,03a 2,171,47b 

    DAP_12 1,020,49c,d  0,970,37c 1,200,34d 1,060,50c,d 1,070,45c   1,120,34d 1,110,59c,d   1,100,42c 1,450,68d 

DAP_8  0,950,26e,f  1,250,60e 1,390,49f 1,340,52e,f 1,430,57e 1,300,45f  1,230,79e,f 1,760,70e 1,571,06f 

DAP_4 1,610,68g,h 2,091,14g 1,900,66h 1,570,73g,h 1,730,72g 1,991,08h  1,731,29g,h 3,022,99g 2,672,61h 

DAP_1 3,481,48i,j 4,551,91i 3,791,65j 3,061,30i,j 4,212,07i 4,042,34j  4,112,89i,j 5,643,01i 6,413,77j 

DML_Estático 1,210,96a,b 1,070,70a 1,971,61b 1,271,07a,b 1,461,04a 1,321,04b 0,810,57a,b 1,641,73a 1,651,16b 

    DML_12 0,620,22c,d 0,930,42c 1,190,55d 0,640,34c,d 0,960,50c 1,000,56d 0,790,49c,d 1,120,66c 1,120,66d 

DML_8 0,930,59e,f 1,080,36e 1,480,73f 0,940,46e,f 1,090,65e 1,270,73f 0,890,47e,f 2,151,80e 1,150,79f 

DML_4 1,090,29g,h 1,670,76g 1,910,85h 1,250,72g,h 1,961,48g 1,741,38h 1,180,78g,h 3,093,64g 2,111,85h 

DML_1 2,090,66i,j 3,472,61i 3,441,55j 2,621,39i,j 3,842,99i 3,612,14j 3,292,97i,j 5,764,71i 4,442,24j 

Legenda: DT=deslocamento total; DAP=deslocamento anteroposterior; DML=deslocamento médiolateral; CG=centro de gravidade; 

GSK=grupo skatistas; GSF=grupo surfistas; GSD=grupo sendentários; Bip=bipodal; MD=membro dominante; 
MND=membro não dominante; BBS=Biodex, Balance System; Níveis_Estab= níveis de estabilidade 

Nota: Valores estão expressos em média  desvio padrão; *letras iguais representam diferenças intra-grupo para cada nível de 

estabilidade 
 

 

Na comparação entre as condições de visualização do monitor (CFV x SFV), 

intra-grupo, pode-se observar que maiores deslocamentos do centro de gravidade (CG) 

quando os sujeitos não utilizaram o feedback visual (SFV) todos os grupos, nos vários 

níveis de estabilidade, especialmente no GST (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3 – Valores de P comparando os deslocamentos do CG nas duas condições de 

visualização do monitor do BBS (CFV x SFV), intra-grupo  

Grupos/ 

Níveis Estab 

Bipodal Membro Dominante Membro Não Dominante 

DT   DAP  DML     DT    DAP    DML    DT   DAP    DML 

GSK          

Estático P<0,001 P=0,003 P<0,001 P=0,001 P=0,001 P=0,072 P=0,066 P=0,004 P=0,244 

12 P=0,007 P=0,018 P=0,116 P=0,085 P=0,195 P=0,485 P=0,014 P=0,013 P=0,154 

8 P=0,002 P=0,048 P=0,021 P=0,117 P=0,225 P=0,643 P=0,003 P=0,119 P=0,012 

4 P=0,001 P=0,004 P=0,017 P=0,010 P=0,014 P=0,134 P=0,035 P=0,117 P=0,123 

1 P=0,199 P=0,209 P=0,884 P=0,481 P=0,542 P=0,485 P=0,925 P=0,945 P=0,796 

GSF          

Estático P=0,003 P=0,127 P=0,006 P=0,005 P=0,020 P=0,019 P=0,010 P<0,001 P=0,318 

12 P=0,544 P=0,584 P=0,010 P=0,199 P=0,254 P=0,406 P=0,131 P=0,278 P=0,116 

8 P=0,020 P=0,035 P=0,052 P=0,141 P=0,040 P=0,719 P=0,884 P=1,000 P=0,756 

4 P=0,072 P=0,178 P=0,139 P=0,376 P=0,459 P=0,448 P=0,080 P=0,038 P=0,230 

1 P=0,952 P=0,991 P=0,951 P=0,797 P=0,911 P=0,834 P=0,524 P=0,985 P=0,146 

GSD          

Estático P=0,008 P=0,016 P=0,077 P=0,022 P<0,001 P=0,398 P=0,026 P=0,023 P=0,334 

12 P=0,002 P=0,016 P=0,056 P=0,077 P=0,791 P=0,594 P=0,011 P=0,012 P=0,281 

8 P=0,032 P=0,026 P=0,223 P=0,070 P=0,048 P=0,163 P=0,195 P=0,138 P=0,729 

4 P=0,532 P=0,101 P=0,862 P=0,280 P=0,209 P=0,384 P=0,246 P=0,324 P=0,384 

1 P=0,870 P=0,690 P=0,913 P=0,281 P=0,407 P=0,307 P=0,152 P=0,112 P=0,339 
Legenda: CG=centro de gravidade; BBS=Biodex, Balance System; CFV=com feedback visual; SFV=sem feedback visual; 

;Níveis_Estab=níveis de estabilidade; Bip=bipodal; MD=membro dominante; MND=membro não dominante; DT=deslocamento 

total; DAP=deslocamento anteroposterior; DML= deslocamento médiolateral; GSK=grupo skatistas; GSF=grupo surfistas; 
GSD=grupo sendentários. 

Nota: em negrito = significância estatística (P≤0,05) 
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4. Discussão 

 

 Os resultados do presente estudo mostraram que o GSK e o GSF apresentaram 

menor instabilidade postural, sem diferenças significantes entre eles, com menores 

índices de deslocamentos em relação aos sedentários, sugerindo que a prática destes 

esportes reflete em um melhor equilíbrio postural, possivelmente, pelo fato do sujeito 

estar constantemente exposto a um ambiente instável e/ou mutável. 

Alcantara et al. (2012), comparando o equilíbrio postural entre surfistas e 

sujeitos ativos saudáveis, não encontraram diferenças entre os grupos. Apesar dos 

autores não terem comparados surfistas versus skatistas, o presente estudo corrobora 

esses achados, sugerindo que a prática de atividade física pode desenvolver a melhora 

do equilíbrio.  

 Os skatistas e surfistas apresentaram maior equilíbrio corporal nas três condições 

de apoio (BIP, MD, MND), comparados aos sedentários, achado que corroborou o 

encontrado no estudo de Shirabe (2017), no qual os praticantes de taekwondo obtiveram 

um maior controle postural comparado aos sujeitos sedentários, no entanto o estudo não 

foi realizado com o BBS, e não abordam modalidades como o skate e o surfe, que são 

praticados em ambientes instáveis.  

No que diz respeito ao equilíbrio em um só membro, Matsuda et al. (2008) 

compararam a oscilação corporal em apoio unipodal entre atletas de futebol, basquete, 

natação e não atletas, encontrando que jogadores de futebol apresentam melhor 

equilíbrio na posição unipodal. Mesmo sem se tratar de atletas de mesma modalidade, o 

presente estudo corrobora, em parte, esses achados, já que comparou praticantes de uma 

modalidade esportiva com indivíduos não atletas. É importante ressaltar que tanto na 

prática do taekwondo, quanto no futebol, skate e surfe, os sujeitos, em algum momento, 

necessitam de habilidade maior de um dos membros inferiores, seja para manter a 

postura de apoio sobre um dos membros, ou concluir uma ação, ora chutar, manobrar ou 

“remar” (ato de impulsionar o skate), desenvolvendo competências relacionadas ao 

equilíbrio (Rabello et al., 2014). 

 Barbosa et al. (2018), avaliaram o equilíbrio, por meio do BBS, de 17 mulheres 

praticantes de voleibol, a fim de investigar se a órtese de tornozelo alterava o equilíbrio, 

e os resultados foram confirmados, em parte, pelo presente estudo, uma vez que, 

nenhuma diferença foi encontrada para o DML e DT.  Porém, outros estudos (Shirabe, 

2017; Matsuda et al., 2008; Shigaki et al., 2013), que analisaram a influência da 
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dominância dos MMII no equilíbrio, também não encontraram diferenças entre MD e 

MND, embora este último tenha avaliado, apenas, o controle postural estático. 

Na análise da influência da visão para o equilíbrio, os grupos apresentaram 

maior instabilidade postural quando submetidos ao teste no BBS, sem o feedback visual, 

reafirmando a importância do estímulo visual. Este resultado corrobora o estudo de  

Alcantara et al. (2012), que analisou o equilíbrio de 22 sujeitos (11 surfistas e 11 

sujeitos ativos saudáveis), em duas condições de visão, olhos abertos e olhos fechados, 

por meio de uma plataforma de força, no qual os sujeitos tiveram maior oscilação na 

condição de olhos fechados.  

 Com relação aos níveis de instabilidade, analisados no presente estudo, foram 

encontrados resultados significantes, em especial, entre os modos estático e dinâmico, 

corroborando o estudo de Barbado  et al. (2012), em que avaliou o equilíbrio postural, 

por meio do BBS, de 32 jovens e saudáveis (11 mulheres e 11 homens), e achou 

diferenças significantes entre eles, porém, a análise entre os níveis dinâmicos, em que o 

presente estudo evidenciou diferenças, na maioria deles, tanto no DAP quanto no DML, 

vai na contra-mão do estudo acima referendado. 

 Entre as principais limitações do estudo, destaca-se o fato de não ter realizado 

intervenção, e a escassez de trabalhos na literatura que abordassem as modalidades 

skate e surfe, e ainda, que utilizassem o BBS para avaliação do equilíbrio, assim como 

estudos que analisassem as condições visuais com e sem visor, tendo em vista que 

foram encontrados estudos que investigassem apenas a influência de olhos abertos e 

fechados. 

5. Conclusão 

 

 De acordo com os resultados do presente estudo, os praticantes de skate e surfe 

apresentaram menores deslocamentos, indicando níveis de estabilidade semelhantes e, 

ambos os grupos, apresentaram maior equilíbrio quando comparados aos sedentários, 

sem diferença entre membro dominante e não dominante, porém, o feedback visual teve 

influencia para um maior controle postural.  
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Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO MOVIMENTO HUMANO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Análise comparativa da estabilidade corporal de indivíduos 

praticantes de skate, surf, e sedentários.  

Equipe de Pesquisadores 

Prof. Dr. Heleodório Honorato dos Santos (coordenador) 

Ft. Glauko André Figueiredo Dantas (pesquisador) 

Ac. Mariana Vieira Farias (pesquisador) 

Ac. Thais Lira Ribeiro de Lima 

 

Voluntário: ________________________________________data: __/__/_____ 

 

O propósito deste estudo será comparar o equilíbrio corporal entre indivíduos 

praticantes de skate, surfe e sedentários. Neste estudo você será avaliado quanto ao 

equilíbrio dinâmico, além da atividade elétrica dos músculos glúteo médio, vasto 

medial, gastrocnêmio medial e tibial anterior, e como estes influenciam no equilíbrio em 

condições de instabilidade. 

Você será um dos 45 skatistas e/ou surfistas praticante há pelo menos 6 meses, 

com frequência de pelo menos duas vezes na semana, ou sedentário, que está sendo 

convidado a participar deste estudo.  

A finalidade deste trabalho será contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos do curso de Fisioterapia da UFPB, junto à disciplina de 

trabalho de conclusão e resultará em possíveis estratégias de intervenção no tratamento 

de pacientes acometidos por doenças que promovam a perda do equilíbrio corporal. 

Prestaremos quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários no decorrer dos 

processos avaliativos e de tratamento. 

Os resultados desta pesquisa podem ser publicados para a informação e 

benefício de todos os profissionais envolvidos diretamente com a fisioterapia, 

biomecânica, esportes e medicina, além dos próprios praticantes dessas modalidades, 

resguardando o anonimato de sua identidade e garantindo que seu nome e sua imagem 

não serão publicados ou usados sem o seu consentimento, a não ser se requerido por lei. 

Neste evento, não existem possíveis riscos potenciais, afinal trata-se de estudo 

que, apenas, irá comparar o equilíbrio dinâmico entre desportistas e sedentários. Porém, 

se acaso sentir-se ou tiver qualquer processo alérgico a fita dupla-face utilizada na 

fixação dos eletrodos da eletromiografia, ou se necessário for, os primeiros socorros 

serão prestados pelos próprios pesquisadores no local da pesquisa e imediatamente você 

será encaminhado ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) localizado no 

próprio Centro de Ciências da Saúde, para atendimento médico. 
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 Você ficará ciente de qualquer informação nova ou mudança na natureza deste 

estudo ou nos procedimentos que devam afetar sua boa vontade para continuar nesta 

pesquisa. Sua recusa em participar não vai de maneira nenhuma envolver penalidade, 

pois sua participação é estritamente voluntária e você pode retirar-se deste projeto de 

pesquisa a qualquer hora.  

Vai ser dada a você uma cópia deste formulário. Se em qualquer momento você 

sentir que houve infração dos seus direitos, deve contatar com o Comitê de Ética em 

Pesquisas e Seres Humanos do CCS/UFPB (3216-7791), o coordenador da pesquisa, 

Prof. Dr. Heleodório Honorato dos Santos (99613-7900), o fisioterapeuta Glauko André 

Figueiredo Dantas (99664-7596) ou as alunas pesquisadoras Mariana Vieira Farias 

(98104-6279), Thais Lira Ribeiro de Lima (81 99609-9477) para respostas sobre 

qualquer questão da pesquisa e de seus direitos. 

 Eu admito que revisei totalmente e entendi o conteúdo deste formulário de 

consentimento, participando deste estudo de livre e espontânea vontade, não tendo sido 

forçado ou coagido na minha participação.  

 

Assinatura do Voluntário ou Responsável Legal:   

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 Eu certifico que revisei o conteúdo deste formulário com a pessoa que assinou 

acima, que em minha opinião, entendeu a explanação sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios conhecidos desta pesquisa. 

 

Ass. dos Investigadores:  

 

__________________________________________________data: ____/___/______  

 

__________________________________________________data: ____/___/______ 

 

_________________________________________________data: ____/___/_______ 

 

 

 

 

Impressão Digital 
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Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO MOVIMENTO HUMANO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

Data: ___ / ___ / ___ 

Nome: 

_________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/______  Telefone: 

__________________________ 

Idade:______ Massa corporal:______kg   Estatura:_______m     IMC:______kg/m² 

Membro Dominante: ____________________________________ 

 

Pratica surf:   (   ) Sim   Tempo de prática (Meses/Anos):____________ 

              (   ) Não    Freqüência: ____________________________ 

 

Pratica skate:   (   ) Sim   Tempo de prática (Meses/Anos):____________ 

               (   ) Não    Freqüência: ____________________________ 

 

Outra Atividade Física: (   ) Sim  Modalidade: ___________________________ 

                 (   ) Não Freqüência: ____________________________ 

 

Faz uso de algum medicamento?  (   ) Não   (   ) Sim 

História de lesão ou trauma na coluna lombar: (   ) Não  (   ) Sim 

OBS.:________________________________________________________________ 

História de lesão ou trauma no membro inferior: (   ) Não  (   ) Sim 

OBS.:________________________________________________________________ 

Presença de dor na coluna lombar, membro inferior ou em alguma parte do 

corpo? 

(   ) Não    (   ) Sim  Local: _________________________________________ 
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Anexo A 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) – 

VERSÃO CURTA E CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 Nós estamos interessados em saber que tipo de atividade física você faz como 

parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gastou 

fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que 

você faz no trabalho, para ir de um lugar para outro, por lazer, por esporte, por exercício 

ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO 

importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação. 

 

Para responder às questões lembre que: 

- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 

 Para responder às perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1a Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

 

_____ Dias por SEMANA    (     ) Nenhum 

Tempo em cada dia? 

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 

2a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar de leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, 

fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar 

do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar MODERADAMENTE sua 

respiração ou batimentos do coração? (Por favor, não inclua CAMINHADA). 

 

_____ Dias por SEMANA    (     ) Nenhum 

Tempo em cada dia? 

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 
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Tempo        

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados 

em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 

atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração? 

 

_____ Dias por SEMANA    (     ) Nenhum 

 

Tempo em cada dia? 

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Tempo        

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um 

amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentado 

durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

4a Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia da semana? 

_____ horas _____ minutos 

4b Quanto tempo no total você gasta sentado em um final de semana? 

_____ horas _____ minutos 
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Anexo B 
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Anexo C 
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