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RESUMO 

 

A obesidade aumenta os riscos de desenvolver comorbidades e problemas posturais. A literatura científica 
sugere que hábitos alimentares e de atividade física podem influenciar na biomecânica corporal, causando 
fraqueza de músculos do tronco, alterando o centro de gravidade corporal e modificando o equilíbrio corporal. 
Por esse motivo, o presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre a força de músculos do 
tronco (CORE) e equilíbrio em crianças e adolescentes obesos. Trata-se de um estudo transversal, de 
abordagem quantitativa. Foram incluídos indivíduos de 7 a 18 anos de idade que apresentavam sobrepeso 
ou obesidade. As coletas foram realizadas por meio de uma avaliação fisioterapêutica funcional, utilizando-
se de testes específicos de equilíbrio e força de CORE, os quais serão tabulados e analisados através do 
software estatístico SPSS. O projeto será realizado no Centro Universitário de Maringá (Unicesumar), que se 
vincula a um projeto de pesquisa - GEFFEND. Como resultado, é esperado que exista uma relação entre 
equilíbrio corporal e força de músculos do CORE em crianças e adolescentes obesos. 

PALAVRAS-CHAVE: Déficit de equilíbrio; jovens; Instabilidade de CORE; Obesidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um distúrbio que envolve excesso de gordura corporal o 
que expõe os jovens a graves consequências, como sobrecargas mecânicas. 
Tais sobrecargas mecânicas deslocam o centro de equilíbrio e alteram a 
estabilidade corporal. Com isso, o indivíduo aumenta os riscos de desenvolver 
patologias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo aumentou dez 
vezes nas últimas quatro décadas. Diante disso, a literatura tem apontado que 
o excesso de gordura corporal influência na alteração da linha de gravidade, 
acarretando desequilíbrios corporais (SOUZA et al., 2005). 

Outra hipótese para o déficit de equilíbrio encontrado em adolescentes 
obesos é a fraqueza dos músculos do tronco. Os músculos do CORE geram 
suporte para todo o corpo, diminuindo a sobrecarga de forças externas, além 
de prevenir lesões musculoesqueléticas da coluna vertebral e extremidade 
inferiores. Estudos encontrados relataram que um programa de fortalecimento 
e estabilização do CORE traz benefícios na estabilização e funcionalidade na 
população idosa (SANTOS 2018), em pacientes com sequelas de acidentes 
encefálico (CABANAS; CUCHI; BAGUR, 2013), e ameniza a dor em pacientes 
com lombalgias (PEREIRA, 2010), e em programas preventivos em atletas 
(KINBLER; PRESS; SCIASCIA, 2006). Outro estudo mostrou que a alteração 
de equilíbrio e excesso de peso está relacionado em crianças (LEMOS et 
al.,2009).  

Portanto, considerando os pontos supra elencados, não está claro na 
literatura se a força de CORE se relaciona com o equilíbrio em crianças e 
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adolescentes obesos, pelo motivo de não apresentar nenhum estudo nas 
bases de dados que comprovam a correlação desses fatores. Por isso, o 
presente estudo se propõe em avaliar eventuais relações entre a força de 
CORE e o equilíbrio em adolescentes obesos. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de análise transversal, de abordagem 
quantitativa. A pesquisa será realizada no Centro Universitário de Maringá 
Unicesumar, por meio de um projeto de pesquisa conduzido pelo Grupo de 
Estudos em Educação Física, Fisioterapia, Esporte, Nutrição e Desempenho 
(GEFFEND/UNICESUMAR), o qual envolve uma equipe multidisciplinar, que 
tem por objetivo atender a população com obesidade na região metropolitana 
de Maringá/PR.  

 A população será constituída por adolescentes e crianças residentes 
no município de Maringá/PR. A divulgação será feita por meio de mídias 
digitais, entrega de cartazes nas unidades básicas de saúde (UBS) de 
Maringá/PR. Como critério de inclusão serão aceitos adolescentes com as 
seguintes características: a) apresentar entre 7 até 18 anos de idade; b) estar 
com sobrepeso ou obesidade e c) ter disponibilidade para participar das 
avaliações. Os critérios de exclusão serão: a) utilização de glicocorticoides 
e/ou medicamentos psicotrópicos que possam regular o apetite e afetar o 
sistema vestibular; b) limitações osteomioarticulares que impeçam a prática 
regular de exercícios físicos. Ademais, serão seguidas todas as 
especificações contidas na resolução 466/2012 do Ministério da Saúde, assim 
como a declaração de Helsinque. Os pais ou responsáveis pelas crianças e 
adolescentes serão convidados a assinar o termo de assentimento. Após o 
aceite dos pais e responsáveis, assim como das crianças e adolescentes, 
serão aplicados testes físicos que são descritos abaixo.  

 

2.1. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

O Star Excursion Balance Test (SEBT) é um teste de equilíbrio que é 
realizado em apoio unipodal, sendo que o pé de apoio se encontrará no meio 
da intersecção das linhas (fita métrica) anteriores, posterolateral e 
posteromedial. Entre as linhas são formados ângulos, entre a anterior e 
posteromedial um ângulo de 135º, o qual é igualmente entre a anterior e 
posterolateral e o outro ângulo de 90º é formado pela linha posterolateal e 
posteromedial. Assim, o membro inferior oposto do que se encontra entre a 
intersecção, deve alcançar a maior distância possível. O SEBT é realizado em 
três tentativas para cada direção, isto é, caso o pé de apoio não se mantenha 
centralizado, o teste será refeito. A pontuação é feita somando as maiores 
distâncias conquistadas nas três direções, dividindo pelo comprimento real do 
membro inferior e multiplicando por três e os valores finais são considerados 
em porcentagens, conforme o cálculo abaixo (RABELLO et al., 2014). 

SEBT = (A + PM + PL) / (LL X 3) x 100. 

 O teste de prancha lateral, consiste na realização do exercício 
denominado “prancha”, que é realizado em isometria. Para tanto, os 
adolescentes e crianças serão testados bilateralmente, sendo que os 
avaliados ficarão em decúbito lateral, com o braço do lado testado mantendo 
uma angulação de 90º abduzido, antebraço fletido a 90º e cotovelo apoiado 
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no chão. Os indivíduos serão instruídos a manter o corpo elevado e alinhado 
em uma linha reta, durante o período máximo que conseguirem 
(FRANCISCO; VIEIRA; SANTOS, 2012). 

Para o teste de prancha frontal, os avaliados serão instruídos a ficarem 
em decúbito ventral, com os braços e antebraços flexionados a 90º e apoiados 
no chão. Os adolescentes e as crianças serão instruídos a manter o corpo 
elevado e alinhado em uma linha reta, pelo máximo de tempo que 
conseguirem. A força dos músculos do tronco será classificada como fraca, 
boa e excelente. (FRANCISCO; VIERIA, SANTOS, 2012). 

 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se que com essa pesquisa se possa comprovar a relação de 
força de CORE e equilíbrio em crianças e adolescentes obesos, a fim de 
contribuir com uma melhor qualidade de vida dessa população, prevenindo 
disfunções decorrentes do excesso de peso e da fraqueza de CORE e perda 
de equilíbrio. Em todos os casos, o projeto terá implicações maiores para o 
avanço da ciência e para a resolução de problemas vindouros da sociedade 
em especial a população obesa. 
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