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Resumo 
 
 
 O objectivo deste estudo foi caracterizar o nível de equilíbrio dos 

indivíduos deficientes visuais em função da prática de actividade física regular, 

procurando comparar no grupo de praticantes, os valores desta capacidade em 

função da modalidade desportiva praticada, tipo de deficiência, grau de 

deficiência e idade. Esta análise foi realizada através da aplicação da Escala 

de Equilíbrio de Berg, na versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa 

do “The Berg Balance Scale”, de Berg et al.(1992).  

 A amostra foi constituída por 56 indivíduos deficientes visuais, dos quais 

26 praticavam actividade física regular, nomeadamente, futebol de 5, goalball, 

natação ou musculação. Os restantes 30 constituíram o grupo dos não 

praticantes de actividade física regular. 

 Cada sujeito da amostra realizou as seguintes tarefas: i) Sentado para 

de pé; ii) Em pé sem apoio; iii) Sentado sem apoio; iv) Em pé para sentado; v) 

Transferências; vi) Em pé com os pés juntos; vii) Inclinar à frente com os pés 

juntos; viii) Apanhar um objecto do chão; ix) Virar-se e olhar para trás; x) Girar 

360º; xi) Colocar alternadamente os pés num banco; xii) Em pé com um pé em 

frente ao outro e xiii) Em pé apoiado apenas num dos pés. Não foi considerada, 

dada as características da amostra, uma das 14 tarefas que constituem o teste 

original: De pé com os olhos fechados. Cada tarefa foi pontuada de 0 a 4 

permitindo a obtenção da pontuação máxima de 52 pontos. Após a recolha dos 

dados procedeu-se ao estudo e tratamento da informação recolhida.  

 Quando se considerou a prática de actividade física regular, 

encontramos níveis de equilíbrio significativamente superiores nos praticantes 

comparativamente aos não praticantes. Também os praticantes de futebol 

apresentaram valores de equilíbrio significativamente superiores quando 

comparados aos praticantes de goalball.  

 Nas restantes variáveis estudadas – grau de deficiência, tipo de 

deficiência e idade – não foram encontradas diferenças significativas nos níveis 

de equilíbrio entre os indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade 

física regular. 
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Abstract 
 

    

   The objective of this study was to characterize the balance level of blind 

individuals, facing a regular physical activity, looking for to compare among the 

group of practitioners the values of this capacity in function of a sportive 

modality, type of deficiency, degree of deficiency and age. This analysis was 

carried through the application of the balance scale of Berg, in the Portuguese 

version “The Berg Balance Scale”, Berg et al. (1992). 

        The sample was constituted by 56 blind individuals of which 26 use to 

practise a regular physical activity, nominated, football of 5, goalball, swimming 

or bodybuilding. Remains 30 belong to the group which didn’t practise any 

regular physical activity. 

Each individual of the sample has realised the following exercises: i) 

Seated for standing up; ii) Standing up without support; iii) Seated without 

support; iv) Standing up for seated; v) Transfers; vi) Standing up with feet 

together; vii) Lean over with together feet; viii) Pick up an object from the floor; 

ix) Turn over and look back; x) Turn 360º; xi) Put the feet on a stool alternately; 

xii) Standing up with a foot in front of the other and xiii) Standing up only 

supported by one foot. It was not considered, facing the sample characteristics, 

one of the 14 exercises, which constituted the original test: Standing up with the 

eyes closed. Each exercise was scored from 0 to 4 points, allowing obtaining 

the maximum score of 52 points. After collect all data it was made the study and 

treatment of the saved information. 

       When it was considered the practise of regular physical activity, we found 

balance levels significantly superiors in the regular physical activity 

practitioners, compared with the ones that didn’t practise any sportive activity. 

Also the football players had presented significantly superior values of balance, 

comparatively with the goalball players.  

       Remains studied variants – deficiency degree, type of deficiency and age – 

were not found any significant differences in the balance levels between the 

blind individuals practitioners of a regular physical activity.
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Résumé 

 

L'objectif de cette étude était caractériser le niveau de la balance 

d'individus aveugles, en faisant face à une activité physique régulière, chercher 

pour comparer parmi le groupe de praticiens les valeurs de cette capacité dans 

la fonction d'une modalité folâtre, type de manque, degré de manque et âge.  

Cette analyse a été portée à travers l'application de l'échelle de la balance de 

Berg, dans la version Portugaise "La Berg Balance Échelle", Berg et al.  (1992). 

        L'échantillon a été constitué par 56 individus aveugles de quel 26 usage 

pratiquer une activité physique régulière, a nommé, football de 5, goalball, nage 

ou musculation. Les restes 30 appartiennent au groupe qui a fait n'a pas 

pratiqué toute activité physique régulière. Chaque individuel de l'échantillon 

s'est rendu compte des exercices suivants: i) S'est assis pour se lever; ii) Se 

lever sans support; iii) S'est assis sans support; iv) Être debout au-dessus pour 

s'est assis; v) Transferts; vi) Se lever ensemble avec les pieds; vii) Maigre sur 

avec ensemble pieds; viii) Pioche en haut un objet du sol; ix) Tour sur et 

regarde en arrière; x) Tour 360º; xi) A mis alternativement les pieds sur un 

tabouret; xii) Se lever avec un pied devant l'autre et xiii) Se lever seulement a 

supporté par un pied.  Il n'a pas été considéré, en faisant face aux 

caractéristiques de l'échantillon, un des 14 exercices qui ont constitué l'épreuve 

originale: se lever avec les yeux ont fermé.  Chaque exercice a été marqué des 

points de 0 à 4 points, en autorisant obtenir le score maximal de 52 points.  

Après rassemblez toutes les données il a été fait l'étude et traitement de 

l'information sauvée. 

Lorsqu'il a été considéré le pratiquez d'activité physique régulière, nous 

avons trouvé la balance nivelle considérablement superiors dans les praticiens 

de l'activité physiques réguliers, comparés avec ceux qui n'ont pas pratiqué 

toute activité folâtre. Aussi les joueurs du football avaient présenté valeurs 

considérablement supérieures de balance, comparativement avec les joueurs 

du goalball.  

Reste des variantes étudiées. degré du manque, type de manque et âge. 

n'a pas été trouvé de différences considérable dans les niveaux de la balance 

entre les praticiens des individus aveugles d'une activité physique régulière.
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O tema a desenvolver neste estudo insere-se na área da Reeducação e 

Reabilitação no âmbito da disciplina de Seminário do 5º ano da licenciatura em 

Desporto e Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

 

  Consensualmente entende-se a deficiência visual como a perda parcial 

ou total da capacidade visual, em ambos os olhos, levando o indivíduo a uma 

limitação na sua performance visual (Munster e Almeida, 2005). Essa perda de 

visão tem sérias implicações no desenvolvimento geral das características 

motoras, académicas, intelectuais, psicológicas e sociais do deficiente visual 

(Auxter et al., 1997). 

 

  Para Craft (1990), as características dos indivíduos com deficiência 

visual podem ser bastantes influenciadas por outros factores, tais como a 

quantidade de visão disponível e a idade com que se perdeu a visão. No 

âmbito do desempenho motor, Moura e Castro (1994), menciona as 

oportunidades de movimento como o factor determinante para o nível de 

desempenho apresentado pelo deficiente visual. 

 

 De acordo com Cerdeira (2003), o equilíbrio é fundamental para manter 

a posição corporal, mantê-la estável enquanto nos movimentamos de uma 

posição para a outra, realizar as actividades diárias e movermo-nos livremente 

no meio que nos envolve. 

 

  No processo funcional necessário para manifestar uma atitude 

equilibrada, o Sistema Nervoso Central (SNC) recebe a informação proveniente 

dos vários sistemas, vestibular, somatosensorial e visual, da qual faz a 

adequação necessária à oscilação corporal e postura, controlando assim os 

músculos esqueléticos através da velocidade angular e torques articulares, e 

produzindo movimentos adequados à realização de um programa de acção 

(Latash, 1998). 

 

Na opinião de Monteiro (1999), todos os deficientes visuais, pela falta de 

informações ópticas têm sérios problemas para uma consciente e correcta 

percepção de equilíbrio, orientação espacial, coordenação e locomoção.   
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Sendo assim, o deficiente visual tem de ser tratado como um ser 

individual, sendo fundamental intervir, possibilitando-lhe as condições 

necessárias para atingir um melhor desenvolvimento cognitivo, afectivo, social 

e motor (Rodrigues, 2002). 

 

O desporto será uma dessas condições, porque para além de contribuir 

para a melhoria das capacidades físicas, permite também melhorar o domínio 

cognitivo e afectivo dos portadores de deficiência (Craft, 1990). 

 

No que concerne à capacidade motora estudada, as pesquisas 

desenvolvidas por Siegel e Murphy (1970, cit. por Monteiro, 1999), Sweeney 

(1980) e Collack et al. (2004) indicam que a prática de actividade física regular 

permite melhorar os níveis de equilíbrio nos deficientes visuais, reforçando 

assim a importância do treino precoce do equilíbrio e da postura, de forma a 

facilitar a adaptação do deficiente visual ao meio envolvente.  

 

Em função do exposto, pretende-se conhecer os níveis de equilíbrio dos 

deficientes visuais praticantes e não praticantes em função da prática de 

actividade física regular, procurando comparar no grupo dos praticantes os 

valores desta capacidade em função da modalidade desportiva (futebol e 

goalball). Procurou-se também caracterizar as relações existentes entre o 

equilíbrio e as seguintes variáveis: tipo de deficiência (congénita e adquirida), 

grau de deficiência (cegueira e ambliopia) e idade  (18 -30 anos e > 30 anos). 

 

Para alcançar estes objectivos, o trabalho elaborado encontra-se 

dividido em sete partes distintas, mas articuladas, sendo elas: revisão da 

literatura; objectivos e hipóteses; material e métodos; apresentação e 

discussão dos resultados; conclusões e sugestões; bibliografia e anexos. 

 

Na primeira parte procederemos à apresentação de um enquadramento 

teórico dos princípios fundamentais que norteiam o nosso estudo. A segunda e 

terceira partes, consubstanciar-se-ão nos objectivos a perseguir, bem como da 

metodologia a utilizar, respectivamente. A apresentação e discussão dos 

resultados encontrados integrar-se-ão na quarta parte, e respectivas 
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conclusões e sugestões na quinta parte. Por fim, toda a bibliografia consultada 

para a realização deste trabalho será apresentada na sexta parte. Na última 

parte serão apresentados os anexos, nos quais serão colocados os 

documentos não fundamentais para o entendimento deste trabalho, mas 

importantes para a sua realização. 

 

 

                                                                                                                                                                                



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 

 5 

22..  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 6 

2.1 – Deficiência Visual 

             2.1.1 – Definição e Classificação  

 

Segundo Pereira (1980), para abordar correctamente a temática da 

deficiência visual, é importante definir o tipo de população normalmente 

abrangida por esta definição. Para o mesmo autor (1989), o deficiente visual é 

um qualquer indivíduo que apresente um grande déficit visual e que em alguns 

casos pode ser ensinado a ler caracteres impressos utilizando auxiliares 

ópticos, tendo a necessidade que se ocupem especialmente dele ao longo da 

sua escolaridade.  

 

Rosadas (1989) considera o deficiente visual, aquele que apresenta um 

grande déficit visual e que necessita de métodos de leitura Braille e técnicas de 

orientação e mobilidade. Craft (1990) relaciona a deficiência visual com uma 

afectação negativa do desempenho de uma pessoa que possui uma 

incapacidade invisual, mesmo após ter sido corrigida. 

 

 De acordo com a Individuals With Disabilities Education Act (1997, cit. 

por Craft e Liebermen, 2004), a definição educacional de deficiência visual, 

incluindo a cegueira, diz respeito a um comprometimento de visão que, mesmo 

quando corrigido, prejudica o desempenho educacional da criança. Em termos 

educacionais, a deficiência visual diz respeito tanto a reduzida visão como a 

cegueira. 

 

Rodrigues (2002) indica que, a deficiência visual é um termo utilizado 

para reunir os indivíduos portadores de cegueira (total ou parcial) e ambliopia. 

Esta deficiência implica a necessidade da existência de apoios técnicos e 

humanos no decorrer da vida dos sujeitos. Para Craft e Liebermen (2004), a 

deficiência visual diz respeito a um termo que engloba cegueira total e baixa 

visão. Para estes autores, a maioria dos cegos ainda possui alguma visão 

remanescente. 
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Na opinião de Munster e Almeida (2005), a deficiência visual é 

caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade visual, em ambos os 

olhos, levando o indivíduo a uma limitação na sua performance visual. A 

simples utilização de óculos ou lentes de contacto não é suficiente para 

caracterizar a deficiência visual, já que a prescrição de uma correcção óptica 

adequada pode conferir ao indivíduo uma condição visual ideal. Todavia, 

mesmo recorrendo a recursos ópticos especiais ou à intervenção cirúrgica, 

existem algumas pessoas com a capacidade visual severamente 

comprometida, sendo consideradas deficientes visuais. Também a terminologia 

tem sido alvo de muitas discussões: deficiente visual, cego, portador de 

deficiência visual, pessoa com baixa visão, portador de visão subnormal são 

alguns dos termos encontrados na literatura. 

 

Em termos mais específicos, Buell (1983) indica que, quando se fala em 

cegueira pensa-se em cegueira absoluta, mas o que é efectivamente verdade é 

que mais de 80% das pessoas legalmente cegas ainda possuem restos de 

visão. 

 

No quadro seguinte, pretendemos expor a classificação da cegueira e da 

visão sub-normal, recorrendo à Organização Mundial de Saúde (OMS) (1989): 

 

Quadro 1 – Classificação da cegueira e da visão sub-normal (adaptado da Classificação 

Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens da OMS, 1989) 

Categorias da 

Visão 

Grau de 

Deficiência 
Acuidade Visual 

Visão Normal 
Nulo 

Ligeira 

0,8 ou superior 

Menor de 0,8 

Ambliopia 
Moderado 

Grave 

Menor de 0,3 

Menor de 0,12 

Cegueira 

Profundo 

Quase Total 

Total 

Menor de 0,05 

Menor de 0,02 

Ausência de percepção de luz 



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 
 

8 

 

Como se pode constatar pelo Quadro 1, a OMS divide em duas grandes 

categorias as populações com deficiência visual: ambliopia e cegueira. 

 

Também em Portugal, de acordo com Moura e Castro (1993), a 

deficiência visual normalmente divide-se em duas grandes categorias: i) 

cegueira e ii) ambliopia. A cegueira subdivide-se em três categorias 

respectivamente: 

i – Indivíduos com cegueira total – indivíduos sem percepção luminosa. 

ii – Indivíduos com cegueira prática – indivíduos com percepção luminosa, até 

acuidade visual de 0,05. No sentido de clarificar o seu tipo de visão, podemos 

referir que estes sujeitos conseguem ver vultos e sombras ou mesmo objectos 

a pequena distância, sendo ainda capazes de se orientar em ambientes já 

frequentados. 

iii - Indivíduos com cegueira legal – indivíduos com uma acuidade visual menor 

que 1/10 no melhor olho depois de corrigida ou menos de 20º de campo visual. 

 

O mesmo autor salienta um segundo grupo de deficientes visuais, que 

designa por amblíopes. Em Portugal, o termo ambliopia não está tão bem 

definido, considerando-se geralmente amblíope o indivíduo com acuidade 

visual entre 0,5 e 0,1, sendo que este conjunto pode ser dividido em dois sub-

grupos, respectivamente:  

 i - Pequenos amblíopes – indivíduos com acuidade visual entre 0,5 e 0,3, não 

sendo geralmente considerados dentro do grupo de deficientes visuais que 

precisam de ensino especial. 

ii – Grandes amblíopes – indivíduos que apresentam uma acuidade visual ente 

0,1 e 0,3. 

 

Martin e Ramirez (1994) consideram cegueira a ausência total de visão 

ou a mera percepção de luz, sendo a ambliopia uma deterioração unilateral ou 

bilateral do olho, associada ao estrabismo, nistagmas, falta de estimulo visual 
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(cataratas congénitas, lesões da córnea, entre outros) e defeitos de refracção, 

o que provoca uma diminuição importante da visão em ambos os olhos.  

 

De acordo com Rodrigues (2002), as definições e classificações de 

cegueira variam de país para pais. No entanto, e de acordo com algumas 

noções clássicas, existem: i) a cegueira de locomoção ou prática, ocorrendo 

quando o individuo não encontra o seu caminho por intermédio da visão e o 

campo visual está reduzido a menos de 10º; ii) cegueira legal, com o grau de 

acometimento de acordo com o país onde o individuo se encontra e por último, 

a cegueira profissional ou económica, que impede o individuo de desempenhar 

qualquer trabalho. Diz respeito à acuidade visual de 1/10 no melhor olho. 

 

Em 2004, Craft e Liebermen definem cegueira como a incapacidade de 

ler impressos grandes, mesmo com ampliação, sendo que a cegueira legal 

corresponde a uma acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho 

após correcção, ou a um campo visual tão restrito que o seu maior diâmetro 

compreende uma distância angular inferior a 20º. A cegueira total consiste na 

incapacidade de reconhecer uma luz forte direccionada directamente para os 

olhos.  

 

De acordo com Auxter et al. (1997), é difícil quantificar a incidência de 

pessoas cegas e com visão parcial, principalmente pela razão da diversidade 

de definições existentes de deficiência visual, bem como de problemas 

decorrentes da sua identificação. No entanto, de acordo com os mesmos 

autores, bem como para Moura e Castro (1994) é perceptível um aumento da 

incidência de pessoas deficientes visuais. 

 

A função visual tem normalmente associada qualidades como a 

acuidade visual, o campo visual, as cores, as formas, as figuras e a percepção 

da altura. Algumas das funções visuais anteriormente referidas, são também 

referência para diferentes tipos de classificação do deficiente visual, tais como 
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a acuidade visual ou o campo visual, por poderem serem medidas quantitativas 

e padronizadas. 

 

No que concerne à avaliação do déficit visual, existem vários tipos de 

testes de visão que avaliam uma ou mais funções visuais, entre as quais, a 

acuidade visual central, a percepção de cores, a abertura do campo visual e a 

visão binocular. Normalmente esta avaliação é feita através da mensuração da 

acuidade visual e da abertura do campo visual (Pereira, 1987). 

 

De acordo com Sherril (1998), o campo visual diz respeito à área dentro 

da qual os objectos podem ser vistos quando os olhos estão fixados em frente, 

aproximadamente de 130º a 140º em cada globo ocular, sendo a sua redução a 

20º, designada de visão tubular.  

 

Num âmbito mais específico, podemos ainda definir campo monocular. 

Este consiste no espaço que o olho humano em posição primária é capaz de 

abranger – 60º para cima; 60º medialmente; 100º para fora e finalmente 75º 

para baixo (Munster e Almeida, 2005). A binocularidade é a capacidade de 

fusão da imagem proveniente de ambos os olhos em convergência ideal, 

possibilitando a noção de profundidade, ou seja, a percepção da relação entre 

os diferentes objectos e a sua disposição no espaço. 

 

Por outro lado, a acuidade visual refere-se à capacidade de 

discriminação do globo ocular, exprimindo-se pela distância angular de dois 

pontos que ele pode distinguir. Define-se também como a capacidade que o 

olho humano possui para distinguir pequenos intervalos entre zonas de campo 

visual. Assim, quanto mais perto dois pontos forem vistos como tal, maior é a 

acuidade visual (Pereira, 1980).  

 

Para Munster e Almeida (2005), a acuidade visual pode ser entendida 

como a capacidade de distinguir detalhes, sendo determinada a partir da 

relação entre o tamanho do objecto e a distância onde este se encontra.  



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 
 

11 

 

Perante o exposto, podemos falar de uma enorme variedade de 

definições e classificações, assim como de diferentes terminologias de 

deficiência visual. Estas variam de país para país, sendo que de uma forma 

geral, todos referem que a deficiência visual implica um déficit visual parcial ou 

total, levando o indivíduo a uma performance visual mais baixa, podendo esse  

déficit ser mensurado através da acuidade e do campo visual. 
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2.1.2 – Etiologia  

 

De acordo com a OMS (2004), as estimativas no ano de 2002 indicavam 

que a deficiência visual afectava mais de 161 milhões de pessoas, das quais 

127 milhões apresentavam cegueira, sofrendo as restantes de ambliopia. 

Considerando que esses números não compreendiam os problemas visuais 

provenientes de erros de refracção, pode constatar-se que o número real de 

deficientes visuais poderá ser bem maior. 

 

 Mais de 82% da população portadora de deficiência visual possui mais 

de 50 anos de idade, sendo que a análise em função do sexo, indica-nos que 

são as mulheres, em qualquer parte do mundo e com qualquer idade, que têm 

maiores probabilidades de sofrer algum problema visual. Para além disso, mais 

de 90% dos problemas deste tipo ocorrem nos países desenvolvidos (OMS, 

2004). 

 

 Para Silva (1991), as causas de deficiência visual podem ser divididas 

em dois grandes grupos. O primeiro está subdividido por períodos (pré-natal, 

perinatal, pós-natal e adulto); no segundo estão incluídas as causas 

desconhecidas como se pode observar pelo Quadro 2. 

  

Quadro 2 – Causas da deficiência visual (Silva, 1991). 

 

 

 

Pré- natal 
Hereditariedade, alterações genéticas, infecções maternas (rubéola, 

toxoplasmose), hemorragias e medicamentos tóxicos. 

Perinatal Prematuridade, sofrimento fetal e traumatismo de parto. 

Pós-natal 
Infecções (meningite, encefalite, tracoma, oncorcercose), traumatismo 

(craniano e ocular) e afecções neurológicas. 

Adulto 
Acidente cérebro-vascular, processo degenerativo do mecanismo ocular, 

tumores intracranianos, diabetes, atrofias ópticas e hipertensão ocular. 

Causas 

Desconhecidas 
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 São também indicados alguns distúrbios visuais do sentido luminoso, da 

visão binocular, da retina, do cristalino, das vias ópticas e das cores, entre 

outros, como de seguida se enuncia no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Outras causas da deficiência visual (Silva, 1991). 

 

 

 Outras causas de deficiência visual poderão ser o tracoma, transmitido 

por moscas e falta de higiene e o astigmatismo, uma irregularidade da 

superfície da córnea, que interfere com a visão à distância e a leitura (Martinez 

e Ramirez, 1994). 

 

 Segundo Auxter et al. (1997) os factores que determinam a perda de 

visão são os seguintes: 

i) Condições visuais, que influenciam a integridade do impulso visual 

tanto no olho como no nervo óptico ou no córtex visual. Falamos de 

condições como diabetes, acidentes, doenças, envenenamento, 

tumores, excesso de oxigénio no nascimento e influências pré-natais 

como a sífilis e a rubéola;  

ii)  Anomalias estruturais, que incluem os desvios na estrutura do olho; 

iii)  Controlo ineficiente do músculo extraocular, causado por desvios 

posturais, hábitos de leitura pobres e problemas de acuidade visual. 

 

Segundo a OMS (2004), as cataratas são a principal causa de cegueira 

a nível mundial, seguindo-se o glaucoma em segundo lugar desta classificação.  

Distúrbios visuais Refracção, hipermetropia e miopia. 

Distúrbios da visão das cores Daltonismo. 

Distúrbios do sentido luminoso Albinismo e dificuldade de acomodação. 

Distúrbios da visão binocular Estrabismo, nistagmas e paralisia ocular. 

Distúrbios da retina 
Descolamento da retina, retinopatia diabética e 

retinose pigmentar. 

Distúrbios das vias ópticas Atrofia óptica e hemianopsia. 

Distúrbios do cristalino Cataratas (congénitas, senil e traumática). 

Glaucoma Congénito, infantil e adulto. 
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Munster e Almeida (2005) explicam algumas das causas desta patologia. 

Assim, o albinismo é uma deficiência na pigmentação da íris, o que confere aos 

seus portadores uma grande sensibilidade relativamente à luz; a catarata é 

uma alteração na transparência do cristalino, causando problemas visuais, sem 

outros sintomas associados; o descolamento da retina consiste na separação 

entre as diferentes camadas que compõem essa túnica; também a diabetes 

pode levar à deficiência visual, apesar do aparente controlo glicémico; o 

estrabismo é uma anomalia da visão binocular, em que os olhos se encontram 

desalinhados, impedindo a fusão da imagem; o glaucoma ocorre quando a 

pressão intra-ocular é elevada; a miopia, que consiste no aumento do tamanho 

do eixo óptico, o que provoca dificuldades para ver à distância; retinose 

pigmentar, uma doença de cariz hereditário degenerativa e progressiva do 

epitélio pigmentar, associada à cegueira nocturna e defeitos característicos no 

campo visual. 

 

Para além das causas referidas anteriormente, outras são ainda 

enunciadas: rubéola; sífilis; toxoplasmose; traumatismos oculares; 

anisometropia; conjuntivite; moscas volantes; presbiopia; retinoblastoma; 

retinopatia da prematuridade e úveites (Munster e Almeida, 2005). 

 

Podemos, assim, constatar a multiplicidade da causas do aparecimento 

de deficiência visual, a maioria das quais Arnaiz e Martinez (1998) e Craft e 

Liebermen (2004) associam directamente aos efeitos de envelhecimento, 

salientando, no entanto, que ocasionalmente a deficiência visual pode ter 

origem pré-natal ou durante o primeiro ano de vida (congénita), na infância, ou 

ainda mais tarde (adquirida).  

 

As diferenças entre a deficiência visual congénita e adquirida são 

realçadas por Autxer et al. (1997): 

i) o tempo de aparecimento da deficiência visual vai ter impacto no 

desenvolvimento da criança; 
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ii) a criança com deficiência visual congénita sente falta de informação visual, 

através da qual as repostas motoras podem ser construídas; 

iii) a protecção exagerada pode atrasar o desenvolvimento do individuo que é 

deficiente visual congénito; 

iv) a protecção exagerada complica o desenvolvimento, porque não é permitido 

à criança explorar os contextos, algo que é necessário para o desenvolvimento 

de respostas motoras; 

v) dependendo do momento em que ocorreu a deficiência visual, a criança que 

cegou após o nascimento teve algumas oportunidades para explorar o 

ambiente e receber a sua informação, fundamental para o seu desenvolvimento 

através do sentido da visão; 

vi) experiências anteriores de visão influenciam positivamente o 

desenvolvimento físico e motor das pessoas com deficiência visual adquirida. 

No entanto, as pessoas com problemas visuais adquiridos ficam 

frequentemente desalentadas com a perda de visão, necessitando de 

integração em programas de assistência para a adaptação e participação. 

 

Com base no referido anteriormente, é possível concluir a existência de 

múltiplas causas que originam a deficiência visual, podendo ocorrer estas em 

diferentes períodos e repercutindo-se de forma diferente na vida do sujeito. 

Ainda que algumas delas possam ser corrigidas, pelo menos em parte, urge a 

realização de um bom diagnóstico para poder intervir o mais rapidamente 

possível nas diferentes áreas (motora, cognitiva, social e afectiva). 
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 2.1.3 – Caracterização do Individuo com Deficiência Visual 

 

 Como anteriormente referimos, a perda de visão tem sérias implicações 

no desenvolvimento geral das características motoras, académicas, 

intelectuais, psicológicas e sociais do deficiente visual (Auxter et al., 1997).  

 

 Na opinião de Gregory (1968, cit. por Pereira, 1998), a capacidade de 

ver depende de muitos factores para além da deficiência visual, tais como o 

envolvimento físico e humano, a idade em que se adquiriu a deficiência, a 

capacidade de adaptação à situação, a inteligência, o tipo de personalidade, o 

espírito de maior ou menor autonomia, a educação recebida e os apoios 

técnicos. 

 

 Também para Craft (1990), as características dos indivíduos com 

deficiência visual podem ser bastantes influenciadas por alguns factores, tais 

como a quantidade de visão disponível e a idade com que se perdeu a visão. 

Salienta também que a presença de outros problemas de saúde e condições 

de incapacidade podem contribuir para o aparecimento de um déficit visual. 

 

 Para Rodrigues (2002), deve ser dada muita importância aos factores já 

referidos, dado que são os mais determinantes na capacidade de visão de 

cada deficiente visual. Assim, este tem de ser tratado como um ser individual e 

não como uma pessoa pertencente a um grupo de deficientes visuais. 

 

2.1.3.1 – Características Cognitivas 

 

Segundo Dias (1995), na aquisição de linguagem o bebé cego evolui de 

modo semelhante ao bebé normo-visual, podendo-se verificar atrasos devido 

preponderantemente à escassez de experiências. A criança cega encontra 

dificuldades acentuadas no estabelecimento de um conceito firme de 

separação, “Eu – mundo dos objectos”, ocorrendo a sua consolidação no 

entanto, numa idade próxima dos 24 meses. Verifica-se também uma 
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dificuldade na diferenciação conceptual entre o Eu e o Tu, atingindo-se os 

níveis normais apenas com um atraso considerável, o mesmo ocorrendo com 

as possibilidades de auto representação do jogo simbólico. 

 

Hatwell (1966, cit. por Dias, 1995), descobriu que os cegos se 

encontravam ao mesmo nível das crianças normo-visuais na resolução de 

tarefas verbais, em contraposição com o que as teses Piagetianas defendiam. 

Dias (1995) indica que alguns autores posteriores explicam o atraso neste 

domínio como dependente da gravidade da deficiência visual e da idade em 

que esta ocorreu. Em estudos mais recentes e exaustivos sobre o 

desenvolvimento de operações lógicas, Ochaita (1988) citado por Dias (1995), 

conclui que apenas nas provas de seriação e de classificação multiplicativa a 

completar, ocorreram atrasos relativamente às crianças normo-visuais, algo 

que no entanto, já não ocorria a partir dos 11 anos. 

 

Fraiberg (1969, cit. por Dias, 1995), conclui que o factor-chave para o 

desenvolvimento cognitivo do deficiente visual é o tipo de relações humanas 

que este possui.  

 

 

2.1.3.2 – Características Afectivas e Sociais 

 

Para Munster e Almeida (2005), as crianças cegas ou com fraca visão 

podem apresentar maneirismos com significativa frequência, comportamentos 

que podem inibir as suas interacções sociais e a atenção da criança para 

eventos do mundo externo. Os maneirismos que surgem podem prolongar-se 

por períodos de tempo alargado, devendo-se estes, segundo Pereira (1989), ao 

facto dos cegos terem dificuldade em alternar entre a segurança e a tomada de 

iniciativa para efectuarem movimentos exploratórios intencionais. 

Estes comportamentos, que Craft e Liebermen (2004) atribuem a 

algumas pessoas com deficiência visual, são mais usuais nos portadores 

congénitos. O medo e a dependência podem caracterizar algumas pessoas 
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com deficiência visual, independentemente desta ser congénita ou adquirida, 

características que resultam provavelmente da já referida exagerada protecção 

familiar e mesmo social. Esta costuma acarretar a redução do número de 

oportunidades para tais indivíduos explorarem o ambiente com liberdade, o que 

pode originar atrasos no desenvolvimento perceptivo, motor e cognitivo. Para 

que isto não se verifique, Auxter et al. (1997) salientam que a adaptação social 

dos deficientes visuais severos depende, em grande parte, da quantidade e 

sucesso das interacções com outros. 

 

Outro factor importante, que se relaciona com o que foi referido 

anteriormente, é a complexidade do meio que provoca frequentemente temor e 

ansiedade na criança cega. 

 

No que concerne ao auto-conceito e à auto-estima, as crianças cegas 

serão afectadas se não possuírem uma adequada imagem corporal, pelo que 

se torna fundamental desenvolver correctamente este aspecto, não 

esquecendo que aquelas desenvolvem com lentidão o processo de auto-

realização (Cobo et al., 1994). 

 

No que diz respeito à motivação do portador de deficiência visual, esta 

deverá ser tanto mais elevada, quanto maior for o grau de dificuldade que lhe é 

causado pela locomoção, compensando os inúmeros riscos de acidentes e 

entraves que este tem de enfrentar (Hofman, 1998). Por tudo aquilo que foi 

referido, acaba por ser natural, que os deficientes visuais sejam, por vezes, 

desconfiados, que se isolem e manifestem problemas de integração. 
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2.1.3.3 – Características Motoras  

 

  Na opinião de Craft e Liebermen (2004), a oportunidade reduzida para o 

movimento que frequentemente acompanha os indivíduos com deficiência 

visual pode resultar em padrões únicos neste domínio. As reduzidas 

oportunidades para correr e saltar com os pais, o exagero dos instintos 

protectores de pais e educadores, o medo que a própria criança sente de ser 

bruscamente movimentada, a falta de visão que motiva o movimento e a falta 

de oportunidade de observar os outros podem também contribuir para atrasos 

motores nas crianças deficientes visuais. Corrobora com esta ideia Moura e 

Castro (1994), indicando que a oportunidade e a vontade de se moverem, e 

não o grau de visão, são os factores-chave que determinam o nível de 

desempenho dos indivíduos com deficiência visual.  

 

Segundo Martinez (1998) a criança normo-visual responde aos 

estímulos ambientais com um desenvolvimento motor espontâneo. Já a criança 

deficiente visual entende o contexto de forma incompleta, o que implica um 

desenvolvimento motor a um ritmo completamente diferente, embora aquele 

dependa da atenção e estimulação precoce que a criança recebe. O atraso no 

desenvolvimento motor da criança deficiente visual situa-se normalmente entre 

os dois a quatro anos relativamente à normo-visual. 

 

 Os prejuízos provocados pela ausência ou deficiência de estímulos 

visuais nos primeiros anos de vida, são particularmente graves, uma vez que 

este período representa a fase de integração e estabilização dos modos 

básicos de conduta motriz, fundamentais para o desenvolvimento de 

habilidades motoras mais complexas (Maciel, 1972, cit. por Moura e Castro, 

1994).  

 

Contudo, o estudo de crianças cegas puras demonstrou que em 

condições favoráveis os sistemas que permanecem intactos podem unir-se e 

dar lugar a uma organização sensória-motora coerente (Moura e Castro, 1993).   
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Neste âmbito, a intervenção da mãe tem um papel importante, desde o sentar 

ao colo aos contactos sonoros, através da voz ou ruídos das tarefas que 

aquela executa (Paiva, 1981). 

 

De acordo com Munster e Almeida (2005), a interacção da criança com o 

mundo físico é um longo processo que se inicia na primeira infância e leva 

muito tempo a completar-se. O contacto da criança com o mundo físico faz-se 

através dos sentidos, sendo que a qualidade da sua capacidade perceptiva 

está directamente ligada à aquisição de habilidades motoras. 

 

Com base nos dados referidos, torna-se natural que Moura e Castro 

(1994) e  Craft e Liebermen (2004), indiquem que os níveis de aptidão física 

das pessoas com deficiência visual estejam abaixo dos seus pares normais. 

Esta população pelo seu tipo de vida sedentário, com todos os factores de risco 

inerentes, tanto a nível de saúde, como ao nível da independência, apresentam 

muitas vezes problemas como a obesidade, membros superiores fracos, baixa 

tolerância para o exercício, fraca musculatura respiratória, fraca resistência 

muscular da extremidade inferior e baixa capacidade de resistência aeróbia. 

Além do mais, a realização de uma determinada tarefa motora sem “feedback 

visual” aumenta a tensão residual, assim como o metabolismo.  

 

De acordo com Castro (2005), algumas características motoras da 

criança cega são: atraso nos grandes marcos do desenvolvimento motor; 

deficiência na lateralidade; equilíbrio insuficiente; mobilidade restrita; orientação 

e navegação espacial amplamente comprometidas; esquema corporal 

deficiente; defeitos no alinhamento postural; expressão corporal e facial raras; 

coordenação motora muito desfasada; falta de resistência física e iniciativa 

pobre para a acção motora.  

 

Em relação aos seus pares com visão normal, a criança cega acumula 

atrasos de 3 a 6 meses na manipulação e controlo de objectos. O maior 
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problema no desenvolvimento da criança cega diz respeito às funções motoras 

ligadas à exploração e à mobilidade (Castro, 2005). 

 

Segundo o mesmo autor, foi evidenciado que a existência de visão 

residual favorece aspectos como a postura e o equilíbrio. Já a orientação 

espacial e a lateralidade são bastante influenciadas pela existência ou não de 

um período de visão no início da vida. 

 

Enquanto que para o normo-visual a eficiência máxima espacial não é 

fundamental para a vida do dia a dia, para o cego esta representa a diferença 

entre o deslocamento com sucesso e insucesso, com dependência ou com 

independência. Com efeito, a organização espacial é fundamental para a 

deslocação no espaço, tendo o cego dificuldades em adquirir estes conceitos, 

particularmente a avaliação de distâncias e direcções (Moura e Castro, 1994).  

 

O mesmo autor distingue ainda no portador de deficiência visual uma 

boa habilidade manual e dificuldades nos movimentos com os grandes 

segmentos, bem como nos movimentos assimétricos e sucessivos. Outro 

aspecto importante, diz respeito ao facto da criança deficiente visual manifestar 

uma boa coordenação óculo-manual, ao contrário do referido por Castro 

(2005). Este verificou nas crianças uma manipulação correcta dos objectos 

num espaço próximo, encontrando estas, no entanto, dificuldades em transpor 

esse conhecimento para o espaço distante, não se iniciando como tal a 

descoberta dos movimentos locomotores. Tal deve-se à informação auditiva, a 

qual alerta a criança para a presença de um objecto fora do raio de acção, 

tornar-se perceptível apenas no final do 1º ano de vida.  

 

Assim, a coordenação ouvido-mão, que substituiu no deficiente visual a 

coordenação olho-mão, não aparece antes dessa idade (Moura e Castro, 

1994). Daí que Pereira (1993), verifique um atraso na aquisição da marcha, 

que só se realiza por volta dos 19/20 meses após o nascimento. 
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Como refere Moura e Castro (1993), a visão desempenha um papel de 

relevo na formação da imagem do corpo. Assim sendo, a criança cega 

depende de informações menos exactas na sua tentativa de perceber o seu 

corpo, os seus movimentos e relações com os objectos que a rodeiam (Cratty e 

Sams, 1968). 

 

O sentido visual é portanto, um factor primordial na aprendizagem e 

execução da maioria das habilidades motoras, uma vez que fornece uma 

informação rápida e precisa na localização, na avaliação de espaços e 

distâncias, contribuindo assim para a construção da imagem mental de 

envolvimento (Moura e Castro, 1993). 

 

 Perante o exposto, verificamos que apesar da grande diversidade de 

características das pessoas com deficiência visual, algumas podem ocorrer 

mais frequentemente nesta população do que nas pessoas normais. As 

características cognitivas, afectivas, sociais e motoras são sobretudo 

influenciadas por factores como o tipo de relações humanas, a estimulação que 

o indivíduo deficiente visual recebe ou a sua oportunidade de movimento, entre 

outros. Torna-se fundamental intervir, possibilitando aos deficientes visuais as 

condições necessárias para estes atingirem o melhor desenvolvimento 

cognitivo, afectivo, social e motor. 
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2.2 – Equilíbrio 

             2.2.1 – Definição de Equilíbrio 

 

 De acordo com Festas (2002) não existe uma definição universal para a 

postura e equilíbrio, nem um consenso relativamente aos mecanismos neurais 

que controlam estas funções. Nas últimas décadas houve uma evolução na 

pesquisa desta temática permitindo caracterizar as funções essenciais para a 

realização do movimento. 

 

 Na opinião de Latash (1998), o facto do ser humano ser capaz de se 

manter na posição vertical é um verdadeiro “milagre”, na medida em que é 

difícil imaginar na natureza um sistema mecânico com estas características. O 

mesmo autor compara o corpo humano a um pêndulo invertido, difícil de 

equilibrar, especialmente na presença de perturbações externas e mudanças 

de direcção relativamente ao campo gravítico. Ainda de maior complexidade, é 

o elevado número de articulações existentes ao longo deste eixo do pêndulo, 

que é necessário controlar. 

 

 Na física, a estabilidade dum sistema mecânico requer a projecção do 

centro de massa dentro da base de sustentação. No ser humano, como esta 

base de sustentação é relativamente pequena, é preciso uma “sintonia fina” e a 

interacção dos movimentos nas diferentes articulações ao longo de um eixo no 

corpo, de modo a que o indivíduo consiga manter o equilíbrio (Latash, 1998). 

 

 Na opinião do mesmo autor, são múltiplas as estruturas do sistema 

nervoso central (SNC) que interferem no controlo postural e no equilíbrio, mas 

os centros privilegiados são o tronco cerebral, o cerebelo, os gânglios da base 

e os hemisférios cerebrais ao nível da área motora. As estruturas hemisféricas 

jogam uma regra privilegiada na representação corporal, fixada em referências 

“egocêntricas” e o cerebelo efectua um trabalho de regulação do movimento ao 

nível das sinergias musculares. O tronco cerebral e os gânglios de base são os 

centros reguladores dos acertos posturais. 
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Também para Ribeiro e Pereira (2005), a manutenção eficaz do 

equilíbrio envolve inúmeras estruturas no SNC e no sistema nervoso periférico. 

 

 Assim, é possível definir o controlo postural como a manutenção do 

centro de gravidade dentro da base de sustentação, durante o movimento 

voluntário em resposta a perturbações externas. Na opinião de Guyton e Hall 

(1997, cit. por Festas, 2002) o SNC recebe a informação proveniente dos 

vários sistemas, vestibular, somatosensorial e visual, da qual faz a adequação 

necessária à oscilação corporal e postura, controlando os músculos 

esqueléticos através da velocidade angular e torques articulares, produzindo 

movimentos adequados à realização de um programa de acção. 

 

 De acordo com Thoumie (1999, cit. por Festas, 2002) o sistema 

somatosensorial é uma das principais fontes de informação para o controlo 

postural, incluindo a proprioceptividade e a exteroceptividade. Destes sistemas 

fazem parte nos músculos, os fusos neuromusculares com grande 

sensibilidade ao estiramento passivo e os receptores cutâneos muito 

heterogéneos, diferenciando-se em mecanoreceptores que são sensíveis à 

pressão e vibração, e em nocioreceptores, que se localizam na cápsula 

articular e são sensíveis à pressão e tensão capsular  

 

 Segundo o mesmo autor, o sistema vestibular situa-se ao nível do 

ouvido interno e apresenta dois tipos de receptores, o sistema otolítico 

periférico, sensível à posição da cabeça e à aceleração linear e os canais 

semicirculares, sensíveis à rotação da cabeça. Os núcleos vestibulares 

projectam-se ao nível do tronco cerebral para dar a informação de rotação da 

cabeça às vias vestíbulo-oculares responsáveis pela estabilização do campo 

visual.  

 

 A visão contribui para um aperfeiçoamento do controlo postural, 

assegurado inicialmente pelos sistemas somatosensorial e vestibular (Thoumie 
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(1999, cit. por Festas, 2002). Quando o conjunto de informações visuais, 

labirínticas e proprioceptivas não é integrado correctamente no SNC, origina-se 

uma perturbação do estado de equilíbrio, que se pode manifestar por um 

desequilíbrio corporal, podendo culminar com o evento da queda (Dias e 

Pereira, 2005). 

 

 O controlo postural requer uma formação, graduação e coordenação de 

forças, integrando a informação sensorial e avaliando a todo o momento as 

variações posturais, fazendo os ajustes apropriados. Estes ajustes são 

aparentemente preparados pelo SNC, precedendo o movimento (Festas, 

2002).  

 

 No entanto, segundo a mesma autora, existem perturbações posturais 

não compensadas e imprevisíveis, que são explicadas pela resistência 

oferecida por alguns sistemas (as propriedades elásticas dos tendões, 

músculos e outros tecidos), que alteram a resposta reflexa postural. 

 

     Pelo referido anteriormente, podemos constatar que o processo 

funcional necessário para manifestar uma atitude equilibrada, compreende dois 

momentos: no primeiro deles, o SNC recebe informação proveniente de 3 

sistemas: sistema somatossensorial, que compreende a proprioceptividade e a 

exteroceptividade; o sistema vestibular e a visão. Quando um destes deixa de 

funcionar, limita bastante as possibilidades de um individuo, isto porque o 

funcionamento normal do processo de equilíbrio pressupõe a interligação 

destas 3 fontes de informação. Num segundo momento é elaborada uma 

resposta pelo SNC, voluntária ou reflexa, que leva ao restabelecimento do 

equilíbrio alterado.                                                                                                                                                      
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2.2.2 – Alterações no Equilíbrio do Deficiente Visual 

 

Fjellvang et al. (1986, cit. por Monteiro, 1999) referem que, as anomalias 

posturais dos indivíduos cegos são devidas á falta de actividade física e 

controlo visual, ao uso da audição combinado com o medo de chocarem com 

objectos duros, uma imagem corporal distorcida, uma percepção incorrecta da 

vertical, tensões musculares generalizadas e ansiedade. 

 

De acordo com Pereira (1987), em geral, o cego adopta posturas 

inadequadas pelas seguintes razões: 

i) uma utilização inadequada dos esquemas reflexos relacionados com a 

postura, na medida em que a cegueira causa, frequentemente, distorções em 

certos mecanismos (reflexos posturais proprioceptivos, reflexo tónico do 

pescoço), que têm um papel determinante na atitude postural. Estes são 

exagerados com o intuito de compensar a falta de visão, o que provoca a 

hipertonia em determinados grupos musculares e hipotonia noutros; 

ii) existência de uma concepção inadequada de vertical, uma vez que na 

marcha os cegos têm tendência de inclinar o corpo para a frente, o que leva à 

aquisição de concepções erradas sobre o sentido da verdadeira posição 

vertical do corpo; 

iii) um conhecimento limitado da imagem do corpo e uma compreensão limitada 

dos conceitos do envolvimento afectam a postura do indivíduo com capacidade 

visual reduzida ou nula. A imagem mental que o indivíduo tem do seu corpo no 

espaço, tem uma grande importância para a postura. A imagem corporal que o 

cego tem, projecta o reconhecimento da postura para situações de movimento 

e mobilidade. 

 

Para Monteiro (1999), o olho é o único órgão dos sentidos que possibilita 

ao homem reagir a tempo, enquanto caminha e procura restituir o equilíbrio a 

cada passo. Pela falta de visão, a marcha do cego tende a ficar instável, uma 

vez que a visão não só é a parte fundamental da actuação total dos sentidos na 

manutenção do equilíbrio, como principal estimulo dos reflexos de protecção e, 
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por isso, o cego tem pouca possibilidade de reagir com rapidez suficiente para 

evitar os obstáculos. Todos os deficientes visuais, pela falta de informações 

ópticas terão sérios problemas para uma consciente e correcta percepção de 

equilíbrio, orientação espacial e corporal, coordenação e locomoção.   

 

Também Craft e Liebermen (2004), referem que as pessoas com 

deficiência visual, como grupo, apresentam desvios posturais. Estes são 

pronunciados nos cegos congénitos, uma vez que nunca tiveram a 

oportunidade de ver a postura normal. Os cegos congénitos marcham 

arrastando os pés, inclinados para a frente e com os ombros recurvados. Os 

deficientes visuais podem ter a imagem corporal e equilíbrio menos 

desenvolvidos, o que talvez se deva às poucas oportunidades que eles têm 

para fazer actividade física regular, através da qual o equilíbrio e a imagem 

corporal podem ser refinados. 

 

Para Nunes (2004), em termos posturais, verifica-se um desvio lateral ou 

posterior do corpo em relação à posição do centro de gravidade; corpo sobre 

os calcanhares; as pontas dos pés exageradamente divergentes com o apoio 

no bordo interno do pé, estruturando pés valgos; os joelhos limitados na 

extensão fisiológica ocasionando anterversão da bacia e exagero nas 

curvaturas da coluna; instabilidade em todas as situações de apoio; cabeça 

inclinada ou levantada para a frente, muito rígida ou demasiada movimentada, 

pendente e balançando lateralmente; postura do tronco muito rígida; tensão 

exagerada dos músculos do tronco, pescoço e, ao mesmo tempo, total 

relaxamento dos músculos abdominais, da anca e das pernas; pousar do pé 

com toda a planta, levando geralmente o corpo para trás da linha da gravidade 

e irregularidade da direcção de movimentos. 

 

De seguida, apresentaremos alguns estudos que têm sido 

desenvolvidos, na tentativa de promover uma melhor compreensão e 

entendimento deste tema.  
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Soulairac (1977, cit. por Monteiro, 1999) realizou um estudo 

estatoquinesimétrico com 80 crianças saudáveis do sexo feminino de 5,7,9 e 

11 anos (20 por cada idade) e 40 jovens amblíopes com as mesmas idades e 

sexo (10 por cada idade), realizando as provas em três situações diferentes. O 

autor comparou as regulações posturais entre as crianças normo-visuais e 

amblíopes, verificando a importância da participação da visão na ontogénese 

do comportamento postural estático. Nas crianças normo-visuais entre os 5 e 

os 7 anos ocorreu uma transformação importante do comportamento postural, 

caracterizando-se por um aumento brusco das superfícies e do número de 

oscilações. Aos 11 anos apareceu uma nova etapa que se caracterizava pela 

diminuição das superfícies e das oscilações, correspondendo 

aproximadamente à regulação postural do adulto. Nas crianças amblíopes não 

se encontrou esta evolução cronológica do comportamento postural, podendo 

constatar-se que a ausência de informações visuais influencia o esquema 

corporal das crianças amblíopes de forma diferente.  

 

  Já Nakata e Yabe (2001), examinando os efeitos da ausência de visão a 

partir do nascimento nos sistemas de resposta automática postural em 9 cegos 

totais congénitos e 9 crianças normo-visuais, concluíram que os resultados 

sugeriam que a habilidade para manter o equilíbrio não era afectada pela perda 

de visão no nascimento. 

 

 Por outro lado, Cratty (1979, cit. por Moura e Castro, 1994) desenvolveu 

estudos relativamente a factores posturais e à marcha, tais como: andar em 

linha recta em campo aberto e a sensibilidade a declives e inclinações de 

caminhos. Pretendeu, com estes estudos, analisar comparativamente a 

prestação de indivíduos com cegueira congénita, ou não, visando diferentes 

tipos de treino de mobilidade (cão, guia, bengala e guia humano). Entre outras 

ilações, verificou que o tempo de cegueira influencia a capacidade de manter a 

direcção da marcha a direito (quanto maior o tempo de cegueira, menores são 

os desvios).  
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 Para Brandt et al. (1979) a estabilidade postural é influenciada pelo grau 

de acuidade visual. Quando a acuidade visual decresce logaritmicamente 

provoca um aumento linear da instabilidade postural. Nesta perspectiva, Paulus 

et al. (1984, cit. por Monteiro, 1999) realizaram uma investigação para a 

observação das relações entre a diminuição da acuidade visual e o controlo 

postural, através do registo de oscilações corporais num estabilómetro. O 

estudo foi realizado com 12 indivíduos normais, com uma média de idades de 

22,4 anos. A acuidade visual foi diminuída através da utilização de óculos 

plásticos semi-transpararentes: 0,6; 0,3; 0,1; 0,03; 0,01, sem alterações no 

campo visual. As conclusões indicaram que, com a diminuição da acuidade 

visual, existe um aumento das oscilações antero-posteriores e laterais. Estes 

dois estudos anteriores demonstram que a precisão do sistema postural fino 

está dependente da acuidade visual. 

  

 Gipsman (1981) realizou um estudo sobre equilíbrio dinâmico, voltando a 

realizá-lo passado um mês com os mesmos procedimentos, em 48 crianças 

com idades dos 8 aos 10 e dos 12 aos 14 anos. Existiam, pelo menos, seis 

crianças de cada idade por grupo, estando distribuídas pelas seguintes 

categorias: i) normo-visuais (único grupo que utilizou a informação visual); ii) 

cegos totais, que cegaram antes dos dois anos de idade, tendo como limite a 

percepção ou a projecção da luz; iii) cegos legais com acuidade visual de 

20/200 (0,1) ou menos, no melhor olho, depois da melhor correcção (durante o 

teste estavam com os olhos tapados) e iv) normo-visuais com olhos tapados. O 

autor conclui que o melhor equilíbrio dinâmico para ambas as posições e nos 

dois testes foi obtido pelo grupo dos mais velhos. Neste grupo, as crianças 

normo-visuais obtiveram os melhores resultados, seguidas pelas totalmente 

cegas, cegas legais e normo-visuais com os olhos tapados. No grupo dos mais 

novos, as crianças normo-visuais obtiveram os melhores resultados, existindo 

uma variação nas outras categorias. Este grupo, apenas no reteste com os pés 

paralelos, obteve uma sequência idêntica à dos mais velhos: melhores 

resultados nas crianças normo-visuais, seguidas pelas cegas totais, cegas 

legais e normo-visuais com os olhos tapados. Os cegos totais apresentaram 
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valores mais elevados de equilíbrio dinâmico no estabilómetro 

comparativamente aos cegos legais. Neste sentido, o autor referiu que os 

cegos legais utilizavam a visão residual de uma forma muito limitada. Os cegos 

totais possuíam, na realidade, uma maior confiança na informação 

proprioceptiva e muscular para o equilíbrio enquanto que, os cegos parciais 

incorporavam as informações visuais negativas para o controlo do equilíbrio 

dinâmico. 

 

 Potter e Van-Look (1984) realizaram uma investigação comparativa de 

equilíbrio em normo-visuais e deficientes visuais em saltos de cama elástica. 

Neste caso, o grupo de deficientes visuais foi constituído por 3 indivíduos do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos. Este 

grupo realizava três horas de actividade física semanal possuindo uma visão 

inferior a 0,05, não sendo permitido nenhum controlo visual do movimento no 

espaço. O grupo de normo-visuais foi constituído por 3 indivíduos do sexo 

masculino com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, com o mesmo 

volume de actividade física semanal. Verificaram que o equilíbrio antero-

posterior era significativamente inferior nos deficientes visuais, sendo que a 

utilização dos braços e das pernas no controlo do equilíbrio era muito mais 

relevante no grupo dos normo-visuais. Por outro lado, os deficientes 

apresentavam uma grande rigidez e lentidão de movimentos. 

  

 Ribaldi et al. (1987) realizaram um estudo, comparando o equilíbrio 

estático e dinâmico em 17 normo-visuais, 17 normo-visuais com os olhos 

tapados e 17 cegos congénitos, com idades compreendidas entre os 14 e 17 

anos. Para avaliar o equilíbrio estático realizaram o teste da posição de pé 

sobre a perna dominante, não estando a outra em contacto com o chão. As 

conclusões deste estudo foram as seguintes: os jovens normo-visuais 

apresentaram resultados significativamente superiores comparativamente aos 

cegos e aos normo-visuais com os olhos tapados, tanto no equilíbrio estático 

como no dinâmico. Salienta-se o facto dos jovens cegos apresentarem 

resultados melhores no equilíbrio dinâmico do que os normo-visuais com os 
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olhos tapados. Isto pode ser explicado pelas adaptações que os indivíduos 

cegos têm de realizar constantemente, devido às perturbações que o meio 

envolvente lhes coloca, estando assim habituados a responder a situações 

novas. Os normo-visuais com os olhos tapados, sem a função visual, 

necessitam de compensar o controlo postural através de feedbacks 

proprioceptivos que recebem para aumentarem a capacidade de se 

equilibrarem. 

 

 No mesmo ano, Kozma e Stones, efectuaram uma investigação com 22 

sujeitos com problemas visuais, com idades compreendidas entre os 19 e os 

84 anos. Constataram que os sujeitos amblíopes obtiveram um melhor 

desempenho comparativamente aos sujeitos totalmente cegos, ainda que as 

diferenças não tenham sido estatisticamente significativas. O mesmo sucedeu 

entre os cegos congénitos e aqueles que só mais tarde adquiriram esta 

deficiência. 

 

 Pereira (1987) realizou um estudo com 67 deficientes visuais (50 entre 

os 6 e os 10 anos; 17 entre os 11 e os 13 anos) com um grau de visão entre os 

0 e os 0,3 sem deficiências associadas. O outro grupo era composto por 150 

normo-visuais com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos (30 de cada 

idade). Entre outros objectivos, analisou o equilíbrio e a orientação espacial. 

Concluiu que os deficientes visuais obtiveram valores médios de equilíbrio 

muito déficitários em relação aos normo-visuais. Quanto à organização 

espacial, as diferenças fundamentais situaram-se na dificuldade de movimentar 

o corpo em relação aos objectos ou a indivíduos, assim como, na manipulação 

de objectos. Estes resultados demonstram que, tanto a capacidade de 

equilíbrio como a organização espacial explicam as dificuldades que estas 

crianças têm ao nível da motricidade e da deslocação do meio envolvente. 

  

 Velasco (1993, cit. por Monteiro, 1999) realizou também um estudo 

sobre o equilíbrio e alinhamento na posição sentado em 40 atletas deficientes 

visuais (B1=20 e B2=20). Utilizou uma cadeira alta que permitia a flexão das 
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pernas e joelhos até aos 90 graus, sem que os joelhos estivessem em contacto 

com a cadeira. Situando-se de frente para os indivíduos, observou as possíveis 

assimetrias (cabeça, tronco, ombros e cintura pélvica). Nesta posição, 

encontrou alterações no alinhamento tanto no plano antero-posterior, como no 

plano lateral. Noutro estudo fez a passagem da posição de sentado para 

posição de pé e vice-versa. Efectuando a análise do equilíbrio constatou que 

no grupo B1, existiam alterações relevantes ao nível do equilíbrio e da 

coordenação. 

 

 Akbayrac et al.  (2001) realizaram um estudo com 20 deficientes visuais 

e  20 normo-visuais com uma média de idades de 17 e 18 anos, 

respectivamente. Utilizaram como meio de medição do equilíbrio, o tempo que 

os indivíduos se conseguiam manter equilibrados, apoiando-se somente numa 

perna. Entre outros objectivos, analisaram o equilíbrio e a postura. Quando o 

teste foi realizado com os olhos fechados verificaram que não existiam 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, ainda que a 

melhor performance tenha sido obtida pelos normo-visuais,. O mesmo já não 

aconteceu quando o teste foi realizado com os olhos abertos, no qual os 

normo-visuais obtiveram resultados significativamente maiores. Os resultados 

deste estudo indicam que os deficientes visuais congénitos andam e correm 

mais devagar, realizam passos mais pequenos e rodam mais externamente o 

pé comparativamente aos normo-visuais. Estes comportamentos têm origem 

nos problemas visuais, bem como nos défices de equilíbrio e relativa falta de 

confiança. Neste sentido, os programas de fisioterapia devem incluir treino de 

equilíbrio e de propriocepção, com o objectivo de garantir uma mais eficaz 

reabilitação dos portadores de deficiência visual. 

  

 Um estudo muito importante foi realizado por Rodrigues (2002), que 

comparou a aptidão motora, nomeadamente a capacidade de equilíbrio 

dinâmico e estático que os deficientes visuais praticantes de goalball possuem. 

Foram estudadas as seguintes variáveis: idade, grau e tipo de deficiência. O 

instrumento de investigação utilizado para avaliar o equilíbrio estático foi o 
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equilíbrio flamingo, tendo sido utilizado para avaliar o equilíbrio dinâmico o 

teste de Jensen e Hirst (1980, cit. por Miller, 1998). No que concerne à variável 

idade, foram definidos dois intervalos etários: 20-29 anos (n=12) e 30-51 anos 

(n=8) tendo a autora encontrado resultados divergentes para o equilíbrio 

estático. Deste modo, os mais novos obtiveram um desempenho melhor no pé 

direito e pior no pé esquerdo. No equilíbrio dinâmico os melhores resultados 

foram alcançados pelos mais novos, não sendo no entanto, as diferenças 

significativas. No que concerne ao grau de deficiência (cegueira e ambliopia), a 

amostra apresentava 14 atletas com cegueira e 7 com ambliopia. Para o 

equilíbrio estático e dinâmico não foram encontradas diferenças significativas, 

ainda que o melhor desempenho tenha sido obtido pelos indivíduos com 

ambliopia. No que concerne ao tipo de deficiência (congénita e adquirida), a 

amostra apresentava 12 atletas com cegueira congénita e 9 atletas com 

cegueira adquirida, encontrando-se níveis de equilíbrio estático e dinâmico 

superiores nos portadores de deficiência visual congénita, ainda que as 

diferenças não tenham sido significativas. 

 

 Investigando mais especificamente esta temática, Navarro et al. (2004), 

realizaram um estudo com 40 crianças deficientes visuais, 20 das quais com 

cegueira congénita, sendo as restantes normo-visuais (todas com 7 anos), com 

o intuito de estudarem comparativamente o equilíbrio e a coordenação 

apendicular. Os resultados obtidos demonstraram que para as duas variáveis 

consideradas, as crianças portadoras de cegueira congénita possuíam pior 

desempenho, relativamente às crianças com visão normal, sugerindo que o 

déficit visual compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 

 

 Em suma, a maior parte destas investigações, para além de indicarem 

que o deficiente visual tem um menor controlo sobre a postura e o equilíbrio 

comparativamente ao normo-visual, reforçam ainda a importância do treino 

precoce do equilíbrio e da postura, de forma a facilitar a adaptação do 

deficiente visual ao meio envolvente. Por outro lado, não parece existir uma 

melhoria no equilíbrio á medida que a idade dos deficientes visuais aumenta, 



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 
 

34 

sendo que os resultados das investigações permitem-nos igualmente constatar 

que os valores de equilíbrio são inferiores nos portadores de cegueira 

relativamente aos deficientes visuais amblíopes. Relativamente ao tipo de 

deficiência, verifica-se que os deficientes visuais congénitos apresentam 

valores de equilíbrio menores que os indivíduos com deficiência visual 

adquirida. 
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2.2.3 – Equilíbrio, Deficiência Visual e Actividade Física Regular 

 

O desporto além de ajudar à melhoria das capacidades físicas, pode 

também contribuir para a melhoria do domínio cognitivo e afectivo dos 

portadores de deficiência. Os aspectos relacionados com o domínio cognitivo 

incluem a compreensão do papel da actividade física regular no 

desenvolvimento da aptidão física e na manutenção da saúde, bem como o 

conhecimento de alguns exercícios específicos para desenvolver a aptidão 

desejada. Os aspectos afectivos incluem a atitude de alguém perante a 

actividade física, a competição e a interacção da participação na actividade 

física e auto-conceito (Craft, 1990). 

 

 Também para Alves (1993), os deficientes visuais podem retirar do 

desporto benefícios como o bem-estar, o gosto e a alegria de viver, podendo-

se assim evitar a depressão, a doença psicológica e a morbidez. 

 

A contribuição do desporto para a saúde e bem–estar dos indivíduos 

com deficiência visual pode ser significativa, visto que pode ajudar a 

ultrapassar diferenças no desempenho motor entre as pessoas com deficiência 

visual e os pares normo-visuais, os quais possuem mais oportunidades para 

melhorar as capacidades de mobilidade e refinar o sentido quinestésico (Alves, 

1993). 

 

 De seguida, discutiremos a influência da actividade física regular no 

equilíbrio dos indivíduos deficientes visuais. 

 

Assim para Akbayrac (2001), os programas de fisioterapia devem incluir 

formas de trabalhar a propriocepção e o equilíbrio, de modo a permitir a 

reabilitação dos portadores de deficiência visual, nomeadamente dos seus 

problemas de postura e equilíbrio. Também para Craft e Liebermen (2004), os 

exercícios correctivos posturais podem ajudar a prevenir ou mesmo remediar 

os desvios posturais.  
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 De seguida, procederemos à apresentação dos resultados encontrados 

nos escassos estudos elaborados sobre a influência da prática da actividade 

física regular no equilíbrio estático e dinâmico dos deficientes visuais. Não 

obstante, destacam-se as investigações desenvolvidas por Siegel e Murphy 

(1970) citado por Monteiro (1999); Cratty (1979) citado por Moura e Castro 

(1994); Sweeney (1980); Black (1983); Rodrigues (2002) e Collack et al. 

(2004). Neste contexto, procederemos à sua descrição, sendo o respectivo 

autor, instrumentos, procedimentos e amostra utilizados, bem como as suas 

principais conclusões, sempre que possível descritos.  

 

 Siegel e Murphy (1970, cit. por Monteiro, 1999) efectuaram um estudo 

cujo objectivo era determinar a influência de uma boa postura na mobilidade. 

Elaboraram e implementaram um programa de treino individual de três meses. 

Concluíram que o treino postural tinha contribuído para o desenvolvimento da 

capacidade de se movimentar, mesmo nos casos em que existiam deficiências 

neurológicas ou ortopédicas associadas. Uma melhoria na postura traduzia 

pois uma maior capacidade de orientação e locomoção. 

 

 Cratty (1979, cit. por Moura e Castro, 1994) desenvolveu estudos em 

relação a factores posturais e à marcha, tais como, andar em linha recta em 

campo aberto e a sensibilidade a declives e inclinações de caminhos. 

Pretendeu, com estes estudos, analisar comparativamente a prestação de 

indivíduos com cegueira, congénita, ou não, visando diferentes tipos de treino 

de mobilidade (cão, guia, bengala e guia humano). Conclui então, que treinar 

factores posturais podia ser menos importante e ter menos sucesso do que o 

treino de organização perceptiva. 

 

Em 1980, Sweeney desenvolveu uma investigação com o objectivo de 

descrever a imagem corporal e o equilíbrio num grupo de atletas, cegos e 

amblíopes, bem como num grupo de não atletas. Assim, verificaram que os 

atletas deficientes visuais, independentemente do seu grau de deficiência, 
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apresentaram níveis significativamente superiores de equilíbrio 

comparativamente aos não praticantes. 

 

 

Noutra perspectiva, mas realçando mais uma vez a importância da 

actividade física regular, Black (1983) realizou um estudo com o propósito de 

conhecer os efeitos de um programa de actividades ao ar livre de 50 horas, no 

desenvolvimento do equilíbrio dinâmico e orientação espacial em 15 

adolescentes com problemas visuais congénitos. Verificou aumentos 

estatisticamente significativos naqueles que realizaram o programa de 

actividades referido anteriormente, comparativamente ao grupo que frequentou 

aulas de educação física tradicional. O grande nível motivacional apresentado 

pelo grupo que realizou actividades ao ar livre pode explicar os resultados 

obtidos. 

 

Rodrigues (2002), num estudo já referido anteriormente, conclui 

relativamente ao equilíbrio estático, que os praticantes de goalball possuíam 

valores de desempenho significativamente mais elevados. Para o equilíbrio 

dinâmico, os valores mais elevados de desempenho encontraram-se nos 

praticantes de goalball, ainda que não tenham sido encontradas diferenças 

significativas. 

 

 Bamaç et al. (2004) estudou o efeito da prática de goalball nalgumas 

componentes (equilíbrio, flexibilidade, entre outras) da aptidão física em 103 

crianças do género masculino com idades compreendidas entre os 13 e os 15 

anos, com vários graus de deficiência visual. Constatou que, os praticantes de 

goalball apresentavam valores de equilíbrio mais elevados comparativamente 

aos não praticantes. O mesmo autor conclui assim, que o goalball pode ser 

considerado como um meio eficiente para aperfeiçoar as habilidades motoras 

em crianças com problemas visuais. 
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 Perante o exposto, podemos verificar que a actividade física regular 

manifesta uma importância fundamental no desenvolvimento das 

características cognitivas, afectivas, sociais e motoras do deficiente visual. No 

que concerne à capacidade motora estudada, a grande maioria das 

investigações indica que a prática de actividade física regular permite melhorar 

os níveis de equilíbrio nos deficientes visuais. 
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3.1 - Objectivos 

3.1.1 – Gerais 

 

O presente estudo terá por objectivos gerais: 

 

����  Caracterizar o nível de equilíbrio dos indivíduos deficientes visuais em 

função da prática de actividade física regular, procurando comparar nos 

praticantes os valores desta capacidade, em função da modalidade 

desportiva praticada, tipo de deficiência, grau de deficiência e idade. 

 

3.1.2 – Específicos 

 

Os objectivos específicos do nosso estudo serão os seguintes: 

 

����  Estudar as diferenças existentes no equilíbrio dos indivíduos deficientes 

visuais que praticam ou não actividade física regular. 

����  Estudar as diferenças existentes no equilíbrio dos indivíduos deficientes 

visuais praticantes de actividade física regular em função do tipo de 

modalidade praticada (futebol de cinco ou goalball). 

����  Estudar as diferenças existentes no equilíbrio dos indivíduos deficientes 

visuais praticantes de actividade física regular em função do tipo de 

deficiência (congénita e adquirida). 

����  Estudar as diferenças existentes no equilíbrio dos indivíduos deficientes 

visuais praticantes de actividade física regular em função do grau de 

deficiência (cegueira e ambliopia). 

����  Estudar as diferenças existentes no equilíbrio dos indivíduos deficientes 

visuais praticantes de actividade física regular em função do seu intervalo 

etário [18-30] anos e [>30] anos. 
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3.2 – Hipóteses 

 

Tendo em consideração os objectivos em cima descritos, propomos as 

seguintes hipóteses: 

 

���� H1: Os indivíduos deficientes visuais que praticam actividade física 

regular possuem valores superiores de equilíbrio. 

���� H2: Os indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade física 

regular, que praticam modalidades desportivas diferentes apresentam 

valores de equilíbrio diferentes. 

���� H3: Os indivíduos praticantes de actividade física regular com ambliopia 

apresentam valores superiores de equilíbrio relativamente aos indivíduos 

com cegueira. 

���� H4: Os indivíduos praticantes de actividade física regular com deficiência 

visual adquirida apresentam valores superiores de equilíbrio 

relativamente aos indivíduos com deficiência visual congénita. 

���� H5: Os indivíduos praticantes de actividade física regular mais velhos 

apresentam valores semelhantes de equilíbrio relativamente aos mais 

novos. 
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44..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
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4.1 – Amostra 

4.1.1- Indivíduos com Deficiência Visual Praticantes de Actividade Física 

Regular 

 

 Na tentativa de alcançar os objectivos propostos, a nossa amostra foi 

inicialmente constituída por 27 indivíduos com deficiência visual, praticantes de 

actividade física regular de carácter competitivo ou recreativo, de distintas 

regiões do nosso país. No entanto, na análise dos resultados, verificamos a 

existência de um caso outlier neste grupo. Tratou-se de um praticante de 

goalball que revelou valores de equilíbrio muito abaixo da média, o que levou à 

sua não consideração na análise estatística dos dados, ficando desta forma a 

amostra reduzida a 26 elementos. 

 

 Condição imprescindível é a prática de actividade física semanal em 

pelo menos 2 horas e uma idade superior ou igual a 18 anos. Todos os 

praticantes pertencem ao sexo masculino, possuindo idades compreendidas 

entre os 18 e os 65 anos, sendo a média de idades deste grupo de 

40,77±13,85 anos. 

 

 Na modalidade de goalball foram recolhidas avaliações na equipa de 

Goalbraga pertencente à Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 

(ACAPO) - Delegação de Braga, na equipa da ACAPO - Delegação Regional 

do Norte, na equipa dos Minhotos da Póvoa do Lanhoso e finalmente no 

Académico Futebol Clube da cidade do Porto. 

 

 Na modalidade de futebol recolheram-se avaliações na equipa de futebol 

ACAPO – Delegação Regional do Norte e na equipa do Bairro da Misericórdia 

– Porto. A amostra incluiu ainda um praticante de musculação do Centro de 

Reabilitação de Cegos da Areosa – Porto e dois praticantes de natação, um 

deles pertencente à ACAPO – Delegação Regional do Norte e outro à 

Delegação de Braga. 
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 Com o propósito de possibilitar uma discussão mais rigorosa dos 

resultados obtidos pelo nosso estudo, a amostra em questão foi também 

caracterizada em função da idade, e para tal, subdividimo-la em 2 intervalos 

etários: [18-30] anos e [>30]  anos. Para além disso, a amostra caracterizou-se 

em função do grau (cegueira e ambliopia), e do tipo de deficiência (congénita e 

adquirida). 

 Para este grupo amostral foi também considerada a seguinte variável 

independente: modalidade praticada. Em consequência, a amostra foi dividida 

em duas categorias distintas (i) futebol de cinco e  (ii) goalball.  
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4.1.2- Indivíduos com Deficiência Visual Não Praticantes de Actividade 

Física Regular 

 

 Na tentativa de alcançar os objectivos propostos, a nossa amostra foi 

constituída por 30 indivíduos com deficiência visual, não praticantes de 

actividade física regular, de distintas regiões do nosso país. Condição 

imprescindível é uma idade superior ou igual a 18 anos. Dos 30 elementos 

constituintes, 16 pertencem ao sexo feminino e 14 ao sexo masculino, 

possuindo idades compreendidas entre os 22 e os 69 anos, sendo a média de 

idades de 33,44±11,71 anos. Foram definidas as mesmas variáveis 

independentes relativamente ao grupo anterior. Em seguida, e na tentativa de 

facilitar a leitura do nosso trabalho, apresentaremos um quadro concernente à 

caracterização da amostra em função das variáveis referidas anteriormente. 

Quadro 4 – Caracterização da amostra. Número de indivíduos. 

Indivíduos com Deficiência Visual 

 Praticantes de  
Act. Física 

Não Praticantes de 
Act. Fisica 

Número de Casos 27 30 

Género   

Masculino 27 14 

Feminino 0 16 

   

Idade   

[18-30] 13 8 

[>30] 14 22 
   

Grau de Deficiência   
Cegueira  19 17 
Ambliopia 8 13 

   
Tipo de Deficiência   

Congénita 11 11 
Adquirida 16 19 

   
Modalidade Praticada   

Futebol de 5 11 
              Goalball 13 

Musculação 1  
Natação                                    2  
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 O processo de selecção da amostra foi intencional, no intuito de cumprir 

as condições referidas anteriormente.  

 

4.2 – Instrumentos 

 

 Não foram encontrados na literatura testes de equilíbrio para adultos 

com deficiência visual. Porém, com algumas adaptações, podem aplicar-se 

outro tipo de testes, que são normalmente utilizados para normo-visuais. 

 

 Assim, de modo a concretizar o objectivo do nosso estudo foi aplicada a 

Escala de Equilíbrio de Berg, na versão traduzida e adaptada para a língua 

portuguesa do “The Berg Balance Scale”, de Berg et al. (1992, cit. por Portal 

Queda dos Idosos, s.d.). Este é um dos testes utilizados para verificar o 

equilíbrio estático e dinâmico, sendo normalmente utilizado em populações 

idosas. Para além de um cuidado maior do examinador nas tarefas mais 

difíceis deste instrumento, não foi considerada, dadas as características da 

amostra, a sexta das catorze tarefas: De pé com os olhos fechados.  

 

4.2.1 – Escala de Equilíbrio de Berg  

 O citado instrumento encontra-se em Anexo I. 

Caracterização Geral:  

 O teste é constituído pelas seguintes 14 tarefas, que envolvem quer 

equilíbrio dinâmico, quer estático: i) Sentado para de pé; ii) Em pé sem apoio; 

iii) Sentado sem apoio; iv) Em pé para sentado; v) Transferências; vi) De pé 

com os olhos fechados; vii) Em pé com os pés juntos; viii) Inclinar à frente com 

os pés juntos; ix) Apanhar um objecto do chão; x) Virar-se para olhar para trás; 

xi) Girar 360º; xii) Colocar os pés alternadamente num banco; xiii) Em pé com 

um pé em frente ao outro e xiv) Em pé apoiado num dos pés. 
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Orientações gerais:  

i) Instruir o sujeito do modo que é indicado pelo guião do instrumento. 

ii)Tornar claro aos sujeitos que se mantenham equilibrados durante a execução 

da tarefa. A escolha da perna de apoio, bem como o alcance dos movimentos é 

da livre escolha dos indivíduos. 

Registo de Resultados:  

 A realização das tarefas é avaliada pela observação do avaliador sendo 

cada tarefa pontuada de 0 a 4, permitindo que o elemento da amostra possa 

perfazer 52 pontos (pontuação máxima). O observador deve ter em atenção os 

seguintes aspectos:  

i) Registar a categoria de resposta adequada para cada item; 

ii) Na maioria das tarefas pede-se ao sujeito que mantenha uma determinada 

posição num tempo pré-determinado ou percorra uma determinada distância. 

Se assim não acontecer os pontos serão subtraídos, bem como se o sujeito 

necessitar de orientações verbais para a execução da tarefa, ou apoiar-se num 

suporte externo ou ainda receber a ajuda (contacto físico) do avaliador. 

 Todas as tarefas realizadas foram registadas numa ficha (Anexo II) e em 

cada uma delas, foi mencionada a pontuação registada. 

Material / Equipamento:  

 O material / equipamento utilizado foi o seguinte: i) cronómetro; ii) régua; 

iii) caneta; iv) ficha de registo; v) cadeiras com e sem apoio para o trem 

superior e vi) degrau. 
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4.3 – Procedimentos 

4.3.1 – Procedimentos Metodológicos 

 

  Numa primeira fase foi necessário estabelecer os objectivos que 

nortearam o nosso trabalho de investigação, que por sua vez determinaram a 

amostra do mesmo. A partir desse momento, procuramos encontrar formas 

eficazes de selecção dos elementos, tendo em conta os critérios de exclusão 

que validam o nosso estudo, bem como escolher um instrumento apropriado.  

 

 Posto isto foi solicitada a autorização para a aplicação do instrumento de 

investigação, junto dos responsáveis pelas instituições e clubes de que os 

sujeitos da nossa amostra faziam parte (Anexo III), bem como destes mesmos, 

descrevendo para isso, a natureza e os propósitos desta investigação e 

realçando também a confidencialidade dos dados obtidos. 

 

  Findo com sucesso este processo, passamos à fase de aplicação do 

nosso instrumento, a qual foi realizada sempre pelo mesmo investigador, 

durante os meses de Junho a Outubro de 2006, em momentos e locais 

acordados previamente com os elementos da nossa amostra. 

 

 Todos os testes decorreram de forma individual, em locais com 

condições desejáveis para o efeito, nomeadamente em termos de segurança e 

barulho possibilitando assim bons níveis de concentração.  

 

 Após a recolha dos dados procedeu-se ao estudo e tratamento da 

informação recolhida. 
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4.3.2 – Procedimentos Estatísticos  

 

 Para o tratamento dos dados foi utilizado o programa de estatística 

SPSS versão 13 Windows e o programa Microsoft Excel 2003 Windows. Na 

análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva, através do cálculo das 

medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio-padrão), bem como 

das frequências. A análise do perfil de normalidade das distribuições foi 

realizada por intermédio do teste Shapiro Wilk. 

 

 Recorremos ainda à estatística inferencial, através da qual comparamos 

os grupos em função das seguintes variáveis: i) prática de actividade física 

regular; ii) modalidade praticada; iii) tipo de deficiência; iv) grau de deficiência e 

v) idade, através do teste t de Student para grupos independentes no caso de 

distribuições normais e o teste de Mann-Whitney U, no caso de distribuições 

não normais. 

 

O nível de significância mínimo para rejeição da hipótese nula em todos 

os testes estatísticos foi fixado em p≤0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 55..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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 A lógica de apresentação e discussão dos resultados do nosso estudo 

será a seguinte: em primeiro lugar numa perspectiva mais geral, focaremos a 

atenção sobre o nível de equilíbrio em função da prática de actividade física 

regular. Posteriormente, num âmbito mais específico analisaremos o equilíbrio 

no indivíduo deficiente visual praticante de actividade física regular em função 

das seguintes variáveis: i) tipo de modalidade praticada; ii) grau de deficiência; 

iii) tipo de deficiência e finalmente iv) idade.  

 

5.1 – Praticantes e Não Praticantes de Actividade Física 

Regular 

 

 Pretendemos estudar neste ponto, as diferenças existentes no equilíbrio 

dos deficientes visuais praticantes e não praticantes de actividade física 

regular. 

 

 No Quadro 5 é apresentado o estudo estatístico descritivo e inferencial 

do equilíbrio dos deficientes visuais praticantes e não praticantes de actividade 

física regular. 

 

Quadro 5 – Equilíbrio em função da prática de actividade física regular. Nº de casos, média, 
desvio-padrão, valores de t e de p. 

 Equilíbrio 

 Nº Casos Média DP t p 
      

Praticantes 26 49,56 1,65 
Não Praticantes 30 47,13 3,40 

-3,47 0,001 

  
 
 

 Como se pode verificar pelo Quadro 5, para um número muito idêntico 

de casos estudados (26 para os praticantes e 30 para os não praticantes), os 

indivíduos deficientes visuais que praticam actividade física regular apresentam 

valores médios de equilíbrio significativamente superiores aos indivíduos 
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deficientes visuais que não praticam actividade física regular (49,56±1,65 e 

47,13±3,40, respectivamente).  

 

 Através dos valores de desvio-padrão encontrados, concluímos também 

que a variabilidade na performance é maior (dp = 3,40) nos deficientes visuais 

que não praticam actividade física regular comparativamente aos praticantes 

de actividade física regular (dp = 1,65). 

 

 Os resultados obtidos pela nossa investigação reflectem de uma forma 

geral as evidências da nossa revisão bibliográfica, ou seja, suportam a 

existência de uma relação causal entre desempenhos mais elevados de 

equilíbrio e a prática de actividade física regular. Assim, o exercício físico 

regular assume um papel decisivo na refinação dos baixos níveis de equilíbrio 

dos deficientes visuais. Ter fracos níveis de equilíbrio deve-se certamente às 

poucas oportunidades que eles têm para praticar actividade física regular (Craft 

e Liebermen, 2004). Também Munster e Almeida (2005) indicam que a 

qualidade perceptiva do deficiente visual está directamente ligada à aquisição 

de habilidades motoras, que será tanto mais elevada, quanto mais regular for a 

prática de exercício físico. 

 

  No entanto, o facto das pesquisas anteriores utilizarem somente os 

praticantes de goalball como representantes dos praticantes de actividade 

física regular, implica a tomada de alguns cuidados face à conclusão acima 

referida. 

 

 Apesar de desconhecermos as características da amostra que compôs o 

estudo de Siegel e Murphy (1970, cit. por Monteiro, 1999), partilhamos da 

sugestão de que os programas de treino postural promovem melhorias na 

postura dos indivíduos deficientes visuais, dependendo a postura, entre outros 

factores de um maior nível de equilíbrio. Também Sweeney (1980), confirmou 

níveis de equilíbrio superiores de um grupo de atletas, independentemente do 



Equilíbrio em Indivíduos com Deficiência Visual – Estudo realizado em praticantes e não 
praticantes de actividade física regular 
 

 
 
 

54 

seu grau de deficiência visual relativamente aos indivíduos não praticantes de 

actividade física regular. 

 

 A importância da prática desportiva regular é reforçada em 2004, por 

Bamaç et al. num estudo com em 103 crianças do sexo masculino com vários 

graus de deficiência visual. Os autores estudaram o efeito da prática do 

goalball em algumas componentes da aptidão física (equilíbrio, flexibilidade, 

entre outras), sugerindo que a prática de exercício físico regular poderá 

possibilitar, entre outros benefícios, a melhoria dos níveis de equilíbrio em 

portadores de deficiência visual. 

 

 A análise dos resultados envolvendo os valores de equilíbrio em função 

da prática de actividade física regular identifica apenas um estudo que conclui 

a inexistência de uma relação entre estas duas variáveis, ainda que apenas em 

relação ao equilíbrio estático. Este estudo pertence a Rodrigues (2002) e tinha 

como objectivo comparar a capacidade de equilíbrio dinâmico e estático nos 

deficientes visuais praticantes de goalball  e em não praticantes de actividade 

física regular. O instrumento de investigação utilizado para avaliar o equilíbrio 

estático foi o Equilíbrio Flamingo. Para avaliar o equilíbrio dinâmico a autora 

aplicou o teste de Jensen e Hirst (1980 cit. por Miller, 1998). A amostra foi 

constituída por 38 indivíduos portadores de deficiência visual, dos quais 20 

eram praticantes de goalball e 19 não praticavam actividade física regular. 

Assim, embora no que concerne ao equilíbrio dinâmico tenham sido 

encontrados desempenhos significativamente mais elevados nos praticantes de 

goalball, no equilíbrio estático o mesmo já não aconteceu. 

 

Encontramos também na literatura um estudo de Black (1983), que 

indica que para além da prática de actividade física regular, outras variáveis 

assumem influência na melhoria do equilíbrio dos indivíduos deficientes visuais: 

a modalidade praticada e o tipo de programa de actividade física. O tipo de 

modalidade e o tipo de programa de actividade física, pela componente 
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motivacional a si inerentes, podem potenciar ainda mais os ganhos em termos 

da capacidade de equilíbrio. 
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5.2 – Praticantes de Actividade Física Regular 

5.2.1 – Equilíbrio em função do tipo de modalidade praticada (Futebol e 

Goalball) 

 

 Pretendemos estudar neste ponto, as diferenças existentes no equilíbrio 

dos deficientes visuais praticantes de futebol e de goalball. 

 

 No Quadro 6 é apresentado o estudo estatístico descritivo e inferencial 

do equilíbrio, nos indivíduos deficientes visuais em função do tipo de 

modalidade praticada (futebol e goalball). 

 
Quadro 6 – Equilíbrio em função do tipo da modalidade praticada (Futebol e Goalball). Nº de 
casos, média, desvio-padrão, valores de t e de p. 

 

 Equilíbrio 
 Nº Casos Média DP z p 

      
Futebol 11 50,27 0,65 
Goalball 12 49,17 1,47 

- 2,11 0,035 

  
 
 

 Através da análise do Quadro 6 podemos concluir que a média de 

valores de equilíbrio é significativamente superior nos futebolistas 

comparativamente aos praticantes de goalball (50,27±0,65 e 49,17±1,47 

respectivamente). Baseando-nos nos valores do desvio-padrão, é possível 

concluir que a variabilidade na performance é maior nos praticantes de goalball 

(dp = 1,47). 

 

 Dada à ausência de estudos na literatura, não é possível indicar se os 

resultados da nossa investigação corroboram ou divergem daqueles. Apesar do 

número reduzido de indivíduos da nossa amostra (11 futebolistas e 12 

praticantes de goalball), pensamos ser possível fundamentar os resultados da 

nossa investigação com as seguintes razões: i) parece-nos ser o futebol, a 

modalidade que mais proporciona condições, pelo tipo de perturbações 

externas oferecidas, para a melhoria das performances de equilíbrio. Esta 
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modalidade parece garantir um maior aperfeiçoamento de duas das principais 

fontes de informação necessárias para a manutenção de um bom controlo 

postural e equilíbrio: o sistema somatossensorial, que inclui os órgãos 

proprioceptivos e exteroceptivos e o sistema vestibular. Estes sistemas, 

permitem na falta de visão, a estabilidade em termos de equilíbrio no deficiente 

visual, uma vez que a visão não só é a parte fundamental da actuação total dos 

sentidos na manutenção do equilíbrio, como principal estimulo dos reflexos de 

protecção (Monteiro, 1999). 

 

 Outra possível justificação para as diferenças significativas nos valores 

de equilíbrio entre os praticantes de goalball e futebol, é sugerida nas 

conclusões de um estudo de Black (1983). Como anteriormente referimos, este 

autor realça como fundamental para a melhoria do equilíbrio o carácter 

motivacional da modalidade praticada. 
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5.2.2 – Equilíbrio em função do grau de deficiência (Cegueira e Ambliopia) 

 

 Pretendemos estudar neste ponto, as diferenças existentes no equilíbrio 

dos deficientes visuais praticantes actividade física regular com cegueira e com 

ambliopia. 

 

No Quadro 7 é apresentado o estudo estatístico descritivo e inferencial 

do equilíbrio nos indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade física 

regular em função do grau de deficiência respectivo (Cegueira e Ambliopia). 

 

 
Quadro 7 – Equilíbrio em função do grau de deficiência (Cegueira e Ambliopia). Nº de casos, 
média, desvio-padrão, valores de t e de p. 

 

 Equilíbrio 
 Nº Casos Média DP z p 

      
Cegueira  18 49,56 1,34 
Ambliopia 8 50,25 0,89 

- 1,323 0,216  

  
 
 

 A análise do Quadro 7 permite concluir que os deficientes visuais 

praticantes de actividade física regular com ambliopia apresentam valores 

superiores de equilíbrio comparativamente aos deficientes visuais praticantes 

de actividade física regular com cegueira (50,25±0,89 e 49,56±1,34 

respectivamente). Apesar de existentes, as diferenças observadas em termos 

de média de equilíbrio não são, contudo, significativas (p=0,216). 
 

No que concerne à variabilidade no desempenho, esta é mais elevada 

nos praticantes de actividade física regular com cegueira (dp = 1,34).  

 

 A maioria das pesquisas anteriores indica que a estabilidade postural é 

influenciada pelo grau de acuidade visual, ou seja, quando a acuidade visual 

decresce logaritmicamente, provoca um aumento linear da instabilidade 

postural e uma diminuição da capacidade de equilíbrio (Brandt et al., 1979) 
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De acordo com Guyton e Hall (1997, cit. por Festas), o SNC recebe a 

informação proveniente dos vários sistemas, vestibular, somatosensorial e 

visual, da qual faz a adequação necessária à oscilação corporal e postura, 

controlando os músculos esqueléticos através da velocidade angular e torques 

articulares, produzindo movimentos adequados à realização de um programa 

de acção. 

 

 Para Moura e Castro (1993), o sentido visual é um factor primordial na 

aprendizagem e execução da maioria das habilidades motoras, incluindo 

aquelas relacionadas com o equilíbrio, uma vez que fornece uma informação 

rápida e precisa na localização, avaliação de espaços e distâncias. 

 

 Com base nos dados referidos anteriormente, é natural compreender 

que o nível de equilíbrio demonstrado por uma pessoa esteja mais ou menos 

dependente do grau de acuidade visual, independentemente da prática ou não 

de actividade física regular. Esta ideia é reforçada por Castro (2005), segundo 

o qual a existência de visão residual nos indivíduos amblíopes favorece 

aspectos como a postura e o equilíbrio relativamente aos indivíduos com 

cegueira. 

 

A influência do grau de deficiência nos níveis de equilíbrio é defendida 

também por Paulus et al. (1984, cit. por Monteiro, 1999). Estes autores 

realizaram uma investigação para a observação das relações entre a 

diminuição da acuidade visual e o controlo postural, através de registos de 

oscilações corporais num estabilómetro. Apesar da utilização de uma amostra 

mais reduzida e com uma média de idades inferior ao nosso estudo, realçamos 

os resultados desta investigação, que conclui que, com a diminuição da 

acuidade visual, existe um aumento das oscilações antero-posteriores e 

laterais do centro de gravidade e por conseguinte, maiores dificuldades em 

termos da capacidade de equilíbrio. 
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 Numa investigação constituída por deficientes visuais praticantes de 

actividade física regular (40 atletas, divididos nas classes B1 e B2), Velasco 

(1993, cit. por Monteiro, 1999) procurou analisar o equilíbrio e o alinhamento na 

posição de sentado. O autor constatou que, no grupo B1, existiam alterações 

relevantes ao nível do equilíbrio e da coordenação, destacando a colocação 

anómala dos pés e a ajuda dos braços. 

 

 Destes estudos divergem os resultados da nossa pesquisa e os de 

Kozma e Stones (1987) num estudo cuja amostra era constituída por 

deficientes visuais (n=22) com idades compreendidas entre os 19 e os 84 anos, 

constataram que os deficientes visuais com ambliopia têm um maior nível de 

equilíbrio do que os sujeitos totalmente cegos, não tendo sido, no entanto, as 

diferenças significativas. Também Rodrigues (2002), num estudo já 

anteriormente referido, não observou diferenças estatisticamente significativas 

entre estas duas populações, ainda que o melhor desempenho fosse obtido 

pelos indivíduos com ambliopia. 

 

A imperceptibilidade da influência do grau de deficiência visual na 

capacidade de equilíbrio no nosso e em outros estudos, alerta-nos para o facto 

desta capacidade motora poder depender de outros factores, que não puderam 

ser controlados de forma rigorosa, tais como: problemas de saúde associados, 

envolvimento físico e humano sobre a pessoa com problemas visuais, a 

capacidade de adaptação a diversas situações, a inteligência, o tipo de 

personalidade, o espírito de maior ou menor autonomia, a educação recebida e 

os apoios técnicos (Gregory, 1968 cit. por Pereira, 1998);  Auxter et al., 1997).  

 

Para além disto, no caso especifico do nosso estudo, pensamos que a 

existência de uma maior percentagem relativa de indivíduos com problemas 

visuais adquiridos relativamente aos amblíopes em semelhantes condições, 

poderá ter contribuído para uma sobrevalorização dos valores médios de 

equilíbrio manifestados pelos indivíduos deficientes visuais praticantes de 

actividade física regular com cegueira. 
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5.2.3 – Equilíbrio em função do tipo de deficiência (Congénita e Adquirida) 

 

Pretendemos estudar neste ponto, as diferenças existentes no equilíbrio 

dos deficientes visuais praticantes actividade física regular com problemas 

visuais congénitos e adquiridos. 

 

 No Quadro 8 é apresentado o estudo estatístico descritivo e inferencial 

do equilíbrio nos praticantes de actividade física regular em função do tipo de 

deficiência respectivo (Congénita e Adquirida). 

 

Quadro 8 – Equilíbrio em função do tipo de deficiência (Congénita e Adquirida). Nº de casos, 
média, desvio-padrão, valores de t e de p. 

 

 Equilíbrio 
 Nº Casos Média DP z p 

      
Congénita  11 49,73 1,01 
Adquirida 15 49,80 2,03 

- 0,321 0,760 

  
 
 

 Como demonstra o Quadro 8, os indivíduos que praticam actividade 

física regular com deficiência visual adquirida apresentam valores médios de 

equilíbrio superiores comparativamente aos praticantes de actividade física 

regular com deficiência visual congénita (49,80±2,03 e 49,73±1,01, 

respectivamente). Apesar de existentes, as diferenças observadas em termos 

de equilíbrio não são, contudo, significativas (p=0,760). 

 

 Relativamente à variabilidade no desempenho encontrada nesta 

variável, os resultados indicam uma maior variabilidade de equilíbrio nos 

portadores de deficiência visual adquirida (dp=2,03).  

 

Os nossos resultados divergem das conclusões de Craft (1990) e Auxter 

et al. (1997), indicando que a idade de perda de visão não se consubstancia 

como um factor determinante para os níveis de equilíbrio demonstrados pelos 

indivíduos deficientes visuais. As nossas observações divergem, entre outros, 
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de um estudo de Cratty (1979, cit. por Moura e Castro, 1994) em relação a 

factores posturais e à marcha. Num estudo realizado com uma amostra com 

características diferentes às da nossa investigação, o autor comparou a 

prestação de indivíduos com cegueira congénita, ou não, visando diferentes 

tipos de treino de mobilidade (cão, guia, bengala e guia humano). Conclui-se, 

entre outras conclusões, que quanto maior o tempo de cegueira menor a 

capacidade de manter a direcção da marcha a direito.  

 

 Parece-nos que as maiores dificuldades na orientação espacial e 

equilíbrio dos deficientes visuais congénitos referidas por Moura e Castro 

(1986) e Craft (1990), bem como os seus mais acentuados desvios posturais 

salientados por Craft e Liebermen (2004) são consequência da falta de 

informação visual através da qual as respostas motoras podem ser 

construídas. Estas características poder-se-ão ter minimizado ou mesmo 

anulado, pela ocorrência de um conjunto de condições favoráveis em maior ou 

menor expressão, que não puderam ser controlados de forma rigorosa no 

nosso e em outros estudos com resultados idênticos: problemas de saúde 

associados, a idade actual, o envolvimento físico e humano sobre a pessoa 

com problemas visuais, a capacidade de adaptação a diversas situações, a 

inteligência, o tipo de personalidade, o espírito de maior ou menor autonomia, a 

educação recebida e os apoios técnicos (Gregory, 1968 e Auxter et al., 1977).  

 

 Acreditamos também que a realização de actividade física regular pelos 

indivíduos com deficiência visual congénita poderá ter-se consubstanciado num 

factor importante para o estreitamento de diferenças no desempenho desta 

capacidade comparativamente ao grupo de indivíduos com deficiência visual 

adquirida. 

 

 No entanto, é importante referir que na literatura duas pesquisas prévias 

confirmam os nossos resultados. Assim, Kozma e Stones (1987), num estudo 

já anteriormente referido, verificaram que não existiam diferenças significativas 

entre os cegos congénitos e adquiridos. À mesma conclusão chegou, 
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Rodrigues (2002), num estudo de características idênticas às da nossa 

investigação. Esta autora verificou níveis de equilíbrio estático e dinâmico 

superiores para os portadores de deficiência visual congénita, ainda que as 

diferenças nos resultados não tenham sido significativas. 
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5.2.4 – Equilíbrio em função da idade (18-30 anos e >30 anos) 

 

Pretendemos estudar neste ponto, as diferenças existentes no equilíbrio 

dos deficientes visuais praticantes actividade física regular em função do grupo 

de idade. 

  

 No Quadro 9 é apresentado o estudo estatístico descritivo e inferencial 

do equilíbrio nos praticantes de actividade física regular em função da idade. 

No sentido de facilitar o tratamento estatístico dos dados, a amostra foi 

subdividida em dois intervalos etários: 18-30 anos e > 30 anos de idade. 

 
Quadro 9 – Equilíbrio em função da idade (18-30 anos e > 30 anos de idade). Nº de casos, 
média, desvio-padrão, valores de t e de p. 

 

 Equilíbrio 
 Nº Casos Média DP z p 

      
18-30 13 49,92 1,12 
>30 13 49,62 1,39 

- 0,660 0,545 

  
 
 

 Como nos mostra o Quadro 9, os indivíduos deficientes visuais 

praticantes de actividade física regular do escalão etário mais baixo, cuja idade 

é inferior a 30 anos, apresentam valores médios de equilíbrio mais elevados 

comparativamente aqueles que possuem mais de 30 anos de idade 

(49,92±1,12 e 49,62±1,39, respectivamente). Apesar de existentes, as 

diferenças observadas em termos de equilíbrio não são, contudo, significativas 

(p =0,545). 

 

 Através dos valores de desvio-padrão, concluímos também que a 

variabilidade no desempenho é maior nos indivíduos com mais de 30 anos de 

idade (dp=1,39). 

 

 A nossa pesquisa bibliográfica encontrou apenas dois estudos que nos 

auxiliam na discussão dos resultados sobre esta variável. 
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  Deste modo, a nossa investigação confirmou os resultados obtidos por 

Rodrigues (2002). Neste estudo, a autora observou resultados divergentes no 

que diz respeito ao equilíbrio estático, ou seja, os mais novos obtiveram um 

desempenho melhor no pé direito e pior no pé esquerdo, sendo os melhores 

resultados para o equilíbrio dinâmico verificados nos mais novos. Não foram, 

no entanto, encontradas diferenças significativas em qualquer dos casos. 

 

Anteriormente, Gipsman (1981), num estudo sobre equilíbrio dinâmico, 

sugeriu que esta capacidade melhorava com a idade. Na sua investigação, 

com 48 crianças cegas, amblíopes, normo-visuais e normo-visuais com 

vendas, com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos, o autor verificou 

que as crianças que obtiveram níveis mais elevados de equilíbrio eram aquelas 

com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos de idade.  

 

 Contrariamente à pesquisa anterior, o nosso estudo não sugere que a 

capacidade de equilíbrio melhore à medida que os sujeitos se tornam mais 

velhos. Pensamos então, que a idade não representa um factor predisponente 

por si mesmo para a diminuição ou melhoria da capacidade de equilíbrio.  

 

Somos da opinião também que a realização de actividade física regular 

pelos indivíduos mais novos com deficiência visual poderá ter-se 

consubstanciado num factor importante para o estreitamento de diferenças no 

desempenho desta capacidade comparativamente ao grupo dos deficientes 

visuais mais velhos. 

 

 De seguida, sintetizamos os resultados alcançados pelo nosso estudo, o 

qual visou investigar a capacidade de equilíbrio em função das variáveis 

independentes estabelecidas: actividade física regular, modalidade desportiva 

praticada, tipo de deficiência, grau de deficiência e idade. 
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 No que concerne à actividade física regular, os indivíduos deficientes 

visuais praticantes possuem comparativamente aos não praticantes, valores 

superiores de equilíbrio, sendo as diferenças significativas. Os resultados 

obtidos reflectem de uma forma geral as evidências da nossa revisão 

bibliográfica. 

 

 No que diz respeito ao tipo de modalidade praticada, os valores de 

equilíbrio são significativamente superiores nos futebolistas comparativamente 

aos praticantes de goalball, não existindo estudos nesta temática específica 

que permitam comparar os nossos resultados. 

 

 Relativamente ao grau de deficiência, os valores de equilíbrio são 

superiores nos indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade física 

regular com ambliopia comparativamente aqueles com cegueira. As diferenças 

não foram, contudo, significativas. Os resultados obtidos divergem das 

evidências da nossa revisão bibliográfica. 

 

Para o tipo de deficiência, os indivíduos que praticam actividade física 

regular com deficiência visual adquirida apresentam valores de equilíbrio 

superiores comparativamente aos que possuem deficiência visual congénita. 

As diferenças não foram, no entanto, significativas. Os resultados obtidos não 

reflectem de uma forma geral as evidências da nossa revisão bibliográfica. 

 

 Finalmente para a idade, os resultados encontrados indicam valores de 

equilíbrio superiores nos deficientes visuais praticantes de actividade física 

regular mais novos. As diferenças não são contudo significativas. Os resultados 

obtidos enquadram-se na falta de consenso sobre influência desta variável no 

desempenho de equilíbrio desta população.  
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6.1 – Conclusões 

 

Tendo em consideração as hipóteses propostas para este trabalho, concluímos 

que: 

 

 Os indivíduos deficientes visuais que praticam actividade física regular 

possuem, comparativamente aos não praticantes, valores superiores de 

equilíbrio, sendo as diferenças significativas. A hipótese proposta confirmou-

se. 

 

 Os indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade física regular, que 

jogam futebol possuem, comparativamente aos que praticam goalball, 

valores superiores de equilíbrio, sendo as diferenças significativas. A 

hipótese proposta confirmou-se. 
 

 

 Os indivíduos deficientes visuais praticantes de actividade física regular com 

ambliopia apresentam, comparativamente aos cegos, valores superiores de 

equilíbrio, não sendo as diferenças significativas. A hipótese proposta não se 

confirmou. 

 

 Os indivíduos praticantes de actividade física regular com deficiência visual 

adquirida apresentam, comparativamente aos congénitos, valores superiores 

de equilíbrio, não sendo as diferenças significativas. A hipótese proposta não 

se confirmou. 

 

 

 Os indivíduos praticantes de actividade física regular mais novos 

apresentam, comparativamente aos mais novos, valores superiores de 

equilíbrio, não sendo as diferenças significativas. A hipótese proposta 

confirmou-se. 
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6.2 – Sugestões 
 

 Após a realização deste estudo, deixamos algumas sugestões para a 

elaboração de futuros trabalhos no âmbito do equilíbrio na população com 

deficiência visual: 

 

i) Comparar os valores de equilíbrio nos portadores de deficiência 

visual praticantes de actividade física regular em função de outras 

variáveis independentes: inteligência, tipo de personalidade, etc. 

ii) Incluir na amostra de indivíduos praticantes de actividade física 

regular, praticantes de outras modalidades com o intuito de torná-la 

mais abrangente. 

iii) Comparar os valores de equilíbrio em praticantes de outras 

modalidades, para além das incluídas do nosso estudo. 

iv) Aplicar outros testes de avaliação desportivo-motora utilizando as 

mesmas variáveis independentes de forma a se complementar mais 

este trabalho. 

v) Comparar os valores de equilíbrio entre normo-visuais, deficientes 

visuais praticantes de actividade física regular e deficientes visuais 

não praticantes de actividade física regular. 

vi)  Comparar os efeitos de diferentes programas de actividade física no 

desenvolvimento do equilíbrio nos indivíduos deficientes visuais. 
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Escala de Equilíbrio de Berg - versão traduzida e adaptada para a língua 

portuguesa do “The Berg Balance Scale”, de Berg et al. (1992) 

Tarefas 

1. SENTADO PARA DE PÉ 

INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar as suas mãos como 

suporte. 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e de estabilizar de 

maneira independente 

(   ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente, usando as mãos 

(   ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mãos, após várias tentativas 

(   ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar 

(   ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em 

pé 

 2. EM PÉ SEM APOIO 

INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé durante dois minutos sem se segurar em 

nada. 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de permanecer em pé  em segurança durante 2 minutos 

(   ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão 
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(   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte 

(   ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem 

suporte 

(   ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência 

  Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque 

pontuação máxima na situação sentado sem suporte. Siga directamente para o 

item #4. 

3. SENTADO SEM APOIO 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos. 

Pontuação / Descrição 

 (   ) 4 capaz de se sentar com segurança durante 2 minutos 

(   ) 3 capaz de se sentar  com segurança  durante 2 minutos sob supervisão 

(   ) 2 capaz de se sentar durante 30 segundos 

(   ) 1 capaz de se  sentar durante 10 segundos 

(   ) 0 incapaz de se  sentar sem suporte durante 10 segundos 

 4. EM PÉ PARA SENTADO 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se. 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 senta-se com segurança com o mínimo uso das mãos 

(   ) 3 controla a descida utilizando as mãos 
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(   ) 2 apoia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida 

(   ) 1 senta-se independentemente mas apresenta descida descontrolada 

(   ) 0 necessita de ajuda para se sentar 

 5. TRANSFERÊNCIAS 

INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de 

braços para outra sem descanso de braços (ou uma cama). 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos 

(   ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente 

(   ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão 

(   ) 1 necessidade de  assistência de uma pessoa 

(   ) 0 necessidade de  assistência de duas pessoas ou supervisão para 

segurança 

6. DE PÉ COM OS OLHOS FECHADOS 

INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos 

 Pontuação / Descrição 

 (   ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança durante 10 segundos 

(   ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança durante 10 segundos com 

supervisão 

(   ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos 
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(   ) 1 incapaz de manter os olhos fechados durante 3 segundos mas 

permanece em pé 

(   ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda 

 7. EM PÉ COM OS PÉS JUNTOS 

INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se 

segurar 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com 

segurança, durante 1 minuto 

(   ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com 

segurança durante 1 minuto, com supervisão 

(   ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e de 

se manter por 30 segundos 

(   ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé 

15 segundos com os pés juntos 

(   ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter 

por 15 segundos 

8. INCLINAR À FRENTE COM OS PÉS JUNTOS 

 INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos 

e tente alcançar a maior distância possível. O examinador coloca uma régua no 

final dos dedos quando os seus  braços estão a 90 graus. Os dedos não devem 

tocar na régua enquanto executa a tarefa. A medida registada é a distância que 

os dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima inclinação 

para frente possível. Se possível, pedir ao sujeito que execute a tarefa com os 
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dois braços para evitar rotação do tronco. 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade  acima de 25 cm (10 polegadas) 

(   ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5 cm (5 polegadas) 

(   ) 2 capaz de alcançar acima de 5 cm (2 polegadas) 

(   ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão 

(   ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte 

externo 

9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO  

INSTRUÇÕES: Pegar num sapato / chinelo localizado á frente dos seus pés 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  

(   ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita de supervisão 

(   ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança a distância de 2-5 cm (1-2 

polegadas) do chinelo e mantém o equilíbrio de maneira independente 

(   ) 1 incapaz de apanhar e necessita de supervisão enquanto tenta 

(   ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio 

ou queda 

10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E 

ESQUERDO 

INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o 
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direito. O examinador pode pegar num objecto para o sujeito olhar e colocá-lo 

atrás dele para encorajar o individuo a rodar. 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 olha para trás por ambos os lados com a  mudança de peso adequada 

(   ) 3 olha para trás por ambos os lados, mas um deles mostra menor 

mudança de peso 

(   ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio 

(   ) 1 necessita de supervisão ao virar 

(   ) 0 necessita de assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda 

 11. GIRAR 360 GRAUS 

INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. 

Fazer o mesmo na outra direcção 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos 

(   ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 

segundos ou menos 

(   ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente 

(   ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal 

(   ) 0 necessita de assistência enquanto vira 
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12. COLOCAR PÉS ALTERNADAMENTE NUM BANCO 

INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. 

Continuar até cada pé ter tocado o degrau/banco quatro vezes. 

  Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 

8 passos em 20 segundos 

(   ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais 

de 20 segundos 

(   ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão 

(   ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima 

assistência 

(   ) 0 necessita de assistência para prevenir uma queda / incapaz de tentar 

 13. EM PÉ COM UM PÉ À FRENTE DO OUTRO 

INSTRUÇÕES: Colocar um pé à frente do outro. Se o individuo perceber 

que não pode colocar o pé directamente na frente, deve tentar dar um 

passo longo para que o calcanhar do seu pé permaneça à frente do dedo 

de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o comprimento do passo deverá 

exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode-se 

aproximar da posição normal do passo do sujeito). 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e de o manter durante 30 

segundos 

(   ) 3 capaz de posicionar o pé à frente do outro independentemente e de o 
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manter durante 30 segundos 

(   ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e de manter 

durante 30 segundos 

(   ) 1 necessidade de ajuda para dar um passo mas pode mantê-lo durante 15 

segundos 

(   ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé 

 14. EM PÉ APOIADO NUM DOS PÉS 

INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado sobre uma perna o máximo de tempo 

possível 

 Pontuação / Descrição 

(   ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e de a manter durante 

mais de 10 segundos 

(   ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e de a manter entre 5 e a 

10 segundos 

(   ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e de a manter durante 3 

segundos ou mais 

(   ) 1 tenta levantar a perna, sendo incapaz de a manter durante 3 segundos, 

mas permanece em pé independentemente 

(   ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar uma queda 

 (     ) PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 52) 
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  AANNEEXXOO  IIII  
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Escala de Equilíbrio de Berg – Ficha de Registo de Resultados 

 

 

1. DADOS IDENTIFICATIVOS 

Nome…………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………...............                 

      Idade……. Anos Sexo F � M �  

                                   

2. ACTIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

Pratica Actividade Física regularmente? Sim, Qual? ……………..  Não…………. 

Federado? Sim………. Não……… Quantas horas por semana?.......................... 

      Já praticou algum (s) desporto (s) que entretanto tenha abandonado? 

Sim………… Não….. 

Se sim, qual?................................ 

Tem ou teve treino de Orientação e Mobilidade?.............Se sim, quanto 

tempo?................... 

 

3. SAÚDE 

Tipo de Deficiência 

Congénita � Adquirida �. Caso se enquadre neste último caso, qual a idade em 

que perdeu a visão?............... 

Grau de Deficiência 

Cegueira � Ambliopia � 

Tem algum problema de saúde associado? Sim……  Não…… Se respondeu sim, 

indica quais:…………………………………………………………………………………
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Descrição dos Itens    Pontuação 

 

1. Sentado para de pé            _____ 

2. Em pé sem apoio               _____ 

3. Sentado sem apoio              _____ 

4. Em pé para sentado           _____ 

5. Transferência                      _____ 

6. Em pé com os olhos fechados           _____ 

7. Em pé com os pés juntos            _____ 

8. Inclinar à frente com os pés juntos           _____ 

9. Apanhar um objecto do chão              _____ 

10. Virar-se e olhar para trás             _____ 

11. Girar 360º·                                              _____ 

12. Colocar alternadamente os pés num banco     _____ 

13. Em pé com um pé em frente ao outro           _____ 

14. Em pé apoiado apenas num dos pés            _____ 

 

                    TOTAL _____ 
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ASSUNTO: Consentimento para a participação no Trabalho Experimental 

 

Ex.mo(a) Senhor(a), 

 

 Sou um estudante do 5º ano da Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física da Universidade do Porto, com o objectivo de realizar um 

projecto de pesquisa, inserido no âmbito da disciplina de Seminário realizada 

na área de Reeducação e Reabilitação, que visa investigar a influência da 

actividade física regular nos parâmetros de equilíbrio dinâmico e estático em 

indivíduos cegos. Para além disso, pretendo também estudar possíveis 

diferentes efeitos na capacidade coordenativa acima referida, de diferentes 

tipos de modalidades praticadas. 

 

 Para isso, será aplicado um teste, conforme descrição abaixo, em 

ambiente natural, sendo os resultados analisados e utilizados única e 

exclusivamente para fins científicos, salvaguardando sempre o anonimato. 

 

Teste: Avaliar parâmetros de equilíbrio dinâmico e estático, num conjunto de 14 

tarefas, através de observação. 

 

Após conhecimento do teste, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª que se 

prontifique a autorizar a realização do dito teste aos utentes da sua instituição, 

conforme as condições acima descritas. De seguida deixo os meus contactos, 

para que possa enviar a sua resposta (Telemóvel – 917933703 e E-mail  - 

andrer@portugalmail.com). 

 

             Porto, 12 de Setembro de 2006 

 

 

               Com os melhores cumprimentos, 

_________________________ 

(Nuno Rodrigues) 


