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Introdução. A dor lombar crônica afeta cerca de 60-80% da população. Alterações biomecânicas e estruturais da 
coluna lombar podem predispor a instabilidades e diminuição do controle postural (CP). A plataforma de força é um in-
strumento seguro e confiável para avaliação do CP por meio da análise das variáveis do centro de pressão (CoP). Ob-
jetivos. Avaliar as variáveis que compõe o CoP dos pacientes com dor lombar crônica e compará-las com indivíduos 
controle sob as condições de olhos abertos e fechados. Método. No total, 65 adultos participaram do estudo, 32 
pertencentes ao grupo lombalgia (GL), com uma média (x) de idade de 44 anos (DP = 8,9), massa 76,8 kg (17,6), altura 
1,66 m (0,99) e IMC 27,63 kg/m2 (5,4) e 33 do grupo controle (GC), com idade de 40 anos (9,1), massa 72,6 kg (15,6), 
estatura 1,69 m (0,09) e IMC 25,82 kg/m2 (4,62). Os participantes do GL receberam diagnóstico médico de lombalgia 
crônica específica. Os indivíduos permaneceram sobre uma plataforma de força portátil de 60x40x10 cm de dimensão 
(Bertec Corporation®), frequência de amostragem de 1000 Hz (Fz = 5000 N, Fx=Fy = 2500 N), a um metro de um ponto 
fixo, em posição estática, descalços, com os braços ao longo do corpo por 30 segundos em duas condições: olhos 
abertos (OA) e fechados (OF). Foram analisados os seguintes parâmetros do CoP: velocidade média total (VMT) e a 
velocidade nas direções anteroposterior (AP) e mediolateral (ML) em cm/s, amplitude de deslocamento nas direções AP 
(ADAP) e ML (ADML) em cm, área em cm2, dispersão AP e ML em cm e deslocamento da oscilação total (DOT) em cm. 
Resultados. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (P < 0,05) para a maioria das variáveis 
que compõe o CoP, exceto para o RMS AP e ADAP na condição OA e para o RMS AP e ML na condição OF. Valores 
superiores foram encontrados para o GL. Conclusão. O GL apresentou valores superiores para a grande maioria 
das variáveis, o que representa um maior desequilíbrio desses indivíduos. Um melhor desempenho foi observado para 
o GC, principalmente para as variáveis área e DOT`, pois apresentaram valores percentuais inferiores ao GL (46,6 e 
14,4 %) na condição OA e em 48,8 e 21,9 % na condição OF.
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