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Equilíbrio

 EQUILÍBRIO POSTURAL
 refere-se ao alinhamento corporal tentando manter o 

CG num limite ótimo de equilíbrio
 Poder ser:

 Estático:
 Envolve manter o CG dentro da base de suporte. 

 Dinâmico
 Envolve respostas posturais automáticas ao desequilíbrio do 

CG



 

Gravidade

 Força externa mais comum que age no nosso 
corpo

 essa força gravitacional é denominada peso (w) 
que é o produto da massa (m) e a aceleração da 
gravidade (g) expressa em N

w = m x g



 

Direção da força de gravidade ou linha 
de gravidade

 É sempre no sentido da terra, para baixo
 age constantemente no nosso corpo,mesmo 

em repouso
 o peso é uma força
 a massa não é



 

Onde passa?

No plano sagital a linha da gravidade passa  
sob o lóbulo da orelha, em frente da art. 
atlanto occipital, posterior a art. do quadril, 
um pouco anterior eixo de rotação do joelho 
e entre o maléolo e a cabeça dos metatarsos

No plano frontal o centro de gravidade 
passa aproximadamente na altura de S2, 
anterior ao sacro e projeta dentro da base de 
suporte, 1 a 5 cm anterior ao tornozelo



 

Centro de gravidade (CG)

 existe um ponto no corpo em que a força da 
gravidade age, esse ponto é denominado 
centro de gravidade 

 é o ponto de equilíbrio do corpo
 soma das forças internas = as forças externas



 

CG X centro de massa (CM)

 O certo é 
 centro da gravidade é o termo usado para definir por onde passa 

a força da gravidade de todo o corpo, sempre vertical

 centro de massa 
 cada segmento tem seu centro de massa, e há um ponto no corpo 

onde todos os segmentos funcionam como o único (ponto de 
equilíbrio do corpo)

 esse ponto é denominado centro de massa e é onde o CG  passa  



 

CM dos segmentos e CG do corpo.

Hamill & Knutzen, 1999

CG



 

Equilíbrio

 Fatores que ameaçam o equilíbrio
 Fraqueza muscular
 déficit de propriocepção
 adm limitada

 Essas alterações afetam a habilidade do 
indivíduo de manter o centro de gravidade (CG) 
dentro da base de suporte levando a perda do 
equilíbrio



 

Base de Suporte

Limite é definido como a maior distância que uma 
pessoa pode inclinar-se sem mudar a base de 

sustentação.



 

Limites são em torno de 12 graus 
AP e 16 graus lateralmente.



 

Na marcha ….

Base de suporte ou largura do passo: distância 
entre os toques de calcanhares bilateralmente.



 

Perda de equilíbrio

 posição do corpo
 percebida pelos mecanoreceptores, sistema visual e 

vestibular
 Posição do CG relativa a base de suporte não é percebida de 

uma maneira acurada
 os movimento automáticos necessários para trazer o CG para 

um posição de equilíbrio não são controlados efetivamente



 

Controle do equilíbrio

 A nível central envolve dois componentes
 sistema visual, vestibular, somatosensório

 determina o tempo, direção e amplitude da correção postural 
informações obtidas do sistema vestibular, visual e 
principalmente de respostas proprioceptivas

 coordenação muscular
 determina a seqüência de eventos assim como a distribuição 

das atividades de contração nas pernas e tronco



 

Componentes Musculares

 Músculos anti-
gravitacionais
 Contrações constantes 

mantendo o CG dentro 
da base de suporte.



 

Reações posturais automáticas

 3 sistemas articulares (quadril, joelho e 
tornozelos) localizados entre a base de suporte e 
o CG 
 movimentos estratégicos envolvendo as 3 articulações 

trazem o CG de volta a posição de equilíbrio
 dependem da configuração da base de suporte
 do alinhamento do CG em relação ao limite de 

estabilidade 
 velocidade dos movimento posturais



 

Estratégia do passo à frente

 Dar um passo à 
frente redefinindo 
uma nova base de 
suporte. 



 

Estratégia do tornozelo

 CG passa anterior a 
articulação
 usa a contração do 

gastroc e tibial anterior
 mais efetivo no controle 

lento do equilíbrio
 mais efetivo quando a 

base de suporte é firme 
e o CG está nos entre 
as áreas de limites da 
estabilidade

 mais efetivo na postura 
estática



 

Estratégia do quadril
 Caso o tornozelo não é 

capaz de manter o 
equilíbrio

 No quadril, CG passa atrás 
ou no meio da articulação
 tendência a cairmos para 

trás
 flexores do quadril e 

ligamento íliofemoral
 movimentos rápidos e 

largos
 caso o CG passe além da 

área limite
 estratégia do passo a frente

 Ex: dentro do ônibus



 

Alterações freqüentes 

 Déficits biomecânicos e musculoesqueléticos
 Adm inadequada
 Presença de dor
 Lesões com perda de propriocepção

 Alterando o alinhamento do CG

 Déficits sensoriais
 Neuropatias, distúrbios do equilíbrios, patologias 

vestibulares



 

Avaliando o equilíbrio

Coloca-se o pcte em 
situações de desequilíbrio 

e avalia as reações. 
Existem equipamentos que 

avaliam o deslocamento 
do CG e do centro de 

pressão.



 

Treino de equilíbrio
 Exercícios seguros 
 exercícios que usam vários planos de 

movimento
 exercícios que estimulam os mecanoreceptores
 estático, bilateral, em superfícies estáveis e 

prossiga para dinâmico, unilateral e em 
superfícies instáveis

 atividades funcionais específicas
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