
Concluímos que o ato de segurar um boneco faz com que o

corpo modifique o centro de gravidade e redistribua o peso

corporal para reajustar o equilíbrio que foi afetado. Portanto,

condições muito prevalentes como dores na coluna podem ser

exacerbadas pela introdução da variável. Segurar um bebê no

colo é uma situação do cotidiano de muitas pessoas, o que

serviu como base para a escolha do boneco.
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Material e Métodos

• Baropodometria é um exame que avalia a pisada exercida

pelo indivíduo e detecta em quais pontos essa força é mais

intensa. Os dados obtidos são baseados na distribuição de

força.

• Esse exame auxilia na descoberta de anormalidades

ortostática, disfunções do equilíbrio dinâmico e alterações

biomecânicas nos membros inferiores.

• Utilizado um boneco semelhante a um bebê como variável e

foi observada a diferença do centro de gravidade estático da

pessoa com e sem essa variável, porque segurar um bebê é

uma situação do cotidiano de muitas pessoas.

Resultados médios

Apoio Promoção

• Um grupo de estudantes de 5 alunos realizou o exame da

baropodometria em duas ocasiões: na primeira vez sem a

variável e um segundo momento segurando o boneco.

• Dados do grupo estudado: foram obtidos a altura, idade, peso,

IMC e queixas existentes de dores ou problemas na coluna

foram relatados.

• Orientações para o exame: os alunos fizeram o exame

descalço, com a barra da calça dobrada se necessário e uma

vez que subiram na plataforma deveriam permanecer nela

com uma postura usual e o olhar dirigido para o horizonte até

o exame ser finalizado.

• Software: o software responsável por fazer a comunicação

entre o computador e a plataforma barrosensível e,

consequentemente, a elaboração de dados foi feito pelo
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• Com os dados obtidos percebemos que a introdução do

boneco fez com que a pisada dos alunos mudasse devido a

alteração do centro de gravidade ocasionado pela

introdução da variável.

• Os dados mensurados pelos estudantes e os obtidos no

baropodômetro estão distribuídos na tabela a seguir.


