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Introdução. Atletas profissionais e amadores têm limitada a capacidade de manter um satisfatório controle motor 
da postura dinâmica após a exaustão física. Consequentemente, há redução da qualidade do gesto motor e da técnica 
esportiva, bem como redução do equilíbrio na progressão da corrida, ocasionando maior risco de quedas e lesões. As-
sim, conhecer a resposta dos atletas de provas de longa distância frente a testes de controle motor-equilíbrio poderá 
gerar novas estratégias de avaliação e de intervenção que poderão ser adicionadas nos programas já existentes, o que 
auxiliaria na melhora do gesto esportivo e, consequentemente, na performance. Objetivo. Determinar o escore de 
equilíbrio estático, antes e após prova de triathlon de longa distância (ironman), na postura ereta unipodal. Método. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos por meio do parecer número 1.087.547. 
Participaram deste estudo 31 atletas amadores de provas de Ironman, todos do sexo masculino. O escore de equilíbrio 
foi obtido por meio da velocidade de deslocamento do centro de gravidade (VelCog) durante apoio unipodal. Para aval-
iar a VelCog foi utilizada a plataforma de força VSRTM SPORT da NeuroConR antes e após a prova de Ironman. Para 
detectar diferença na média da VelCog antes e depois do Ironman foi utilizado teste t pareado com nível de significância 
de p≤0,05. As análises estatísticas foram realizadas no SPSS v.20.0 – licenciado para uso pela Universidade do Es-
tado de Santa Catarina. Resultados. Os achados mostraram aumento significativo (p=0,001) da velocidade de os-
cilação do centro de gravidade após a prova (1,07±0,25) quando comparado a antes (0,72±0,11) da prova sugerindo 
redução do controle do equilíbrio estático em apoio unipodal. Neste estudo, maior velocidade de oscilação do COG 
indica redução na capacidade de manter o equilíbrio com consequente menor estabilidade postural. Conclusão. 
Nas condições experimentais analisadas, os atletas apresentaram dificuldade na manutenção da postura em apoio 
unipodal após a prova de ironman, sugerindo limitado controle postural na manutenção desta posição e da estabili-
dade funcional no tornozelo com consequente risco aumentado de lesões e quedas. 
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