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Introdução. A osteoartrite (OA) é uma degeneração crônica que comumente afeta a articulação do joelho, pro-
movendo alteração no osso subcondral, perda da cartilagem, inflamação sinovial, lesões meniscais e perda de força 
muscular. Indivíduos com mais de 65 anos apresentam risco de quedas que pode ser aumentado com a presença de 
AO. Com isso, poderá haver um aumento do tempo, da velocidade e da área de oscilação postural (centro de pressão 
(CoP)) devido à redução da força de quadríceps, diminuição da propriocepção, entre outros fatores.  Objetivos. 
Comparar as variáveis do CoP com apoio bipodal, olhos fechados e abertos entre mulheres adultas com OA e o grupo 
controle, determinar se as variáveis CoP podem discriminar o grupo com AO e controle e correlacionar as variáveis do 
CoP com Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC) e Falls Self-Efficacy Scale (FES). Método. Trata-se de 
um estudo transversal, com vinte e duas participantes divididas em dois grupos de 11: grupo OA (x ̅=68 anos (DP=7.4)) 
e grupo controle (x ̅=66 anos (DP=4.4)). O equilíbrio estático foi verificado utilizando uma plataforma de força (Bertec 
Corporation®), frequência de amostragem de 1000 Hz (Fz = 5000 N, Fx=Fy = 2500 N) para as seguintes variáveis do 
CoP: Área (cm²), Deslocamento da oscilação total (DOT) (cm), Amplitude de deslocamento anteroposterior e mediolat-
eral (ADap/ADml) (cm), Velocidade média total (VMT) (cm/s), Velocidade média anteroposterior e mediolateral (VMap/
VMml) (cm/s). O Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC), o ABC, FES e a escala visual 
análoga (EVA) em cm foram coletados e considerados como desfechos secundários. Resultados: A análise do CoP 
demonstrou uma diferença estatisticamente significante na condição de olhos fechados para o deslocamento da os-
cilação total (P=0,020), amplitude de deslocamento anteroposterior (P=0,042), velocidade média total (P=0,010) e Área 
(P=0,045). Na análise discriminante nenhuma das variáveis do CoP conseguiu classificar os grupos (Wilk´s Lambda = 
0,42, P=0,15). Na análise de correlação, somente a Área com os olhos fechados demonstrou correlação com a escala 
(rho=-0,42 [-0,24;0,81]) Conclusão.  Mulheres com OA de joelho tem uma maior oscilação postural quando com-
paradas com o grupo controle na condição olhos fechados. As variáveis do CoP não discriminaram os grupos. A Área 
se correlacionou negativamente com a escala ABC, na condição com os olhos fechados.
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