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RESUMO 

A adição de carga aos membros inferiores durante a marcha é uma perturbação 

capaz de promover mudanças adaptativas no padrão locomotor de crianças e 

adultos saudáveis ou com patologias neurológicas. Os efeitos desta perturbação 

sobre a marcha de crianças com paralisia cerebral hemiparética espástica (PCHE) 

ainda não foram investigados. OBJETIVO: Avaliar os efeitos imediatos do treino na 

esteira com adição de carga aos membros inferiores, sobre os parâmetros 

cinemáticos da marcha de crianças com PCHE. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi 

realizado um estudo quase-experimental. Participaram do estudo 20 crianças com 

PCHE, de ambos os sexos, com média de idade de 8,8±2,39 anos. Todos os 

sujeitos foram classificados quanto ao seu nível de funcionalidade (GMFCS - 

Sistema de Classificação da Função Motora Grossa) e quanto à função motora 

grossa (GMFM - Gross Motor Function Measure), nível socioeconômico (Critério 

Classificação Econômica Brasil), grau de espasticidade muscular (Escala Modificada 

de Ashworth), medidas antropométricas, além da avaliação dos parâmetros 

cinemáticos da marcha através do sistema Qualisys. As crianças realizaram treino 

na esteira com carga nos tornozelos, em uma única sessão. Foram avaliados os 

parâmetros cinemáticos em três fases: Antes do treinamento (FPRÉ); Imediatamente 

após o treino (FPÓS); e 5 minutos após o término do treino (FRET). Os resultados 

foram analisados pelo SPSS 17.0, atribuindo-se nível de significância de 0,05. Para 

comparação das três fases avaliadas, foi realizado o teste ANOVA one way para 

medidas repetidas. O teste de Bonferroni foi aplicado para identificar a diferença 

entre as variáveis. RESULTADOS: Foi observado aumento estatisticamente 

significativo na altura do deslocamento do pé, amplitude de movimento e flexão 

máxima do quadril e joelho na fase de  balanço, quando se comparou as fases FPRÉ 

x FPÓS e FPÓS x FRET. As variáveis espaço temporais não apresentaram diferença 

estatística entre as condições. CONCLUSÃO: O treino de marcha na esteira com 

adição de carga aos membros inferiores se apresentou como uma perturbação 

capaz de modificar a estratégia locomotora de crianças com PCHE.  

Palavras - chave: Paralisia cerebral, Marcha, Suporte de carga, Reabilitação 
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ABSTRACT 

The addition of lower limb loading during gait disturbance can promote adaptive 

changes in locomotor pattern of healthy children and adults or with neurological 

diseases. The effects of disturbance on the gait of children with spastic hemiparetic 

cerebral palsy (SHCP) has not yet been investigated. OBJECTIVE: To assess the 

immediate effects of treadmill training with added load to the lower limbs on the 

kinematic parameters of gait in SHCP children with independent 

walking. MATERIALS AND METHODS: We conducted a quasi-experimental 

study. 20 children of both sexes participated in this study, mean age was 8.8 years ± 

2.39.  All subjects were classified according to their functionality (GMFCS - 

Classification System Gross Motor Function) and were evaluated for their 

functionality (GMFM - Gross Motor Measure), socioeconomic status (Brazil Economic 

Classification Criterion), muscle spasticity level (Modified Ashworth Scale), 

anthropometric measurements (weight and height), and the assessment of kinematic 

parameters of gait (Qualisys system). In a single treadmill training session, children 

walked with load added on ankles. Kinematic parameters were evaluated in three 

phases: Before training (FPRÉ); Immediately after training (FPOST); and 5 minutes after 

the end of training (FRET). Results were analyzed by SPSS 20.0, with significance 

level of 0,05. For comparison of the three phases, we used one-way ANOVA test for 

repeated measures. Bonferroni test was applied to identify the difference between 

the variables. RESULTS: We observed statistical increase in the displacement's 

height of the foot when comparing phases FPRÉ versus FPOST  and FPOST versus FRET. 

Also, range of motion and maximum flexion in the swing phase were increased on 

knee and hip joints among FPRÉ versus FPOST phases and FPOST versus FRET phases. 

Space temporal variables showed no statistical difference between the conditions. 

CONCLUSION: The gait training on treadmill with added load to the lower limbs 

seems to be a disturbance which can modify the locomotor strategy for children with 

PCHE. 

Keywords: Cerebral Palsy, Gait, Weight-Bearing, Rehabilitation 
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1. INTRODUÇÃO
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 A Paralisia Cerebral (PC) é a deficiência motora mais comum da infância.1 A 

sua incidência nos dias de hoje é de 2,5 por 1000 nascidos vivos.2 Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, esta incidência pode chegar a 7 em cada 1000 

nascidos vivos e está relacionada a precariedade da atenção pré-natal e a 

frequência aumentada de deficiências nutricionais na população.3 

 A PC é definida pela Academia Americana de Paralisia Cerebral (AAPC) como 

um grupo de desordens da postura e do movimento que levam a limitação na 

atividade em decorrência da lesão não progressiva do cérebro durante o 

desenvolvimento fetal ou na infância. As desordens motoras são geralmente 

acompanhadas de alterações sensoriais, cognitivas e comportamentais além de 

dificuldades na comunicação, percepção e presença de crises convulsivas.1  

 A lesão no sistema nervoso central (SNC) pode ocorrer intra útero, durante o 

parto ou durante os primeiros dois anos de vida.4,5 O dano ao SNC acarreta uma 

série de alterações no sistema neuromúsculoesquelético, como a coativação de 

músculos agonistas e antagonistas, dificuldades na movimentação seletiva, 

hiperatividade dos reflexos de estiramento, diminuição da contratilidade muscular, 

aumento do comprimento do tendão e fraqueza muscular.6,7,8 Estas alterações levam 

a dificuldades na manutenção e estabilidade do controle postural, nas posturas 

sentada e de pé e durante atividades funcionais, como a marcha.9,10  

 A classificação da PC pode ser feita de acordo com o tipo e localização 

anatômica da alteração motora e com relação ao nível de independência funcional 

para as atividades de vida diárias. Em relação ao tipo de alteração motora, a forma 

espástica é a mais prevalente11, presente em cerca de 70 a 75% dos casos.12 Cerca 

de 20-30% das crianças com PC apresentam hemiplegia com espasticidade e 

diminuição da força muscular em um lado do corpo, contralateral ao lado da lesão 

cerebral.2 Em relação à classificação funcional, aproximadamente 39% das crianças 

com PC são capazes de deambular sem dispositivo de auxílio (Níveis I e II do 

GMFCS).10   

 

1.1 Controle Motor e funcionalidade da criança com paralisia cerebral hemiparética 

espástica (PCHE) 

 

 Crianças com PC apresentam alterações da capacidade de ação dinâmica 

como resultado da lesão do neurônio motor superior. Tais alterações proporcionam 
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mudanças previsíveis no comportamento motor, resultando em desvios no padrão 

postural e na marcha. Assim, diferentes padrões de movimento podem ser adotados 

por esta população os quais serão gerados de acordo com o tônus e comprimento 

muscular disponível ao indivíduo, de acordo com a capacidade de gerar de força e à 

habilidade para adaptar-se a estas disfunções.13
  

 Em crianças com PC hemiparética espástica (PCHE), as alterações na 

capacidade de ação dinâmica, como aumento da rigidez e a menor capacidade de 

gerar força muscular no lado comprometido, levam a restrições no desempenho e 

capacidade deste indivíduo. Tais alterações ocorrem devido a hiperatividade dos 

reflexos de estiramento e a cocontração muscular de agonistas e antagonistas e as 

alterações dos tecidos conectivo e muscular.6,7,8 Assim, o comportamento motor 

observado na criança PCHE é o resultado da estratégia utilizada para responder as 

modificações das propriedades dinâmicas do sistema e restrições do indivíduo de 

forma a atender às demandas do ambiente e da tafera.6,14 Alguns desses 

comportamentos podem ser descritos como estereotipados e obrigatórios15 e são 

caracterizados por apresentarem grande estabilidade e consequentemente, pouca 

flexibilidade e resistência à mudanças.16  

 Os padrões anormais de marcha e de postura adotados pelas crianças com 

PCHE são variáveis, embora certos padrões possam ser facilmente identificados e 

reconhecidos.13 Winters et al. 17 sugeriram uma classificação da marcha baseada 

nas alterações da cinemática articular do membro inferior acometido, 

frequentemente observadas nesta população. São divididas em quarto tipos: No tipo 

I é observada a diminuição da dorsiflexão no balanço; no tipo II observa-se 

persistente flexão plantar em todo o ciclo da marcha; no tipo III além das 

características do tipo II, há restrição na amplitude de movimento (ADM) de flexo-

extensão do joelho; no tipo IV além das características dos tipos II e III, há restrição 

da ADM de flexo-extensão do quadril.13 Em relação aos parâmetros espaço-

temporais, as crianças PCHE andam com baixa velocidade de progressão, menor 

comprimento do passo e aumento da base de suporte para proporcionar maior 

equilíbrio e estabilidade18, além de apresentarem maior duração da fase de apoio na 

perna não afetada, se comparada ao lado não parético  e a sujeitos sadios.19  

Na marcha normal, a maior potência gerada em cada ciclo é produzida 

durante a fase de impulsão da marcha.20 Na marcha de crianças com PCHE, como 

esta capacidade de geração de força e timming de ativação muscular nos tornozelos 



4 
 

estão diminuídas6,19, a principal geração de potência da marcha muda do tornozelo 

para o quadril, tanto na perna afetada como na perna não afetada.14 Esta alteração, 

associada à diminuição nas ADM de quadril, joelho e tornozelo, justificam a 

dificuldade observada na liberação do pé no início da fase de balanço, 

frequentemente notada nesta população. 

1.2 Perturbação e Marcha 

 

Existem várias teorias que tentam explicar o comportamento motor e suas 

adaptações.21 A abordagem dos sistemas dinâmicos (ASD) sugere que a alteração 

do padrão da marcha de crianças com PC é resultado de uma solução eficaz 

arranjada para permitir a realização da tarefa de andar. Tal recurso é obtido a partir 

da adequação da capacidade de ação disponível do indivíduo e das propriedades 

dinâmicas do sistema, diante das demandas da tarefa e do ambiente ao qual ele 

está inserido.6 O padrão motor surge a partir da convergência de componentes 

dentro de um contexto particular e pode produzir vários padrões sobre diferentes 

condições. Este padrão é capaz de se alterar espontaneamente quando as variáveis 

às quais o comportamento motor é sensível, chamados parâmetros de controle, são 

alteradas continuamente, levando o sistema a percorrer seu repertório de padrões 

de comportamento.22 Quando um parâmetro do controle ultrapassa um valor crítico, 

o sistema sofre uma mudança no comportamento motor, formando 

espontaneamente novos padrões dinâmicos.15  

Clinicamente, a ASD permite a construção de estratégias de intervenção, com 

o objetivo de otimizar e/ou modificar um padrão de movimento. Oferecer uma 

perturbação ao sistema pode resultar em mudanças no seu comportamento motor, 

no sentido de melhorar o seu desempenho impedindo a ocorrência de padrões que 

dificultem a habilidade de realizar uma tarefa.15,22 A perturbação aparentemente 

enfraquece a estabilidade prévia do padrão motor, aumentando as possibilidades do 

indivíduo realizar a mesma tarefa de forma mais eficiente.16 

Para favorecer a melhora da eficiência da marcha de crianças PCHE, técnicas 

de intervenção com objetivo de aumentar a geração de força de grupos musculares 

específicos e no tempo ideal do ciclo da marcha, a partir de parâmetros de controle 

apropriados, podem oferecer resultados importantes no tratamento de desordens da 
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marcha em crianças com PCHE. Mudanças em parâmetros como momento de força, 

por exemplo, podem favorecer a reorganização dinâmica do sistema e promover 

uma alteração em seu comportamento motor.6 Desta forma, sugere-se que o 

tratamento fisioterapêutico da marcha de crianças com PCHE deve ser baseado no 

fortalecimento muscular direcionado para a geração de força de flexão do quadril.23 

 Quando se trabalha uma habilidade motora do paciente, devem-se identificar 

quais variáveis podem ser manipuladas para facilitar a melhora do seu desempenho. 

O terapeuta pode identificar e manusear parâmetros adequados de controle para 

modificar e facilitar o aparecimento de um padrão motor mais próximo do normal18. 

Quando sujeitos se adaptam a novas forças externas, eles aprendem a compensar 

estas forças restaurando os movimentos previamente aprendidos.16 Desta forma, 

com o treinamento, o novo padrão adquirido poderá favorecer a reorganização 

cortical, ajudando assim, no aprendizado da nova estratégia motora.22  

Alguns estudos têm investigado mudanças adaptativas no comportamento 

motor humano a partir de uma perturbação externa induzida, dentre elas, a adição 

de carga nos membros inferiores (MMII), com o intuito de se observar mudanças na 

marcha de crianças e adultos saudáveis, ou na marcha de adultos com patologias 

neurológicas. A adição de carga aos MMII resulta em respostas globais, incluindo 

mudanças na coordenação entre os membros ou na velocidade da marcha24,25, no 

aumento do torque muscular26, na maior ativação de grupos musculares 

específicos27-30, na altura dos passos 26,31, bem como na mudança da cinemática 

articular.26  Lackner e Dizio 32 defendem que a imposição de perturbações 

mecânicas permite que o indivíduo obtenha informações sobre como utilizar os 

recursos disponíveis para se adaptar a nova condição além de promover a 

aprendizagem do novo movimento a partir das propriedades do objeto a ele 

incorporado32, como neste caso, as propriedades da carga.  

Lam et al.26 avaliaram a resposta de bebês de três a onze meses de idade ao 

treino de marcha com carga nos membros inferiores e observaram que todos os 

bebês adaptaram o padrão dos passos apresentando aumento do torque flexor de 

quadril e joelho nos primeiros passos com carga nos MMII. Alguns bebês 

mantiveram as adaptações motoras mesmo após a retirada da carga.26 
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Lam et al.33 observaram que oferecer resistência na fase de balanço da 

marcha, a partir da adição de carga aos membros inferiores de pacientes com lesão 

medular incompleta, promoveu o aumento da atividade muscular flexora dos MMII. 

Este achado foi observado tanto durante a marcha com resistência, como 

imediatamente após a sua remoção.33 

Outro estudo avaliou os efeitos clínicos de uma única sessão de treino de 

marcha com carga no membro não afetado de adultos após acidente vascular 

encefálico (AVE). Os resultados demonstraram incremento no desempenho da 

marcha desses pacientes como aumento da velocidade, tamanho do passo, 

cadência e tempo de apoio da perna parética. Além destes achados, foram 

observadas alterações na cinemática articular sugerindo que os indivíduos foram 

capazes de modificar o seu padrão de marcha para se adaptar à nova mecânica 

imposta ao membro inferior através da adição da carga.24   

Similarmente, Patchay e Gahéry 31 demonstraram que o treino de marcha com 

carga assimétrica resultou em aumento da força de reação vertical, esta necessária 

para contrapor o aumento do peso do membro, e na mudança da cinemática do 

passo31. Por sua vez, Browning et al 27 demonstraram em seu estudo que quanto 

mais distal a carga é imposta, maior será o momento de inércia e a atividade 

muscular levando ao aumento dos torques flexores de quadril e joelho e do torque 

dorsiflexor de tornozelo durante a fase de balanço da marcha. Ainda, houve ganho 

no comprimento do passo, diminuição da cadência e aumento do tempo de balanço 

da marcha.27 

As perguntas que surgem são as seguintes: Será que a adição de carga ao 

membro inferior durante a marcha em esteira de crianças com PCHE é uma 

perturbação externa capaz de promover alterações do padrão de movimento desta 

população? Caso a mudança ocorra, poder-se-ia observar mudanças nas 

amplitudes de movimento de quadril e joelho, bem como alterações dos parâmetros 

espaço-temporais que favoreçam a melhora da funcionalidade da marcha dessa 

população? Estas questões surgem como questionamentos clínicos, os quais ainda 

não podem ser respondidos pela literatura atual, uma vez que existem lacunas a 

serem respondidas. Atualmente não foram encontrados estudos clínicos que 

investigaram estes desfechos na marcha de crianças com PCHE.  
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1.3 Reabilitação da marcha em crianças com PCHE 

 

Um dos principais objetivos de um programa de reabilitação é capacitar o 

indivíduo a realizar as atividades básicas do dia-a-dia de forma mais funcional e 

independente possível.34 O treino de marcha aparece neste cenário como um dos 

principais recursos terapêuticos para permitir que indivíduos, com algum 

comprometimento motor, apresentem melhora da funcionalidade, independência e 

da interação com o ambiente.35,36
 Para desenvolver e melhorar uma habilidade 

motora, como a marcha, oportunidades para a prática repetitiva dessa habilidade 

precisam ser oferecidos.37 O treino de marcha na esteira mecânica pode ser um 

recurso utilizado para promover a melhora do andar de crianças com PC, uma vez 

que permite  a prática repetitiva do ciclo da marcha, facilitando a melhora do seu 

desempenho.34 Entretanto, acreditamos que os benefícios obtidos pelo treino na 

esteira possam ser potencializados e acrescidos de ganhos em parâmetros 

específicos da marcha, a partir da adição de resistência durante o treinamento de 

marcha de crianças com PCHE. 

Embora o treino de marcha na esteira em crianças com PC seja um recurso 

bastante estudado na atualidade, principalmente associado ao alívio do peso 

corporal a partir do suporte parcial de peso (SPP)34,38-40 não foram encontrados 

estudos que avaliassem os efeitos do treino na esteira associado à adição de carga 

durante a marcha de crianças com PC. O treino na esteira associado ao SPP tem 

enfatizado a atividade muscular extensora, componente importante na fase de apoio 

da marcha. Pouca atenção tem sido dada a atividade muscular flexora durante a 

fase de balanço.33 Acredita-se que a resistência oferecida ao movimento de flexão 

dos MMII durante a fase de balanço pode permitir uma base para o desenvolvimento 

de uma nova estratégia de liberação do membro inferior (MI) durante a marcha na 

esteira. 

 Apesar do treino de marcha na esteira com adição de carga nos MMII ser uma 

prática clínica bastante difundida entre os profissionais da reabilitação, não foram 

encontrados estudos que avaliassem essa abordagem terapêutica enquanto 

protocolo de intervenção, para a alteração e melhora do padrão de marcha de 

crianças PCHE. 
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1.4 Justificativa 

 

 A marcha de crianças com PCHE apresenta alterações típicas que refletem a 

sua capacidade de utilizar os seus recursos disponíveis e de adaptar-se ao ambiente 

para a realização das tarefas. Sabemos que tais alterações são resultado de um 

processo crônico de adaptação, ou seja, se apresentam como um padrão estável, 

com pouca flexibilidade para eventuais mudanças. 

Entretanto, conforme foi apresentado anteriormente, a adição de carga aos 

MMII de crianças e adultos saudáveis e de adultos com patologias neurológicas foi 

eficaz para alterar o padrão de marcha, em parâmetros específicos da locomoção. 

Considerando que pacientes pós AVE e lesados medulares, que também 

apresentam alterações crônicas, ou seja, um comportamento motor pouco flexível, 

foram capazes de adaptar-se nova mecânica imposta pela adição de carga, 

acredita-se que crianças com PCHE também o farão.       

Desta forma, investigar se o treino na esteira, associado a utilização da carga 

nos tornozelos, é eficaz para modificar os parâmetros cinemáticos da marcha de 

crianças PCHE poderá fornecer informações relevantes para a condução do plano 

de tratamento fisioterapêutico. Quando se tem como objetivo a melhora da qualidade 

e funcionalidade da marcha de crianças com PCHE, essa técnica de intervenção 

pode ser um recurso terapêutico de fácil acesso, adequado e eficaz, e que pode 

atuar diretamente nas variáveis angulares e espaço temporais, especialmente na 

fase de balanço da marcha.  

Acredita-se que com o treino e repetição da tarefa, as possíveis alterações em 

parâmetros como aumento da flexão de quadril e joelho no fase de balanço, do 

comprimento do passo e tempo de apoio no membro parético possam resultar em 

melhora funcional e qualitativa da marcha nesses indivíduos. 

Diante do que foi apresentado, pode-se considerar que a adição de carga aos 

MMII durante a marcha é uma perturbação capaz de modificar o padrão de marcha 

humano. Tendo em vista que não foram encontrados estudos que avaliassem seus 

efeitos na marcha de crianças com PCHE, pretendemos, desta forma, verificá-los. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar os efeitos imediatos do treino na esteira com adição de carga aos 

MMII sobre os parâmetros cinemáticos da marcha de crianças com PCHE GMFCS I 

e II 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar se a adição de carga aos tornozelos é uma perturbação eficaz para 

alterar as variáveis espaço temporais e angulares das articulações de quadril, 

joelho imediatamente após o treino com adição de carga ao MI parético; 

 Avaliar a presença de retenção dos efeitos obtidos com a adição de carga 

após 5 minutos de descanso. 

 

1.6 Hipóteses 

 

 O treino de marcha em esteira com adição de carga nos MMII promoverá 

alterações dos parâmetros angulares e espaço temporais da marcha de crianças 

PCHE GMFCS I e II. Deverá ser observado: o aumento das angulações articulares 

de quadril e joelho na fase de balanço da marcha, além do aumento do comprimento 

do passo, tempo de balanço MI parético e diminuição do duplo apoio e razão de 

simetria. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Caracterização do Estudo 

  

 Este é um estudo quase experimental. 

 

2.2 Local e Período de realização da pesquisa 

 

 A coleta de dados foi realizada no Laboratório de Intervenção e Análise do 

Movimento (LIAM) pertencente ao programa de pós-graduação em fisioterapia, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os procedimentos de coleta 

de dados, foram realizados no período de Março a Agosto de 2012. 

 

2.3 Amostra 

 

 O recrutamento da amostra foi realizado de forma não probabilística por 

conveniência a partir de listas de atendimento de pacientes de centros de 

reabilitação infantil como: CRI (Centro de Reabilitação Infantil), ADOTE (Associação 

de Orientação ao Deficiente) e APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais - RN) e em clínicas particulares da cidade de Natal/RN. 

 Ao todo, foi conseguido o contato de 40 crianças que entrariam nos critérios de 

inclusão do estudo. Foi realizada a ligação telefônica para os pais e/ou responsáveis 

de todos eles. Entretanto, destas 40 crianças, somente 26 foram contatadas com 

sucesso, uma vez que o telefone das demais estavam desatualizados e as mesmas 

não puderam ser localizadas. Das 26 crianças com as quais entramos em contato, 3 

foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão do estudo e 3 os pais 

se recusaram a participar. (FIGURA 01) 
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Figura 01: Esquematização do processo de recrutamento da amostra  

 

 

2.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Diagnóstico médico de encefalopatia-crônica não progressiva (Paralisia 

Cerebral); 

 Apresentar hemiparesia espástica; 

 Ser capaz de deambular sem ajuda de dispositivo de auxílio - GMFCS I e II; 

 Ter idade entre 5 e 13 anos de idade; 

 Ausência de deformidades articulares de quadril, joelho e tornozelo; 

 Não ter sido submetido a cirurgias ortopédicas de alongamento muscular em 

período menor que 1 ano; 

 Não ter aplicado toxina botulínica nos membros inferiores ou gesso seriado 

nos últimos 6 meses. 

Crianças contatadas 
(n=40) 

 

Crianças Avaliadas  
(n=20) 

EXCLUÍDOS (n=20) 

. Não contatados (n=14) 

. Inelegibilidade (n=3) 

. Não aceitaram participar (n=3) 

Processamento dos resultados(n=20) 
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2.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Incapacidade de compreender comandos simples para a realização do 

treinamento e avaliação; 

 Incapacidade de deambular na esteira com ou sem carga nos membros 

inferiores; 

 Presença de dor ou qualquer desconforto físico durante a realização do 

treinamento. 

 

2.4 Considerações éticas 

 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Parecer Favorável _ 76519). Foram respeitados 

aspectos éticos relativos à pesquisa com sujeitos humanos, conforme a Resolução 

196/96 de 10 de Outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde / MS.  

 Todos os indivíduos que se disponibilizaram a participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

2.5 Instrumentos de Avaliação 

 

 Todos os sujeitos da amostra realizaram todo o protocolo de avaliação 

proposto pelo estudo. 

 

2.5.1 Classificação da Funcionalidade 

 

 Para caracterizar a amostra e classificar o desempenho funcional de crianças 

com PCHE, foi utilizada a escala classificatória Gross Motor Function System - 

GMFCS. Esta classificação foi desenvolvida a partir da necessidade de uma medida 

padronizada para classificar o grau de incapacidade motora de crianças com PC. O 

GMFCS é uma escala ordinal de cinco níveis e oferece um método de descrição das 

habilidades funcionais de crianças com PC.41 Os níveis do GMFCS variam de 

acordo com as limitações funcionais de mobilidade apresentada pela criança e com 

a necessidade de equipamentos de suporte para locomoção. A definição de cada 

nível é adequada à faixas etárias (até 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 a 
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12 anos e de 12 a 18 anos). As crianças incluídas neste estudo foram classificadas 

nos níveis I (marcha independente, sem restrições) e II (marcha independente com 

restrições em ambientes externos e na comunidade).42 (ANEXO 01) 

 

2.5.2 Avaliação da Função Motora Grossa 

 

Para caracterizar a amostra e avaliar a função motora grossa foram 

examinadas as dimensões D e E do Gross Motor Function Measure (GMFM-66).43,44 

O GMFM é um teste padronizado que quantifica a função motora grossa de 

crianças com disfunção neuromotora. Possui 66 itens que documentam atividades 

da função motora grossa em cinco dimensões definidas por letras: A – Deitando e 

rolando; B – Sentado; C – Engatinhando e ajoelhando; D – De pé; E - Andando, 

correndo e pulando. Para este estudo, serão avaliadas a mobilidade, manutenção e 

transição de posturas a partir das dimensões D e E do teste GMFM. Estudos que 

investigaram as propriedades psicométricas deste teste informaram que o GMFM é 

um teste válido e confiável para se quantificar as habilidades motoras grossas de 

crianças com PC.43 (ANEXO 02) 

2.5.3 Classificação do nível sócio - econômico 

 

 O nível sócio - econômico foi avaliado pelo Critério Classificação Econômica 

Brasil- CCEB, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2008), para 

caracterização da amostra. O questionário foi aplicado a partir de uma entrevista 

estruturada com os pais e/ou responsável pela criança, no dia da avaliação. A 

classificação por classes econômicas é baseada no poder de compra da família. 

Para definição da classe econômica, pontua-se o nível de instrução do chefe da 

família, quantidade de eletrodomésticos disponíveis no ambiente domiciliar, 

empregada mensalista, banheiros e automóvel. A classificação econômica varia de 

A a E, sendo os níveis A1 e A2 considerados níveis econômicos elevados, B1, B2, 

C1, C2 e D níveis intermediários e E nível muito baixo.45 (ANEXO 03) 
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2.5.4 Avaliação do grau de espasticidade 

 

 O grau de espasticidade foi avaliado para caracterização da amostra. Foi 

utilizada a Escala Modificada de Ashworth, que consiste em uma avaliação subjetiva 

do grau de resistência muscular durante a movimentação passiva da articulação. 0 - 

Sem aumento no tônus muscular; 1 - Pequeno aumento no tônus muscular ou 

mínima resistência ao final da ADM; 1+ - Pequeno aumento do tônus muscular ou 

mínima resistência a partir da metade da ADM; 2 - Aumento do tônus durante a 

maior parte da ADM, mas a articulação é facilmente movida; 3 - Considerável 

aumento no tônus muscular e o movimento passivo é difícil; 4 - Parte afetada é 

rígida na posição de repouso.46 (ANEXO 04)   

        O presente estudo avaliou os músculos isquiotibiais, gastrocnêmio e sóleo do 

MI parético, durante os movimentos de extensão de joelho e dorsiflexão de tornozelo 

com o joelho estendido e fletido, respectivamente. 

 

2.5.5 Medidas antropométricas 

 

 As medidas antropométricas registradas a partir do exame físico foram: peso 

corporal, obtido a partir de uma balança digital e estatura, medida a partir de uma fita 

métrica. 

 

2.5.6 Avaliação dos parâmetros cinemáticos da marcha 

 

 A análise da marcha foi realizada sobre a esteira elétrica Movement® através 

do sistema Qualisys - ProReflex MCU (Qualisys Motion Capture System - Qualisys 

Medical AB 411 13, Gothenburg, Suécia), que consiste em um sistema de 

fotogrametria baseado em vídeo, que permite a reconstrução em três dimensões 

(3D) de marcas passivas refletoras localizadas em proeminências ósseas 

específicas.  

    O sistema é constituído por oito câmeras Qualisys Oqus 300 (FIGURA 02), 

ligadas em série, com iluminação produzida por um grupo de refletores 
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infravermelhos localizados em volta da lente de cada uma das câmeras. As marcas 

passivas refletoras captam e refletem a luz infravermelha de volta à câmera. Os 

dados captados são processados pelo software de aquisição Qualisys Track 

Manager 1.6.0.x – QTM que calcula a posição de cada marca em duas dimensões. 

Através da combinação das posições das marcas obtidas pelas câmeras, as 

coordenadas de cada marca são reconstruídas em três dimensões.47 (FIGURA 03) 

                                      

                                                

                               Figura 02: Câmera Qualisys Oqus 300 
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Figura 03: Posicionamento das câmeras em torno da esteira para análise da marcha 

 

    Antes de iniciar a captura, deve ser realizada a calibração do sistema. O 

processo de calibração é realizado por meio do posicionamento no solo de uma 

estrutura metálica em forma de L, com três marcas afixadas no eixo X e duas 

marcas no eixo Y. As coordenadas de referência global são determinadas pela 

leitura das marcas sobre a estrutura metálica definindo o eixo X como o médio-

lateral, o Y como anteroposterior e Z como o proximal-distal. Em seguida, é feita a 

varredura da área de coleta com uma “batuta” em forma de “T” que possui duas 

marcas localizadas em seus extremos distanciados por 750 mm. A varredura foi 

realizada por 20 segundos, de acordo com as instruções do manual.47 (FIGURA 04) 

 Uma frequência de 120Hz é usada para a calibração e para a coleta. Após a 

captação, os dados gerados no QTM são exportados para o software de 

processamento e análise de movimento tridimensional VISUAL 3D (Visual3D 

Standard, 4.75.33 - C-Motion, Rockville, MD, EUA). Esse software é responsável 

pela construção do modelo biomecânico do indivíduo em 3 dimensões. Associa-se 

este modelo aos dados dinâmicos do ciclo da marcha e posteriormente determina 

as variáveis espaço temporais e o deslocamento angular das articulações do 

quadril, joelho e tornozelo durante a mesma. 
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Figura 04: Calibração do sistema com representação esquemática dos eixos X, Y, Z 

  

 Para realização das coletas foram utilizados marcadores passivos reflexivos 

esféricos com 19 a 15mm de diâmetro. Esses podem ser divididos em duas 

categorias: marcadores anatômicos e de rastreamento. Os primeiros são utilizados 

para a reconstrução do modelo biomecânico a partir da identificação do 

comprimento dos segmentos e da localização dos eixos articulares. No modelo 

biomecânico são atribuídos sistemas de coordenadas para cada segmento 

reconstruído de maneira coerente com as coordenadas de referência global e com 

os planos e eixos anatômicos. Os marcadores anatômicos são posicionados com fita 

dupla face, nas proeminências ósseas das extremidades distais e proximais de cada 

segmento dos membros inferiores do indivíduo. Os posicionamentos das marcas 

foram identificados através da palpação, sendo eles: ponto mais superior das cristas 

ilíacas, trocânter maior direito e esquerdo do fêmur, epicôndilos lateral e medial do 

fêmur, maléolos lateral e medial, cabeça do primeiro metatarso direito e esquerdo, 

cabeça do quinto metatarso direito e esquerdo e calcâneo direito e esquerdo.  

 Já os marcadores de rastreamento têm como objetivo identificar as trajetórias 

de cada segmento. Esses podem ser divididos em cinco grupos de três ou quatro 

marcadores dispostos sobre uma base quadrada (Cluster) de forma não colinear. Os 

clusters devem ser fixados com auxílio de uma faixa elástica e velcro no terço médio 

da face lateral das pernas, coxas e na base do sacro entre as espinhas ilíacas 

póstero-superiores. As marcas anatômicas do maléolo lateral direito e esquerdo, do 

calcâneo direito e esquerdo e da cabeça do quinto metatarso direito e esquerdo 

X Y 

Z 
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foram considerados também como marcadores de rastreamento do segmento pé 

durante as coletas dinâmicas.48,49  

 A coleta de dados para análise da marcha através do sistema Qualisys foi 

dividida em duas etapas: estática (coleta estática) e dinâmica (coleta dinâmica) que 

serão descritas posteriormente. 

2.6 Procedimentos de avaliação 

 

 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética foi iniciada a seleção da 

amostra. Após a inclusão dos sujeitos que preencheram os critérios de elegibilidade, 

foram esclarecidos aos pais ou responsáveis e para as crianças, os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Os pais e/ou responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido conforme preconiza a resolução 196/96 que trata 

sobre as pesquisas que envolvem seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). (APÊNDICE 01) 

   Todas as avaliações foram realizadas em um único dia e aplicadas pelo mesmo 

examinador, com duração total de 2 a 3 horas. Inicialmente, foi realizada uma 

entrevista com os pais ou responsáveis pelas crianças para coletar informações 

referentes aos dados pessoais como: nome, data de nascimento, idade, diagnóstico 

médico, presença de distúrbios associados, uso de medicamentos, história 

pregressa, história atual da patologia. Além disso, foram coletados dados 

antropométricos como peso corporal e altura, além do exame físico para avaliação 

do grau de espasticidade e presença de encurtamentos musculares e/ou 

deformidades articulares. A criança foi classificada pelo GMFCS nos níveis I e II de 

acordo com a capacidade de marcha e necessidade de dispositivo de auxílio. 

(APÊNDICE 02) 

   A carga utilizada no treinamento foi definida a partir do cálculo do peso do 

membro inferior proposto por Jensen50 De acordo com a idade da criança, foi 

calculada a massa das coxas, pernas e pés e assim, foi obtido o peso do membro 

inferior (MI). Foi utilizada a carga de 60% do peso do MI. A porcentagem da carga 

utilizada no presente estudo foi definida a partir de um estudo piloto realizado 

previamente, uma vez que não existem dados referentes a esta população na 

literatura atual.51 
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    Terminada a entrevista e exame físico, foi avaliado o nível socioeconômico da 

família da criança a partir do questionário proposto pelo Critério de Classificação 

Econômica Brasil- CCEB, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 

Concluída esta etapa, a criança foi submetida ao treino na esteira para 

familiarização do equipamento, durante 2 minutos. Em seguida foi realizada a 

avaliação das habilidades motoras grossas através da aplicação das dimensões D e 

E do teste GMFM. 

    Para avaliação da marcha das crianças, foi orientado que as mesmas 

utilizassem roupas confortáveis e calçados habituais utilizados em seu dia-a-dia. 

Para garantir que todos os marcadores fossem vistos pelas câmeras, quando 

necessário, foi fornecido pelo pesquisador vestimentas adequadas que permitiam 

ajustes com faixas elásticas e velcro. As crianças que faziam uso de órtese no MI, 

realizaram o processo de treinamento e avaliação da cinemetria utilizando a mesma.  

    Inicialmente foram posicionadas as marcas anatômicas e de rastreamento no 

corpo do paciente nas proeminências ósseas e segmentos corporais descritos acima 

(FIGURA 05). A base das marcas do pé foram presas com esparadrapo para 

garantir que as mesmas não caíssem durante as coletas dinâmicas.  Em seguida, foi 

realizada a calibração do sistema. Concluída a calibração, foi iniciada a etapa 

estática da coleta. As crianças foram instruídas a permanecerem em posição 

ortostática no centro da área ativa do sistema de análise do movimento, com os 

braços cruzados no nível do peito, por 3 segundos. Os dados obtidos nesta etapa 

serviram como base para reconstrução dos segmentos e criação do modelo 

biomecânico no Visual 3D. 
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Figura 5: Posicionamento das marcas anatômicas e de rastreamento para a etapa estática 

da avaliação cinemática pelo sistema Qualisys: Anterior (A), Lateral (B) e Posterior (C). 

 Para a realização da etapa dinâmica da cinemetria, permaneceram no corpo da 

criança os marcadores de rastreamento (Clusters), além das marcas do maléolo 

lateral, calcâneo e cabeça do quinto metatarso, que representam os marcadores de 

rastreamento do complexo tornozelo-pé.  

 A etapa dinâmica da coleta de dados foi dividida em três fases: 1) Pré-Treino 

(FPRÉ): foram obtidos dados cinemáticos da marcha na esteira referentes ao 

baseline; 2) Pós-treino (FPÓS): foram obtidos dados cinemáticos da marcha na 

esteira após o treinamento com carga nos tornozelos, no minuto seguinte a retirada 

da carga; 3) Retenção (FRET): foram obtidos dados cinemáticos da marcha na esteira 

após 5 minutos de descanso. As crianças foram instruídas a caminharem na esteira 

na velocidade máxima confortável, seguindo o comando verbal de andarem sem 

arrastar os pés na esteira. Este comando foi oferecido durante todas as fases da 

coleta de dados. A velocidade da esteira foi mantida constante, entre 1,5 a 2Km/h 

durante todo o treinamento. Tal velocidade foi determinada a partir do estudo piloto 

realizado previamente.51 (FIGURA 06) 

A C B 
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Figura 06: Etapa dinâmica da avaliação da marcha na esteira pelo sistema Qualisys.   

Fase PRÉ 

 

 Foram coletados dados cinemáticos durante o último minuto das três fases de 

coleta dinâmica. Este tempo foi determinado a partir do estudo piloto51, por aumentar 

as chances de se obter o mínimo de cinco ciclos de marcha completos, para análise 

dos dados. 

 Durante os intervalos entre as avaliações, as crianças assistiam a filmes e 

desenhos animados para entretenimento e realizavam um lanche quando 

completavam a metade dos procedimentos de avaliação. As crianças eram 

continuamente estimuladas a realizarem todas as etapas do protocolo experimental, 

sendo recompensadas ao final das avaliações, com pequenos brindes.    

 Foram confeccionados três pares de caneleiras (1Kg, 2Kg e 3Kg) de forma a 

facilitar a sua adaptação às dimensões dos MMII das crianças. Cada caneleira 

possuía bolsas externas, para permitir a adição de plaquinhas de chumbo de 60g, 

80g e 100g de forma a adequar a carga de acordo com o cálculo de 60% do peso 

dos MMII (FIGURA 07). 



23 
 

  

Figura 07: Fotos ilustrativas das caneleiras de 1Kg, 2Kg e 3Kg (A) e das plaquinhas de 

chumbo de 60g, 80g e 100g (B).  

 A esteira elétrica utilizada no protocolo de treinamento foi a Movement® 

CardioFitPlus que possui uma área para caminhada de 101cm X 39cm. O apoio 

anterior para os membros superiores (MMSS) foi adaptado para cada criança, de 

acordo com a sua altura e comprimento dos MMSS com o objetivo de proporcionar 

segurança e conforto (FIGURA 08). 

 

                                       

Figura 08: Foto ilustrativa da esteira elétrica Movement® com suas adaptações para as 

dimensões das crianças 

A B 
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2.7 Protocolo Experimental 

  

 O protocolo experimental foi determinado a partir do estudo piloto51 quando 

foram estipulados o tempo de treinamento bem como a velocidade utilizada. O 

treinamento na esteira teve a duração de doze minutos no total. Na primeira fase 

(FPRÉ), as crianças andaram na esteira durante três minutos. Nesta fase, a criança 

caminhou sem carga nos MMII, na sua velocidade máxima confortável, durante 3 

minutos. Esta velocidade foi estipulada, uma vez que não existe consenso sobre a 

velocidade ideal para treino em esteira com crianças com PCHE. A coleta de dados 

foi realizada no terceiro minuto, durante 60 segundos.  

 Terminada a primeira fase, a esteira foi desligada e foi acoplado aos tornozelos 

do paciente, as caneleiras com carga correspondente a 60% do peso do MI. Foi 

reiniciado o treino na esteira. O período de treinamento com carga nos MMII foi de 

cinco minutos e a velocidade foi mantida constante, no mesmo valor atingido na fase 

anterior (FIGURA 09). Logo após o fim desta etapa, a esteira foi novamente 

desligada e foram retiradas as caneleiras.  

                                             

                   Figura 09: Treino na esteira com carga de 60% do peso dos MMII 

  



25 
 

 Na segunda fase (FPÓS), foi realizada uma nova coleta de dados. 

Imediatamente após retirar a carga, foi reiniciada a caminhada na esteira, e os 

dados cinemáticos foram coletados. A criança caminhou durante 1 minuto, período 

no qual foi realizada a coleta de dados para observar os efeitos do treinamento com 

carga, imediatamente após a sua remoção. Completada esta fase, a criança 

descansou durante cinco minutos. 

 Após o descanso, a criança retornou a esteira, quando finalmente realizou a 

última fase do protocolo experimental (FRET). Ela caminhou durante três minutos, 

sem carga nos MMII, quando foram coletados novamente os dados cinemáticos no 

terceiro minuto, para observar possível retenção dos efeitos do treinamento com 

carga. 

 

Figura 10: Esquema mostrando as fases de coleta dos dados dinâmicos e protocolo de 

treinamento 

 

 No momento da familiarização com a esteira, foi definida a velocidade máxima 

confortável da marcha das crianças e durante todas as fases do treinamento, a 

mesma foi mantida. Elas poderiam solicitar a parada do treinamento, a qualquer 

momento, por motivo de cansaço ou algum desconforto. 

 Terminado o protocolo de treinamento e as coletas dinâmicas, os marcadores 

foram cuidadosamente retirados do corpo dos pacientes. 
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2.8 Redução dos Dados 

 

 Os dados foram captados pelo software de captação QTM e em seguida, 

exportados para o Visual 3D. Nas imagens da coleta estática foi selecionado 

somente um quadro no qual todos os marcadores eram visualizados por pelo menos 

duas câmeras (FIGURA 11). A coleta estática foi a base para a construção do 

modelo biomecânico da criança, a partir das coordenadas dos marcadores 

anatômicos e dos dados antropométricos das mesmas.  Nas coletas dinâmicas foram 

selecionados os quadros entre o contato inicial do pé parético com a esteira 

(podendo ser pelo calcâneo ou anti-pé) até o quadro imediatamente depois que o 

mesmo pé deixa a superfície pela segunda vez (FIGURA 12). Em seguida os 

marcadores contidos em cada seleção foram nomeados uniformemente. 

 

                     Figura 11: Processamento da coleta estática no QTM 

 

                    Figura 12: Processamento da coleta dinâmica no QTM 



27 
 

 Nas coletas dinâmicas, caso houvesse impossibilidade de visualização de 

alguma marca nos quadros selecionados, foi permitida uma interpolação da trajetória 

por no máximo 10 quadros. A interpolação é um processo que permite a 

reconstrução da possível trajetória do marcador perdido. Foram excluídos dados 

referentes a perdas na trajetória superiores a 10 quadros. Ao todo foram 

selecionados 10 ciclos de marcha, em cada fase de coleta dinâmica, para o 

processamento.  

 A definição do segmento pelve foi determinada pelos marcadores anatômicos 

localizados na porção mais alta da crista ilíaca direita e esquerda, no trocânter maior 

do fêmur direito e esquerdo e pelos marcadores de rastreamento (Cluster) do 

quadril. O segmento da coxa foi definido pelos marcadores anatômicos localizados 

no trocânter maior do fêmur, epicôndilo medial e lateral do fêmur, juntamente com os 

marcadores de rastreamento da coxa. As marcas anatômicas localizadas 

epicôndilos medial e lateral do fêmur, dos maléolos medial e lateral, somadas aos 

marcadores de rastreamento da perna, determinaram o segmento perna. Por fim, a 

definição do segmento pé foi feita pelas marcas anatômicas localizados maléolos 

medial e lateral, no calcâneo e nas cabeças do 5º metatarso e do 1° metatarso.52 

(FIGURA 13)  

      

                   Figura 13: Modelo biomecânico construído no Visual 3D 

 

 A esse modelo foram associadas as coordenadas dos marcadores de 

rastreamento durante cada ciclo de marcha obtido durante as coletas dinâmicas a 
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fim de calcular o deslocamento angular e as variáveis espaço temporais durante 

cada um dos ciclos associados (FIGURA 14). 

 

Figura 14: Associação do modelo biomecânico a uma coleta dinâmica no Visual 3D 

 

 Para obtenção dos ângulos articulares o Visual 3D usou a associação entre os 

segmentos, considerado-os corpos rígidos, e o sistema de coordenadas através da 

sequência dos ângulos de Cardan (a orientação do sistema de coordenadas de um 

corpo rígido relativo ao sistema de coordenadas do segmento de referência).53 Foi 

considerada como posição de referência a postura ortostática.  

 O ângulo do quadril foi obtido pela união do segmento pelve com o segmento 

coxa, enquanto o ângulo do joelho foi obtido a partir da associação dos segmentos 

coxa e perna. Para obtenção do ângulo do tornozelo foi necessária à construção do 

segmento “Pé virtual” que permitiu o alinhamento deste com o segmento da perna. A 

associação destes dois segmentos permitiu a obtenção do ângulo do tornozelo. Para 

determinação dos valores positivos e negativos dos deslocamentos angulares foi 

considerada a regra da mão direita.52  

 Para eliminação dos ruídos provenientes da movimentação dos marcadores  foi 

utilizado um filtro passa baixa (low pass Butterworth) com frequência de corte 

estabelecida em 6 Hz as trajetórias dos marcadores.54  
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 O deslocamento angular do quadril, do joelho e do tornozelo foi normalizado 

em porcentagem no decorrer do ciclo da marcha (0% -100%). Para delineamento 

dos ciclos de marcha foram determinados quatro eventos de Contato Inicial (CI) 

consecutivos, de modo que dois desses foram realizados com o pé parético e dois 

com o pé contralateral. E foi determinado também quatro eventos de Toe-Off (TO) 

que representa o momento em que o pé deixa o solo. Estes eventos são 

subsequentes a cada CI. 

 Crianças com PCHE apresentam heterogeneidade quanto ao CI do pé com a 

superfície, podendo realizá-lo com o calcâneo ou com o antepé. Logo, a definição do 

evento CI foi feita a partir da observação do deslocamento do marcador do calcâneo 

ou cabeça do quinto metatarso. Já a determinação evento TO teve como referência 

a observação do deslocamento do marcador da cabeça do quinto metatarso. Os 

eventos da marcha foram demarcados tendo como base a representação gráfica 

desses marcadores no eixo Z.55  

 Do total de 10 ciclos exportados, de cada fase dinâmica, para o software Visual 

3D apenas fizeram parte da análise final, os cinco ciclos mais homogêneos, isto é, 

aqueles ciclos nos quais as curvas foram mais semelhantes . Foram investigadas as 

variáveis espaço temporais: cadência (passos/min), comprimento da passada (m), 

comprimento de passo parético (m), tempo do apoio (%) e tempo de balanço (%) 

membro inferior parético (MIP), duplo apoio (%), razão de simetria proporção tempo 

de apoio / balanço.  

 As variáveis angulares são obtidas pelo o deslocamento angular no plano 

sagital de cada articulação (quadril, joelho e tornozelo) de ambos os membros. Para 

o quadril foi investigada máxima extensão no apoio e máxima flexão no balanço e 

ADM durante todo ciclo; para o joelho, foi analisada máxima extensão no apoio, 

máxima flexão no balanço e ADM durante todo ciclo; e para o tornozelo, embora 

tenha sido realizada a coleta e processamento dos seus dados, os mesmos não 

foram considerados para análise uma vez que algumas crianças realizaram a coleta 

da marcha utilizando órtese no membro parético. Além destas variáveis, foi avaliado 

também a altura máxima do pé em relação à superfície da esteira na fase de 

balanço da marcha. 
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2.9 Análise Estatística 

 

    A análise descritiva foi realizada por meio das medidas de tendência central 

e de dispersão. A normalidade dos dados foi avaliada através do teste Kolmogorov-

Smirnov e posteriormente foram aplicados os testes estatísticos apropriados.  

 O teste ANOVA one way para medidas repetidas foi utilizado para comparar os 

dados cinemáticos nos três momentos da avaliação: pré-treinamento (FPRÉ), 

imediatamente após o uso da carga (FPÓS) e após cinco minutos de descanso (FRET).  

As variáveis angulares comparadas foram: flexão máxima na fase de balanço, 

extensão máxima na fase de apoio e amplitude de movimento das articulações de 

quadril e joelho, além da altura máxima do pé na fase de balanço do MIP; e em 

relação às variáveis espaço temporais: cadência (passos/min), comprimento da 

passada (m), comprimento de passo parético (m), tempo do apoio (%) e tempo de 

balanço (%) do MIP, duplo apoio (%), razão de simetria e proporção tempo de 

apoio/balanço. Aquelas variáveis nas quais foram encontradas diferença 

significativa, o teste Post Hoc de Bonferroni foi aplicado para identificar onde se 

encontravam estas diferenças.    

  A análise dos dados foi realizada por meio do programa SPSS 20.0  (Statistical 

Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de confiança de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 



32 
 

 Neste estudo, a amostra foi composta por 20 crianças com PCHE de ambos os 

sexos (10 meninas e 10 meninos) com média de idade de 8,8 anos ± 2,4 anos. 

Dentre os participantes, 60% apresentavam hemiparesia a direita e 40% a esquerda. 

Quanto a funcionalidade, 90% das crianças foram classificadas no nível I do GMFCS 

e a média do escore das dimensões D e E do GMFM foi de 90,1% ± 0,09 (TABELA 

01). 

TABELA 01: Características clínicas e demográficas da amostra 

Criança GMFCS Sexo Idade 

(anos) 

Lado 

comprometido 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(m) 

GMFM Carga GE 

TSP 

GE 

IQTP 

CCEB 

1 I M 12 Direito 39,4 1,55 99,3% 4,20 1 +1 C1 

2 I F 8 Esquerdo 29,9 1,30 97,3% 2,87 1 1 D 

3 I M 9 Esquerdo 46,2 1,23 84,6% 4,44 1 +1 B2 

4 I M 8 Esquerdo 19,9 1,27 85,9% 1,91 2 2 C2 

5 I F 13 Direito 64,5 1,56 96,0% 6,90 1 1 C2 

6 I M 9 Esquerdo 19,1 1,24 90,0% 1,95 +1 +1 C2 

7 I F 6 Direito 15,8 1,10 84,5% 1,42 +1 2 C2 

8 I F 5 Direito 16,2 1,14 94,6% 1,36 2 +1 C2 

9 I M 5 Direito 19,7 1,15 86,6% 1,65 3 1 C2 

10 I F 7 Direito 18,5 1,16 79,6% 1,66 1 3 C1 

11 II F 11 Esquerdo 36,5 1,36 68,0% 3,70 3 3 C1 

12 I M 9 Direito 33,9 1,30 98,0% 3,25 +1 1 C1 

13 I F 5 Esquerdo 19,7 1,17 91,9% 1,70 2 1 D 

14 I M 10 Esquerdo 26,1 1,30 96,6% 2,26 2 1 C2 

15 I M 9 Direito 42,5 1,38 96,6% 4,02 2 1 C1 

16 I F 10 Esquerdo 26,8 1,41 95,3% 2,72 1 1 D 

17 II M 12 Direito 57,3 1,50 68,4% 6,18 2 2 D 

18 I F 10 Direito 31,0 1,42 100% 3,16 +1 1 C2 

19 I F 8 Direito 29,0 1,27 98,6% 2,70 2 1 A1 

20 I M 11 Direito 36,7 1,46 92,1% 3,75 1 1 C2 

Média   8,85  31,43 1,31 90,1% 3,09    

DP   2,39  13,55 0,13 0,09 1,52    

Abreviaturas: GMFCS = Sistema de classificação da Função Motora Grossa; GMFM = Gross 

Motor Function Measure; GE TSP = Grau espasticidade Tríceps Sural lado parético; GE 

IQTP = Grau espasticidade Isquiotibiais lado parético; CCEB = Critério de Classificação 

Econômica Brasil; DP = Desvio Padrão. 

 As crianças que faziam uso de órtese no membro inferior parético (MIP) foram 

avaliadas utilizando-as e representaram 45% da amostra. Todas foram capazes de 
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deambular na esteira elétrica com a carga proposta anexada aos tornozelos e 

obtiveram sucesso na conclusão do protocolo experimental.   

3.1 Variáveis Espaço temporais 

 

 As variáveis espaço temporais não sofreram mudanças significativas após o 

treino de marcha com carga quando comparamos as três fases de avaliação (FPRÉ, 

FPÓS, FRET). A média e o desvio padrão dessas variáveis estão dispostos na Tabela 

02. 

Tabela 02: Variáveis Espaço Temporais nas três fases de avaliação 

VARIÁVEIS ESPAÇO 

TEMPORAIS 

FPRÉ  

Média ± DP 

FPÓS  

Média ± DP 

FRET  

Média ± DP 

 

Velocidade (m/s) 

Cadência (passos/min) 

 

0,46 ± 0,09 

155,41 ± 7,28 

 

0,46 ± 0,09 

147,29 ± 5,81 

 

0,46 ± 0,09 

152,83 ± 5,56 

Comprimento passo P (m) 0,37 ± 0,09 0,38 ± 0,11 0,37 ± 0,08 

Tempo apoio P (%) 0,34 ± 0,04 0,33 ± 0,04  0,34 ± 0,04 

Tempo balanço P (%) 0,16 ± 0,17 0,16 ± 0,16 0,15 ± 0,14 

Duplo suporte (%) 0,27 ± 0,30 0,27 ± 0,28 0,28 ± 0,23 

Razão apoio/balanço (s) 2,27 ± 0,68 2,19 ± 0,67 2,36 ± 0,64 

Razão simetria 1,11 ± 0,17 1,10 ± 0,16 1,12 ± 0,15 

Abreviaturas: DP = Desvio Padrão; P = Parético 

3.2 Variáveis Angulares  

 

 O treino na esteira com carga nos tornozelos promoveu mudanças 

significativas em parâmetros angulares da marcha, imediatamente após a retirada 

da carga. Ao se comparar as três fases de avaliação (FPRÉ, FPÓS, FRET) os resultados 

do teste ANOVA one way para medidas repetidas identificaram aumento significativo 

na ADM e flexão máxima do quadril no balanço (F = 6,053; p = 0,005 e F = 7,876;  

p= 0,001, respectivamente). Quando comparou-se as três fases de avaliação, o teste 

Pos Hoc de Bonferroni identificou que tal aumento ocorreu entre as fases FPRÉ e FPÓS 

para ADM (p = 0,03) e flexão máxima do quadril (p = 0,04); e entre as fases FPÓS e 

FRET também para ADM (p = 0,02) e flexão máxima de quadril (p = 0,01), 

respectivamente. (Tabela 03) 
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 Ao se comparar as três fases de avaliação (FPRÉ, FPÓS e FRET), o teste ANOVA 

one way para medidas repetidas identificou aumento na ADM e na flexão máxima no 

balanço da articulação do joelho (F= 8,654; p = 0,001 e F= 16,252; p< 0,001, 

respectivamente). Tais aumentos ocorreram entre as fases FPRÉ e FPÓS para ADM 

(p= 0,009) e flexão máxima no balanço (p<0,001) e entre as fases FPÓS e FRET para 

ADM (p= 0,01) e para flexão máxima no balanço (p=0,001), respectivamente. 

(Tabela 03) 

 A altura máxima do pé parético durante a fase de balanço da marcha 

apresentou um aumento estatisticamente significativo (F = 12,309; p < 0,001)   

quando se comparou as três fase de avaliação (FPRÉ, FPÓS e FRET). O aumento na 

altura do deslocamento do pé em relação ao eixo Z ocorreu quando se comparou as 

fases FPRÉ e FPÓS (p=0,001) e também quando se comparou as fases FPÓS e FRET           

( p = 0,04). (Tabela 03) 

 A comparação entre as fases FPRÉ e FRET não demonstrou diferença 

significativa para as variáveis angulares de quadril e joelho e entre a altura máxima 

do pé parético em relação ao eixo Z.  No que diz respeito a extensão máxima de 

quadril e joelho na fase de apoio da marcha, não foram encontradas diferenças 

estatísticas entre as fases avaliadas (TABELA 03). 

Tabela 03: Variáveis angulares do membro P nas três fases de avaliação 

VARIÁVEIS 

ANGULARES 

FPRÉ  

Média ± DP 

FPÓS  

Média ± DP 

FRET  

Média ± DP 

QUADRIL    

Máxima flexão balanço 71,87 ± 2,37 73,99 ± 2,45        70,82 ± 2,35 *† ‡ 

Máxima extensão apoio 31,63 ± 1,90 31,52 ± 2,03 31,16 ± 2,00 

ADM 40,24 ± 1,95 42,47 ± 2,16       39,66 ± 1,75 *† ‡ 

JOELHO    

Máxima flexão balanço 78,57 ± 2,29 82,34 ± 2,12        78,86 ± 2,04 **† ‡ 

Máxima extensão apoio 23,78 ± 3,31 23,94 ± 3,40 23,65 ± 3,29 

ADM 54,78 ± 3,94 58,39 ± 4,23        55,20 ± 3,73 *† ‡ 

ALTURA MÁX PÉ   0,26± 0,004 0,27 ± 0,004         0,26 ± 0,004 *† ‡ 

Abreviaturas: DP = Desvio Padrão; ADM = Amplitude de Movimento; MAX = Máxima 

*  p < 0,05 ; ** p < 0,001; † Diferença estatística entre FPRÉ e FPÓS; ‡ Diferença estatística 

entre FPÓS e FRET  
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 As figuras 15 A e B apresentam as curvas referentes as médias das 

angulações do quadril e joelho do MIP das 20 crianças participantes do estudo, em 

todo o ciclo da marcha, respectivamente. É possível observar que o pico das curvas 

FPÓS, referentes a máxima flexão destas articulações no balanço da marcha, 

apresentam um valor superior no eixo Y (A=73,9°±10,6; B=82,3°±10,6), quando 

comparados as curvas FPRÉ (A=71,8±4,9; B=78,5°±10,2) e FRET (A=70,8°±10,5; 

B=78,8°±9,14). No entanto, como podemos observar na figura 16 A e B, as curvas 

FRET apresentam um comportamento semelhante às da fase FPRÉ, observado pela 

sobreposição das curvas. 

 

  

  

Figura 15: Média da variação angular de quadril A e joelho B nas três fases avaliadas  
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 A figura 16 apresenta a curva referente à média do deslocamento do pé 

parético em relação ao solo. É possível observar que a curva FPÓS atinge um valor 

mais alto no eixo Y durante a fase de balanço da marcha quando comparada a curva 

FPRÉ (p=0,001; FPÓS:0,27±0,01 versus FPRÉ:0,26±0,01) e em comparação a curva 

FRET (p=0,004; FPÓS:0,27±0,01 versus FRET:0,26±0,01) 

        

  

Figura 16: Média do deslocamento do pé em relação ao solo nas três fases avaliadas  
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 O objetivo geral do presente estudo foi  avaliar os efeitos imediatos do treino na 

esteira com adição de carga aos MMII sobre os parâmetros cinemáticos da marcha 

de crianças com PCHE GMFCS I e II. Assim, os principais resultados encontrados 

referem-se ao aumento dos deslocamentos angulares de quadril e joelho no MIP, 

principalmente no que diz respeito à fase de balanço da marcha.  Neste estudo, 

observou-se que crianças com PCHE são capazes de adaptar-se a nova mecânica 

imposta aos MMII a partir da adição de carga e as características desta adaptação 

locomotora podem oferecer conhecimentos acerca das estratégias do sistema motor 

desta população frente a perturbação.  

 É importante ressaltar que não foram encontrados dados na literatura atual em 

relação ao comportamento motor de crianças com PCHE em resposta a adição de 

carga nos MMII durante a marcha. As informações acerca das adaptações 

locomotoras em resposta ao peso adicional disponíveis na literatura atual se referem 

a estudos que investigaram tal comportamento na marcha de indivíduos saudáveis e 

adultos com lesões neurológicas. 

 Uma das principais alterações observadas em resposta ao peso adicional foi o 

aumento da flexão máxima do quadril na fase de balanço da marcha, imediatamente 

após a retirada da carga. Este achado corrobora com os resultados de outros 

estudos que investigaram o mesmo desfecho em populações diferentes.26,27,30,56 

Houlding et al.30 observaram que indivíduos com lesão medular e indivíduos 

saudáveis apresentam aumento do pico de flexão do quadril em resposta à remoção 

da resistência imposta durante a fase de balanço. Este comportamento também 

pode ser observado em bebês e adultos saudáveis.26,27  

 É descrito na literatura que a adição de carga aos tornozelos impõe uma 

resistência durante a fase de oscilação da marcha, o que resulta em maior ativação 

da musculatura flexora do MI.26,57 Esta resposta pode ser considerada uma 

estratégia de adaptação neuromotora mediada por mecanismos de feedback, que 

ocorrem em consequência as mudanças sustentadas no input proprioceptivo durante 

a marcha com carga.33,56,58 Imediatamente após a retirada da perturbação, o 

aumento da atividade flexora do membro inferior persiste por algum tempo,26,30,33 

possivelmente devido a formação de comandos motores antecipatórios para se 

adaptar a nova demanda da tarefa, em antecipação a perturbação.26,56,57 Este 



39 
 

comportamento sugere que os comandos motores foram adaptados em resposta ao 

peso adicional no membro inferior.57 

   A verificação da capacidade de ajuste frente à perturbação (presença de 

feedback) e do  padrão de resposta apresentado na fase FPÓS pelas crianças deste 

estudo (formação de feedforward) sugerem a possibilidade de ocorrência de 

recalibração do comando motor e aprendizado em relação à resposta motora e as 

novas propriedades mecânicas do segmento nessa população.32,57 Achados de 

estudos em humanos e animais sugerem que áreas corticais não são fundamentais 

para a habilidade de formar ajustes antecipatórios em resposta a perturbações de 

força.59,60,61 Desta forma, a presença da habilidade de formar ajustes antecipatórios 

frente a adição de carga em crianças com PCHE abre portas para a construção de 

estratégias terapêuticas adequadas a serem incorporadas ao processo de 

reabilitação da marcha destas crianças.  

 

 Sabe-se que crianças com PCHE apresentam espasticidade e diminuição da 

força muscular no lado parético, o que compromete sua capacidade de gerar 

potência nos músculos do tornozelo durante a fase de impulsão da marcha.6,20,23 

Para compensar essa alteração, a principal geração de força muda do tornozelo 

para o quadril, tanto na perna parética como não parética.23 Desta forma, Riad et 

al.23 sugerem que o tratamento fisioterapêutico deva ser direcionado para geração 

de força muscular dos flexores de quadril20, já que são músculos importantes na 

geração de potência muscular necessária para melhora da eficiência da marcha 

desta população.14,20  

 Um breve treino de cinco minutos foi capaz de promover aumento da flexão de 

quadril no balanço como resposta imediata ao treinamento proposto. Pela repetição, 

o exercício do novo padrão de movimento pode torná-lo estável, permitindo sua 

consolidação a partir da reorganização cortical e do seu aprendizado motor.22 

Recentemente, foi proposto que a solicitação de efeitos imediatos durante o 

tratamento de pacientes com lesões neurológicas pode ser útil para o treinamento 

de trajetórias de movimento mais adequadas.61 Para o processo de reabilitação, a 

presença de ajustes locomotores adaptativos indica que o sistema nervoso 

recalibrou a resposta motora temporariamente.29 Desta forma, estratégias 

terapêuticas que explorem a produção de efeitos imediatos podem ser úteis para 
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promover a melhora do padrão locomotor e funcionalidade das crianças com PCHE 

a longo prazo.24,33  

 No presente estudo, outras variáveis angulares também apresentaram 

mudanças significativas após a retirada da carga. O aumento do pico de flexão do 

joelho na fase de balanço foi observado concomitantemente ao aumento da flexão 

de quadril e do deslocamento do pé em relação à superfície da esteira na fase FPÓS. 

Estes achados sugerem que essa população emprega uma estratégia multiarticular 

para se adaptar à resistência imposta ao MI assim como foi observado em sujeitos 

saudáveis.30   

 Dietz et al.62 sugerem que o padrão de resposta do quadril e joelho tende a se 

apresentar de forma semelhante em diferentes condições de movimento devido à 

interação entre os torques destas articulações.26,62 Para garantir uma liberação 

adequada do pé da superfície se faz necessária realização de uma flexão adicional 

do joelho que é determinada, principalmente, pela ação adequada dos flexores 

plantares no pré-balanço e do momento iniciado pela flexão de quadril que avança o 

fêmur enquanto a inércia da tíbia favorece a flexão do joelho.63 Levando em 

consideração a ineficiência dos flexores plantares para gerar força durante a 

impulsão do MIP em crianças com PCHE23, acredita-se que o aumento da flexão do 

joelho na FPÓS tenha sido apresentado como decorrência do momento gerado pela 

flexão de quadril aumentada além do aumento da inércia sobre a tíbia proporcionado 

pela adição de carga.  

 O aumento combinado dos deslocamentos angulares de flexão de quadril e 

joelho poderia explicar o aumento na altura da trajetória do pé das crianças deste 

estudo durante a fase de balanço na fase FPÓS.
30 Outros autores também 

observaram esta adaptação motora após remoção da sobrecarga em indivíduos 

saudáveis e em pacientes com lesão neurológica.26,30,33,64 

 Embora considere-se que o comportamento do deslocamento do pé durante o 

balanço da marcha seja primariamente influenciado pela dorsiflexão do tornozelo, é 

também  sensível à mudanças na angulação do joelho.65 Em adultos saudáveis, foi 

observado aumento na altura do pé após a retirada da perturbação mesmo sem 

alteração na articulação do tornozelo30, assim como em bebês.26 Desta forma, 

considera-se que as articulações de quadril e joelho também podem influenciar  no 
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deslocamento vertical do pé durante a fase de oscilação, explicando o maior 

deslocamento do pé parético das crianças com PCHE na fase FPÓS.   

 Crianças com PCHE comumente apresentam ineficiência para retirada do pé 

da superfície durante a fase de balanço, demonstrando um padrão de "arrastar" 

deste segmento durante o avanço anterior do MIP.66 Uma vez que os músculos 

flexores plantares apresentam déficit na capacidade de gerar força6,23, sua estratégia 

compensatória para garantir a progressão à frente do pé é aumentar a flexão de 

quadril e joelho.67 A observação do aumento destes valores angulares e da altura do 

pé no balanço da marcha na fase FPÓS indica uma  adaptação motora adequada 

para esta população cumprir a tarefa de andar. 

 Não foram observadas alterações significativas em relação à extensão máxima 

durante a fase de apoio nas articulações de quadril e joelho. Este achado pode ter 

ocorrido uma vez que a adição de carga aos MMII leva a mudanças imediatas na 

cinemática articular principalmente durante a fase de balanço sendo menos 

frequentemente observadas alterações durante a fase de apoio.57 Desta forma, 

sugere-se que o aumento significativo da ADM de quadril e joelho na fase FPÓS  

possa ter ocorrido como consequência do incremento de amplitudes de flexão 

destas articulações na fase de balanço da marcha. 

 As diferenças estatísticas observadas nas variáveis angulares ocorreram 

quando comparamos as fases FPRÉ e FPÓS e também foi observada na comparação 

entre as fases FPÓS e FRET. Não foi observada diferença estatística entre as fases 

FPRÉ e FRET. A ausência de diferença entre as duas últimas condições nos informam 

que o efeito imediato do treino de marcha com carga retornou aos seus valores 

basais após cinco minutos de descanso. Estes efeitos tendem a retornar aos valores 

controle também em pacientes com lesão neurológicas, bem como indivíduos 

saudáveis.24,26,33,56,57 Os efeitos se apresentaram de forma transitória,  por um curto 

período de tempo64, não sendo observada retenção destas alterações motoras após 

cinco minutos de descanso. De forma oposta, Regnaux et al.24 observaram a 

manutenção dos efeitos imediatos na marcha no solo pacientes pós AVE mesmo 

após 20 minutos de descanso. No entanto, os autores utilizaram um maior tempo de 

treinamento com a carga, com duração de 20 minutos, e os efeitos reportados 

também foram observados a curto prazo.  
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  Em relação as variáveis espaço temporais, não foram observadas diferenças 

estatísticas entre as três fases avaliadas. Estes achados são semelhantes ao 

encontrado no estudo de Lam et al.33, o qual também não observou mudanças 

significativas nas variáveis espaço temporais após treino de marcha na esteira com 

carga nos MMII de pacientes com lesão medular. A ausência desta diferença pode 

ser explicada pelo fato da análise da marcha ter sido realizada sobre a esteira que 

se caracteriza por impor ritmo e velocidade constantes.33 Assim, como a velocidade 

da marcha interfere diretamente nas características espaço temporais65, a sua 

invariância e manutenção dos seus valores constantes durantes as três fases de 

avaliação (FPRÉ, FPÓS, FRET) pode ter influenciado tal resultado. 

 Atualmente, vários estudos têm sido conduzidos para investigar o efeito do 

treino na esteira associado ao suporte parcial de peso (SPP) em desfechos clínicos 

e na marcha de crianças com PC.38-40 Este tipo de treinamento oferece um suporte 

parcial do peso corporal a partir de um colete suspenso, onde o movimento de flexão 

é assistido durante a fase de balanço do membro inferior. Foi demonstrado por Lam 

e Pearson68, a partir de um modelo animal com gatos descerebrados, que tal 

assistência inibe a ativação da musculatura flexora do MI, uma vez que diminui o 

feedback proprioceptivo para esses músculos. Por outro lado, a resistência imposta 

ao movimento de flexão durante a oscilação do MI favorece essa ativação.68 

 A proposta deste estudo foi oferecer resistência ao MI durante a fase de 

oscilação da marcha com o objetivo de favorecer a propulsão do membro inferior a 

partir do aumento da flexão de quadril. Esta proposta é inédita para a população em 

questão e se baseia em conceitos relativos aos possíveis ajustes mecânicos e 

neuromusculares utilizados como estratégias para adaptação locomotora. Se 

considerarmos que o incremento da eficiência da marcha de crianças com PCHE 

pode ser alcançado a partir da melhora da flexão do quadril durante a fase de 

balanço da marcha, tal estratégia terapêutica poderia ser mais adequada para 

alcançar tais objetivos. Esta nova proposta de abordagem da marcha de crianças 

PC pode ser mais adequada para aqueles pacientes que apresentam marcha 

independente (GMFCS I e II).  

 O presente estudo apresenta algumas limitações como ausência de grupo 

controle em virtude da dificuldade para recrutamento da amostra que apresenta 
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critérios de elegibilidade bastante restritos. Outra limitação se refere à ausência de 

estudos na literatura atual que avaliaram o efeito do treinamento de marcha com 

carga em crianças com PCHE, fato que não permite confrontar e comparar os 

referidos resultados. Além disso, os resultados encontrados se referem aos efeitos 

imediatos do treino com adição de carga nos parâmetros cinemáticos da marcha de 

crianças PCHE na esteira, não sendo conhecidos seus efeitos na locomoção no 

solo. Desta forma, faz-se necessário a realização de novos estudos para investigar 

os efeitos deste treinamento a longo prazo e o comportamentos das adaptações 

locomotoras no chão. 
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5. CONCLUSÃO 
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 O treino de marcha na esteira com adição de carga aos MMII se apresentou 

como uma perturbação capaz de modificar a estratégia locomotora de crianças com 

PCHE. Este recurso terapêutico pode ser  considerado uma abordagem promissora 

e adequada para a reabilitação da marcha desta população, uma vez que foi capaz 

de promover aumento da flexão máxima de quadril e joelho e aumento da altura do 

pé imediatamente após uma única sessão de treinamento. Acredita-se que estes 

ganhos, sejam componentes importantes a serem trabalhados no processo de 

reabilitação desta população no sentido de  favorecer a propulsão e balanço do MIP, 

. 
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ANEXO 01: GMFCS - Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

 

     NÍVEL DESCRIÇÃO 

Nível I Criança senta no chão com as mãos livres para manipular objetos; transfere-se para o 

sentado no chão ou cadeiras sem assistência de adultos; marcha independente sem 

restrições, limitações em atividades motoras mais elaboradas, como correr e pular; 

Nível II Criança senta no chão com as mãos livres para manipular objetos, mas pode apresentar 

dificuldades para se equilibrar; transfere-se para o sentado em cadeiras ou posição de pé 

sem assistência de adultos, mas necessita de superfície estável para se puxar com os braços 

durante essas transferências; marcha sem utilização de dispositivos de suporte, limitações 

em ambientes externos e na comunidade 

Nível III Criança senta no chão, mas utiliza com frequência o “sentar em W” para melhorar a 

estabilidade; precisa de auxílio para assumir a postura sentada; consegue sentar em cadeira 

não adaptada, mas pode necessitar de suporte no tronco e pelve para facilitar o uso 

bimanual; transfere-se para a posição sentada ou de pé, necessita de superfície estável para 

se puxar com os braços durante essa transferência; marcha com utilização de dispositivos de 

suporte; limitações durante a marcha em ambientes externos e comunidade; 

Nível IV Criança senta no chão quando colocada, mas não mantém a postura sem o uso das mãos; 

necessita de suporte no tronco e pelve para facilitar o uso bimanual; transfere-se para o 

sentado em cadeiras ou de pé, mas necessita de superfície estável ou assistência de adultos 

para se puxar com os braços; pode apresentar marcha com dispositivos de suporte em 

ambiente interno e com supervisão de adultos; é transportada ou utiliza cadeira de rodas para 

locomoção na comunidade 

Nível V Apresenta grandes limitações para manter a estabilidade da cabeça/tronco durante a postura 

sentada e em atividades da mobilidade, mesmo com o uso de tecnologia assistiva. 
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ANEXO 02: Folha de teste Dimensões D e E do GMFM - Gross Motor Function 

Measure 
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ANEXO 03: Critério de Classificação por Níveis Socioeconômicos 
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ANEXO 04: Escala Modificada de Ashworth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala Modificada de Ashworth  

0 Sem aumento no tônus muscular 

1 
Pequeno aumento no tônus muscular ou mínima resistência ao final da 

ADM 

1+ 
Pequeno aumento do tônus muscular ou mínima resistência a partir da 

metade da ADM 

2 
Aumento do tônus durante a maior parte da ADM, mas a articulação é 

facilmente movida 

3 Considerável aumento no tônus muscular e o movimento passivo é difícil 

4 Parte afetada é rígida na posição de repouso 
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APÊNDICE 01: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

                  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós, Profª Drª Ana Raquel Rodrigues Lindquist (Orientadora) e Camila Rocha 

Simão (Orientanda), responsáveis pela pesquisa “Influência da adição de carga 

nos parâmetros cinemáticos da marcha em esteira de crianças com 

Paralisia Cerebral Hemiparética Espástica” convidamos o seu filho (a) para 

participar voluntariamente do nosso estudo. Isso significa que vocês poderão desistir 

a qualquer momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se propõe a realizar um treino de marcha (caminhada) em uma 

esteira elétrica com carga posicionada nos tornozelos de seu filho (a). O seu filho (a) 

será colocado sobre a esteira e em seguida, uma caneleira confeccionada para as 

dimensões infantis será posicionada nos tornozelos da criança, de maneira 

confortável. Caso você decida aceitar o convite, seu filho (a) será submetido (a) 

ao(s) seguinte(s) procedimento(s): 

Inicialmente seu filho (a) fará uma avaliação sobre os seus dados pessoais e 

clínicos através de formulários e instrumentos de medida.  Em seguida, ele (a) terá a 

sua marcha avaliada através de um sistema de filmagem que funciona durante todo 

o momento em que ele (a) está caminhando. O treinamento ocorrerá no Laboratório 

de Movimento Humano, do Departamento de Fisioterapia, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Seu filho (a) participará do treinamento em um único dia e a 

duração total do treino na esteira será de 12 minutos. 

Os procedimentos da pesquisa serão feitos com toda a segurança necessária 

para minimizar as possibilidades de riscos. O treino será realizado sobre a esteira, e 
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um fisioterapeuta estará sempre ao lado da criança, durante todo o treinamento. 

Ainda assim, caso aconteça algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, seu filho (a) terá o tratamento, acompanhamento e ressarcimento 

(indenização) assegurado pelas pesquisadoras acima responsáveis por este projeto. 

Caso você tenha algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. Todas as informações obtidas serão sigilosas. Os 

dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários.  

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a pesquisadora responsável 

através do endereço citado ou por telefone/e-mail. Fst. Camila Rocha Simão. 

Endereço: Alameda das Mansões, 218 / apto 1702, Candelária Natal-RN. 

CONTATO: 9998-0083. EMAIL: camila.simao@gmail.com 

 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

Eu:________________________________________________________________, 

CPF:____________________, RG:________________, após leitura deste 

documento, declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e a garantia de confidencialidade e 

esclarecimentos sempre que desejar. Diante disso, expresso minha concordância 

em participar voluntariamente desse estudo.  

Natal, ______ de __________________ de 2012. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do voluntário 
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APÊNDICE 02: Formulário de identificação obtenção de dados demográficos, 

clínicos e antropométricos  

Formulário de Identificação 

 

 
 

  

DATA DA AVALIAÇÃO: _______/_______/ 2012. 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/________/______ Idade: _________________ Sexo: (     ) F   (     ) M   

Nome do pai:___________________________________ Profissão:_______________________________ 

Nome da mãe: _________________________________  Profissão:______________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Telefone residencial: ___________________ Celular: _________________________________________ 

Escola: ____________________________________ Turno: (   ) Manhã  (   ) Tarde 

       

 

 

Dados Demográficos 

Dados Clínicos 

Idade gestacional nascimento:____________________________ Prematuridade: (   ) SIM  (   ) NÃO 

Internação após nascimento: (   ) SIM (   ) NÃO                  

Ventilação Mecânica: (   ) SIM (   ) NÃO  

Icterícia: (   ) SIM (   ) NÃO  

Problemas respiratórios: (   ) SIM (   ) NÃO 

Convulsão: (   ) SIM (   ) NÃO   

Patologias associadas:  

(    ) Alteração Auditiva   Corrigida: (    ) Sim  (    ) Não  

(    ) Alteração Visual  Corrigida: (    ) Sim (    ) Não 

(    ) Doença Cardíaca (    ) Alteração fala   

(    ) Doença Respiratória (    ) Déficit atenção   

(    ) Convulsão                     

(    ) Outras: __________________________________________________________________________ 
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Dados Antropométricos e Exame físico 

Altura: ______________________ cm  Peso: _____________________ kg 

Escala Modificada de Ashworth 

0 Sem aumento no tônus muscular 

1  Pequeno ↑ no tônus muscular ou mín resistência final ADM 

1+ Pequeno ↑no tônus muscular ou mín resistência metade ADM 

2 Aumento tônus durante maior parte ADM mas é facilmente movida 

3 Considerável aumento no tônus muscular; mov passivo é difícil 

4 Parte afetada é rígida na posição de repouso  

Gastrocnêmino:______                        Isquiotibiais:_______ 

Sóleo:_______                                     

Encurtamentos musculares: (   ) SIM   (   ) NÃO 

Caso sim, qual (is) músculo(s): _______________________________________________________ 

Contratura muscular: (   ) SIM  (   ) NÃO   

Caso sim, qual (is) músculo (s): ______________________________________________________ 

Deformidades articulares: (   ) SIM  (   ) NÃO 

Caso sim, qual (is) articulação (ões): ___________________________________________________ 

 

 

Hemicorpo comprometido: (   ) Direito  (   ) Esquerdo 

Faz uso de órtese no membro inferior: (    ) Sim (    ) Não 

Caso sim, qual:____________________________________ 

Já fez ou faz Fisioterpia: (   ) SIM  (   ) NÃO 

Onde: ________________________________ Há quanto tempo: _____________________________ 

Botox em MMII: (   ) SIM (   ) NÃO 

Caso sim, quando e qual parte corpo: ____________________________________________________ 

Cirurgia em MMII: (   ) SIM (   ) NÃO 

Caso sim, quando e qual parte corpo: _____________________________________________________ 

Faz uso de alguma medicação: (   ) SIM (   ) NÃO 

Caso sim, qual (is): ____________________________________________________________________ 
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Dados Funcionais  

GMFCS: (   ) I  (   ) II  (   ) III  (   ) IV  (   ) V 

SCORE TOTAL GMFM – 66: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa do Membro Inferior  

 

COXA: massa (%) = 0,00364 x idade + 0,06634  (A) = ________________% 

PERNA: massa (%) = 0,00122 x idade + 0,03809  (B) = _______________% 

PÉ: massa (%) = 0,00015 x idade + 0,0187   (C) = ________________% 

 

Massa MMII (%) = (A) + (B) + (C) = ______________% do peso corporal = ________Kg 

 

 

Carga utilizada nos MMII = ___________Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


