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Introdução e objetivos: Controle postural é a capacidade de manter o
corpo em equilíbrio e exercer atividades. Meninos e meninas são diferentes
por questões anátomo-fisiológicas, que podem modificar o controle postural.
O objetivo foi comparar o controle postural entre os meninos e meninas com
oito anos de idade da Rede Municipal de Ensino de Londrina/PR,
considerando a classificação nutricional e atividade física.

Métodos: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE 34222514.3.0000.5231 – Parecer 761.965) amostra de 346
participantes de escolas da Rede Municipal, com oito anos de idade. Os
dados foram inseridos no software Anthro WHO Plus, que considera massa
corporal, estatura, idade e sexo (escore Z). O controle postural foi avaliado
na plataforma de força (PF), padrão ouro. As crianças foram avaliadas em
apoio unipodal, perna de preferência por 30 segundos, em três tentativas
com descanso de 1 minuto. O Questionário de Atividade Física para Criança
(PAQ-C) foi aplicado.

Resultado: Participaram 180 (52%) meninas e 166 (48%) meninos. Meninas
apresentaram valores menores do que meninos (p=0,000): área do centro de
pressão (COP) (11,88/15,86 cm2), Amplitude AP (5,40/6,05 cm), Amplitude
ML (3,97/4,40 cm), Velocidade AP (3,98/4,94 cm/s), Velocidade ML
(3,98/4,59 cm/s), Frequência AP (0,70/0,84 Hz), respectivamente. Atividade
física apresentou associação com sexo masculino (p=0,001; X2= 11,195;
Odds Ratio= 0,372). As meninas apresentaram melhor controle postural
(p=0,000), quando analisado o COP de ambos os sexos que são ativos não
houve diferença (p=0,112). Escore Z de ambos os sexos não houve diferença
em relação ao COP (p=0,809 meninas e p=0,785 meninos).

Discussão e conclusão: Menores medidas na PF podem ser decorrentes da
maturação neurológica dos sistemas mais precoce em meninas. Meninos são
mais ativos, provavelmente, pela natureza sócio-cultural. Os mais ativos não
obtiveram menor área de COP, talvez pelo controle postural ser multifatorial.



As meninas apresentaram melhor controle postural (COP menor) na posição
unipodal, enquanto os meninos são mais ativos, quando ambos os sexos
realizam atividade física o COP foi similar.
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