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Introdução: A manutenção do equilíbrio é um dos quesitos fundamentais para o desempenho do corredor e prevenção 

de lesões. Trata-se de um mecanismo complexo, porém, é desejável investigar a influência de atributos físicos como, 

por exemplo, a ação muscular para nortear possíveis propostas terapêuticas.

Objetivos: Verificar a correlação entre equilíbrio postural estático e força isométrica de abdutores e extensores de quadril 

em corredores recreacionais. 

Método: Foi realizado um estudo transversal, aprovado pelo CEP/UFJF (parecer 2.362.240). Participaram da pesquisa 

corredores recreacionais, com idade entre 18 e 60 anos, que praticavam corrida há pelo menos 3 meses e corriam no 

mínimo 10 quilômetros por semana. Foram excluídos os participantes que apresentaram dor ou desconforto 

musculoesquelético no momento da avaliação. Para avaliar o equilíbrio foi realizada uma análise estabilométrica 

estática na Plataforma Modular Baropodométrica e Análise de Marcha MPS® utilizando como variável o trajeto 

percorrido pelas oscilações desenvolvidas pelo centro de pressão (COP). Para analisar a força muscular isométrica de 

extensores e abdutores de quadril foi utilizado o dinâmetro manual microFET2®. Foram realizadas três medidas 

intervaladas por 30 segundos no membro inferior dominante. Foi registrada a média entre as mensurações. A 

normalidade dos dados foi realizada por meio do teste de kolmogorov-Smirnov e a correalção entre as variáveis por 

meio do teste de correlação de Spearman (&#945;=0,05). Os dados foram processados no software SPSS 22.0.

Resultados: Participaram do estudo 92 corredores recreacionais, com idade média de 36,53 ± 9,67 anos. A correlação 

de Spearman entre força de abdutores de quadril e COP foi estatisticamente significativa (p=0,04) e negativa (r=-0,2). 

Em contrapartida, não houve correlação significativa entre extensores de quadril e COP (p=0,179; r=1,4). 

Conclusão: Observamos uma correlação entre força de abdutores de quadril e COP. A fraqueza muscular dos abdutores 



está relacionada a uma maior oscilação do centro de pressão no sentido látero-lateral, bem como ao aumento na área 

total de deslocamento do COP. Sugerimos protocolos terapêuticos focados na musculatura abdutora do quadril com 

intuito de melhorar a estabilidade postural e desempenho. 
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