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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Crianças com Paralisia Cerebral (PC) diferentemente de crianças 

com desenvolvimento motor típico apresentam distintos padrões motores 

compensatórios mediante as demandas exigidas durante a marcha. Existe ainda 

uma lacuna para a diferenciação da marcha normal e a patológica entre crianças 

mediante o uso de uma perturbação externa durante a locomoção, havendo a 

necessidade de estudos que possibilitem melhor entendimento a respeito de tais 

diferenças. OBJETIVO: Comparar os efeitos imediatos da adição de carga sobre a 

marcha de crianças com PC e crianças com desenvolvimento motor típico durante a 

marcha. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo quase experimental. A 

amostra foi constituída por 39 crianças com idades de cinco a 12 anos, divididas em 

dois grupos: Grupo PC (n=20) formado por crianças com PC do tipo hemiplégica 

espástica; e o Grupo DT (n=19) formado por vinte crianças com desenvolvimento 

motor típico. As crianças do grupo DT foram pareadas quanto à idade e sexo com as 

crianças do grupo PC. As crianças com PC foram classificadas quanto ao seu nível 

de funcionalidade (Gross Motor Function Classification System - GMFCS), avaliadas 

em relação a função motora grossa (Gross Motor Function Measure - GMFM), ao 

grau de espasticidade muscular do membro inferior parético (Escala Modificada de 

Ashworth) e quanto aos dados antropométricos. A marcha foi avaliada pelo sistema 

de análise cinemática Qualisys e todos os voluntários executaram o protocolo do 

treino, na esteira Gait Trainner System 2®, dividido em 3 fases: antes da adição da 

carga (fase PRÉ), imediatamente após a remoção da carga (fase IME) e 8 minutos 

após a remoção da carga (fase RET). A carga foi de 60% do peso do membro 

inferior e imposta em ambos tornozelos. O protocolo avaliativo da marcha consistiu 

em uma única sessão de treino. As medidas de desfechos foram as variáveis 

angulares das articulações do quadril e joelho, a altura máxima do pé e as variáveis 

espaço temporais. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 20.0, atribuindo 

nível de significância de 0,05. Para a comparação entre as fases foi realizada a 

ANOVA one way para medidas repetidas em ambos os grupos. Os testes t não 

pareados foram realizados para comparação entre membro parético das crianças 

com PC e o membro não dominante das crianças típicas em cada fase do protocolo. 
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RESULTADOS: Na comparação entre as fases do protocolo, os resultados 

mostraram que as crianças PCs apresentaram aumento da flexão máxima (P<0,001) 

e amplitude do movimento (P=0,013) do joelho parético e da altura do pé (P=0,001) 

parético imediatamente após a retirada da carga. Os efeitos não foram retidos após 

os cinco minutos de repouso. As crianças típicas apresentaram aumento das 

amplitudes do quadril (P=0,037) e do joelho (P=0,019) do membro não dominante e 

maior altura do pé do membro não dominante (P=0,009), entre as fases PRÉ e IME. 

Na comparação intermembros, foi observada maior flexão do quadril no membro 

parético na fase PRÉ (P=0,001), na fase IME (P<0,001) e na fase RET (P=0,001) 

quando comparado ao membro não dominante. A extensão do quadril parético 

também foi maior na fase PRÉ (P=0,015), na fase IME (P=0,002) e na fase RET 

(P=0,005). A articulação do pé parético mostrou maior altura do que o pé do membro 

não dominante das crianças típicas, na fase PRÉ (P<0,001), na fase IME (P<0,001) 

e na fase RET (P<0,001). CONCLUSÃO: As crianças com PC e as crianças com 

desenvolvimento motor típico apresentaram ajustes motores mediante a carga 

imposta no membro parético e no membro não dominante, respectivamente. As 

crianças com PC demonstraram que apesar de um padrão motor alterado 

decorrente da lesão, um novo comportamento motor emergiu a partir das 

capacidades remanescentes e das demandas da tarefa, enquanto que nas crianças 

típicas as respostas à carga refletiram o repertório de estratégias com controle motor 

intacto que estas crianças poderiam adotar para vencer a resistência imposta aos 

membros.  

Palavras - chave: Atividade motora; Hemiplegia; Marcha; Paralisia Cerebral.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Children with Cerebral Palsy (CP) differently from children with 

typical motor development have different compensatory motor patterns through the 

demands during gait. There is also a gap for the differentiation of normal and 

pathological gait among children through the use of an external disturbance during 

locomotion, and there is a need for studies that allow a better understanding of such 

differences. PURPOSE: To compare the immediate effects of loading on the gait of 

children with CP and children with typical motor development during gait. 

MATERIALS AND METHODS: This is a quasi-experimental study. The sample 

consisted of 39 children aged five to 12 years, divided into two groups: PC group (n = 

20) composed of children with PC of type spastic hemiplegic; and the DT Group (n = 

19) comprised of twenty children with typical motor development. The children in the 

DT group were matched for age and sex with children in the CP group. Children with 

CP were classified for their level of functionality (Gross Motor Function Measure 

System - GMFCS), evaluated in relation to gross motor function (Gross Motor 

Function Measure - GMFM), the degree of muscle spasticity of the paretic lower limb 

(Ashworth Modified Scale) and anthropometric data. The gait was evaluated by 

Qualys kinematic analysis system and all volunteers performed the training protocol 

on the Gait Trainner System 2® treadmill, divided into three phases: before the 

addition of the load (PRÉ phase) immediately after the removal of the load (IME 

phase ) and 8 minutes after the removal of the load (RET phase). The load was 60% 

of the weight of the lower limb and imposed on both ankles.The gait assessment 

protocol consisted of a single training session. The measures of outcomes were the 

angular variables of the hip and knee joints, the maximum height of the foot and the 

temporal space variables. The data were analyzed by the SPSS 20.0 program, 

assigning a level of significance of 0.05. For the comparison between the phases, the 

ANOVA with repeated measurements was performed in both groups. Unpaired t-

tests were performed to compare the paretic limb of children with CP and the non-

dominant limb of typical children at each phase of the protocol. RESULTS: In the 

comparison between the phases of the protocol, the results showed that the PC 

children had increased maximal flexion (P<0,001) and range of motion (P=0,013) of  
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the paretic knee and paretic foot height (P=0,001) immediately after removal of the 

load. The effects were not retained after five minutes of rest. The typical children 

showed increased amplitudes of the hip (P=0,037) and knee (P=0,019) of the non-

dominant limb and greater height of the foot of the non-dominant limb (P=0,009), 

between phases PRE and IME. In the inter-limb comparison, greater hip flexion was 

observed in the paretic limb in the PRE (P=0,001), IME (P<0,001) and RET 

(P=0,001) phases when compared to the non-dominant limb. Paretic hip extension 

was also higher in the PRE (P=0,015), IME (P=0,002) and RET (P=0,005) phases. 

The paretic foot joint showed higher height than the foot of the non-dominant limb of 

typical children, in the PRE (P<0,001), IME (P<0,001) and RET phases (P<0,001) 

phases. CONCLUSION: Children with CP and children with typical motor 

development presented motor adjustments through the load imposed on the paretic 

limb and the non - dominant limb, respectively. Children with CP showed that despite 

an altered motor pattern due to injury, new motor behavior emerged from the 

remaining abilities and demands of the task, while in typical children the responses to 

the load reflected the repertoire of strategies with intact motor control that these 

children could adopt to overcome the resistance imposed on the limbs. 

 

Key - words: Motor activity; Hemiplegia; Gait; Cerebral Palsy. 
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A marcha humana é uma forma de locomoção bípede com movimentos 

cíclicos, que demanda interação entre os sistemas neuromotor, sensorial, 

musculoesquelético, e requer mínimo consumo de energia metabólica1. Segundo 

Ounpuu et al.2, o padrão de marcha em crianças difere substancialmente do padrão 

de marcha dos adultos, o que leva a crer que medidas durante as várias faixas 

etárias são necessárias para comparações críticas.  

Os determinantes essenciais para a maturidade da marcha consistem no 

aumento da duração do apoio simples, aumento da velocidade da marcha, aumento 

do comprimento de passo, aumento da proporção entre a largura da pelve e a 

distância entre os tornozelos, e a redução da cadência3, porém idade de aquisição 

da maturidade da marcha é objeto de controvérsia na literatura, podendo variar de 

3,5 até 11 anos, de acordo com o método de análise utilizado1,4,5-9. 

Muitos fatores complicam a diferenciação entre a marcha normal e patológica 

nas crianças. São eles: crescimento musculoesquelético, maturação do sistema 

nervoso central, capacidade de aprendizado e variações associadas com mudanças 

na velocidade3. O atual desenvolvimento da análise da marcha, e sua crescente 

aplicação ao estudo de padrões patológicos, têm criado a necessidade do 

conhecimento dos dados de normalidade. Sutherland et al.4 afirmam que gerando 

dados normativos do padrão de marcha infantil, é possível comparar padrões de 

marcha, desde padrões normais a patológicos, entre crianças de mesma idade, 

tendo um dado quantitativo possível de melhor entendimento das desordens da 

marcha, que podem ser decorrentes das mais diversas condições clínicas. 

 

1.1. Marcha na Paralisia Cerebral Hemiplégica Espástica (PCHE) 

 

A paralisia cerebral (CP) descreve um grupo de disfunções permanentes do 

desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitação da atividade, que 

são atribuídas a distúrbios não progressivos ocorridos no desenvolvimento do 

cérebro fetal ou infantil. A desordem motora da PC é acompanhada por distúrbios de 

sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento, por epilepsia, e por 

problemas músculo-esqueléticos secundários10. É considerada a causa mais comum 

de debilidade física no início da infância11, sendo a sua incidência nos dias de hoje 

de 2,5 por 1000 nascidos vivos 12. Clinicamente, as PCs são classificadas de acordo 
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com sua topografia em hemiplégica, diplégica e quadriplégica. Outras classificações 

são de acordo com tipo de distúrbio de movimento envolvido e com o grau de 

comprometimento evidenciado na criança13. Segundo Bell et al.14, deficiências como 

a fraqueza muscular, tônus muscular e função sensorial alterados podem resultar 

em controle motor anormal, associados ao atraso do início da marcha e aos padrões 

anormais do andar, que são comuns na PC.  

Mesmo que, após o amadurecimento do SNC, cerca de 17% dos sujeitos com 

PC não consiga deambular, 83% dessa população o fazem, ainda que com 

dificuldades ou às custas de dispositivos de assistência15. Apesar da marcha ser 

variável entre estas crianças, existem alguns padrões em comum que podem ser 

identificados de acordo com a tipologia da paralisia. Variações nos padrões de 

marcha relacionadas com o tipo topográfico de paralisia cerebral são melhores 

vistas no contraste entre paralisia cerebral espástica unilateral (hemiplegia 

espástica) e paralisia cerebral espástica bilateral (diplegia espástica e tetraplegia 

espástica)16.  

A PC do tipo hemiplégica espástica (PCHE) é caracterizada por um padrão 

assimétrico da marcha que reflete as diferentes compensações que cada membro 

adota para conseguir realizar determinada ação17,18, assim como, está relacionada 

aos déficits de controle voluntário presentes no membro parético. De uma forma 

geral, o controle seletivo neste membro encontra-se prejudicado, causando 

alterações nas fases do ciclo, alterando assim toda a dinâmica da marcha19,20.  

A classificação mais amplamente aceita da marcha na hemiplegia espástica é 

relatada por Winters et al.21 que subdividiram em quatro padrões com base na 

cinemática do plano sagital16. O principal achado no tipo I é o pé equino no balanço 

decorrente do excesso da atividade do tríceps sural comparado a musculatura do 

tibial anterior. O principal déficit do tipo II é a flexão plantar durante todo o ciclo, em 

decorrência de contraturas estáticas e dinâmicas do tríceps sural. O joelho é forçado 

à uma leve hiperextensão no apoio médio e final. Crianças com o tipo III mostram 

limitada mobilidade do joelho parético em adição às anormalidades do tipo II, 

podendo apresentar reduzida extensão ou hiperextensão no apoio ou reduzida 

flexão durante a fase de balanço. As crianças do tipo IV mostram todos os déficits do 

tipo III com adicional envolvimento da musculatura do quadril21.   
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Sendo assim, o padrão de marcha na PCHE é caracterizado por alterações 

cinemáticas e cinéticas previsíveis16,21, tais como: baixa velocidade de progressão, 

menor comprimento do passo22, aumento da base de suporte23 e maior duração da 

fase de apoio na perna não parética24. Observam-se também diminuição da 

dorsiflexão no balanço e menor amplitude de flexo-extensão de joelho e quadril16. 

Estas alterações cinemáticas, associadas ao déficit na capacidade de gerar força de 

impulsão pelos flexores plantares, resultam na ineficiência para retirar o pé da 

superfície12,25, levando a um padrão de “arrastar” o membro inferior parético (MIP) 

durante a propulsão12,26. 

 

1.2. Comportamento motor e a abordagem dos sistemas dinâmicos  

 

Distintas vertentes do comportamento motor humano buscam embasar o 

conhecimento de como são geradas as ações motoras e como o sistema modifica-

se de forma a interferir no padrão motor. Na perspectiva de melhor compreender a 

coordenação e as características de estabilidade do movimento humano, foi 

desenvolvida a abordagem dos sistemas dinâmicos27,28,29 a qual abstrai a ideia de 

que atos motores são determinados apenas pelo sistema nervoso que pode 

programar e especificar a topologia ou forma de um movimento.  

O comportamento do sistema em qualquer ponto do tempo resulta da 

confluência de todos os componentes relacionados funcionalmente. Cada um destes 

componentes pode ser inicialmente livre de variar, resultando em diversos graus de 

liberdade a serem controlados30. Estes componentes ou estruturas coordenativas 

são definidos como sendo as sinergias musculares que abrangem diversas 

articulações funcionalmente ligadas a satisfazer as exigências da tarefa31. Sendo 

assim, estas estruturas coordenativas permitem ao organismo atingir o mesmo 

objetivo utilizando diferentes graus de liberdade e usar os mesmos graus de 

liberdade para alcançar diferentes objetivos do movimento32,33. 

A abordagem dos sistemas dinâmicos também oferece ferramentas para 

identificar a natureza dos processos de transição do movimento humano. Nesta 

perspectiva, um elemento essencial nos processos de transição é o grau de 

variabilidade a qual pode induzir uma mudança na coordenação dinâmica e 

estabelecer uma combinação de estabilidade e flexibilidade de movimento32.  As 
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instabilidades, dentro dos sistemas dinâmicos, podem ser usadas para demarcar 

diferentes padrões do movimento28. Sugere-se que, em certos sistemas dinâmicos e 

sob determinadas condições, quando a variabilidade aumenta e atinge um ponto 

crítico específico, o sistema torna-se altamente instável e muda para um novo 

padrão de movimento34.  

Diferentes padrões qualitativos são determinados por variáveis coletivas ou 

parâmetros de ordem. Segundo Kelso35 e Haken27, a fase relativa entre os 

segmentos corporais é um parâmetro de ordem potencial. A identificação completa 

da dinâmica dos parâmetros da ordem pode ser obtida através da manipulação de 

um parâmetro de controle32. Em um estudo28 quando foi solicitado aos indivíduos 

moverem simultaneamente os indicadores num padrão anti-fase, observou-se que 

quando aumentou a frequencia dos movimentos, ocorreu uma mudança no padrão 

de coordenação e os indicadores foram movidos num padrão em fase. Os autores 

concluíram que  o surgimento do novo padrão foi decorrente da maior variabilidade 

gerada pela perda da estabilidade do padrão anterior quando a frequencia do 

movimento foi aumentada.  

As variações normais que ocorrem no desempenho motor36, dão espaço à 

premissa fundamental da abordagem dos sistemas dinâmicos, de que a auto-

organização surge do cooperativismo entre os fatores ambientais, biomecânicos e 

morfológicos e as exigências da tarefa37, para encontrarem a solução mais estável 

para a produção das ações motoras28,32,38-42, o que faz dos sistemas serem 

complexos e dinâmicos38. Sendo assim, considerando que o comportamento motor é 

subjacente a adaptações que ocorrem ao longo do tempo e pode ser mudado 

manipulando-se parâmetros sensíveis às restrições impostas durante determinada 

tarefa, o terapeuta pode identificar e manusear parâmetros adequados de controle 

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

normal42.  

 

1.3. Padrão de marcha modificado em resposta à perturbação  

 

A abordagem dos sistemas dinâmicos prediz que o sistema é especialmente 

vulnerável à perturbação38. Estudos anteriores43,44-46 têm enfatizado que a utilização 

de uma perturbação externa durante a marcha tem propiciado modificações nos 
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padrões motores. Perturbação aqui referida consiste em algum tipo de manipulação 

imposta aos membros inferiores durante o andar, uma carga utilizada em 

caneleiras43,44, equipamento robótico assistido45, ou ainda coletes ou cintas com 

pesos diferentes que são acoplados nas articulações46, em geral, instrumentos que 

poderiam provocar mudança no comportamento motor dentro da perspectiva dos 

sistemas dinâmicos.  

Impor uma resistência aos membros sujeita o indivíduo a uma nova condição 

na marcha e permite que este, a partir de suas habilidades, e das propriedades do 

objeto a ele incorporado47, realize ajustes e adaptações. A adição de carga aos 

membros inferiores resulta em respostas globais, incluindo mudanças na 

coordenação entre os membros ou na velocidade da marcha43,48, no aumento do 

torque muscular49, na maior ativação de grupos musculares específicos50-53, na 

altura dos passos49,54, bem como na mudança da cinemática articular49.  

No estudo desenvolvido por Patchay e Gahéry54 foi demonstrado que o treino 

de marcha com carga assimétrica em indivíduos saudáveis, isto é, o peso acoplado 

foi modificado apenas no membro inferior direito nas condições experimentais, 

resultou em aumento da força de reação vertical, sendo esta necessária para 

contrapor o aumento do peso do membro e na mudança da cinemática do passo. 

Por sua vez, Browning et al50 demonstraram em seu estudo que quanto mais distal a 

carga é imposta, maior será o momento de inércia e maiores os torques flexores de 

quadril e joelho e o torque dorsiflexor de tornozelo durante a fase de balanço da 

marcha.  

No estudo de Simão et al.55, crianças com PC realizaram treino de marcha 

com carga equivalente a 60% do peso do membro inferior, e observaram um 

aumento dos ângulos articulares de quadril e joelho do membro parético durante a 

fase de balanço, imediatamente após o treino. O emprego dessa estratégia também 

foi observado em outro estudo16 com indivíduos saudáveis os quais apresentaram 

aumento na altura da trajetória do pé durante a fase de balanço. Além disso, foi 

observada forte correlação entre a quantidade de carga adicionada e a ativação da 

musculatura flexora de quadril16.  

No estudo de Rossi et al.46 foram acopladas cintas com pesos no nível do 

joelho parético de crianças com PC e no joelho não dominante de crianças 

saudáveis durante a marcha em solo. Realizadas as comparações, os autores 
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averiguaram que as crianças com PC mostraram diferenças apenas no membro sem 

a carga. As crianças com PC mostraram maior duração das fases de apoio total e 

apoio simples e aumento das flexões mínima e máxima do joelho sem carga, no 

entanto, as crianças saudáveis mostraram aumento da flexão mínima do joelho e 

aumento da extensão do quadril do membro inferior em que estavam acoplados os 

pesos.  

Nesta perspectiva de análises comparativas intermembros, estudos foram 

realizados com indivíduos com sequelas de AVC43,44, com a proposta de averiguar 

os efeitos de um treino com carga acoplada no membro não parético, em 

conformidade com a abordagem terapêutica de contenção induzida, hipotetizando 

que a adição de uma resistência no membro não afetado proporcionaria melhores 

respostas no membro afetado. Os resultados demonstraram incremento no 

desempenho da marcha desses pacientes como aumento da velocidade, tamanho 

do passo, cadência e tempo de apoio da perna parética43. Além destes achados, 

foram observadas alterações na cinemática articular nos membros inferiores, 

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 

carga43.  

Portanto, diante do exposto, existe uma escassez de estudos, voltados para a 

população com PC, que proponham averiguar as capacidades de ajustes que estas 

crianças podem apresentar mediante restrição imposta durante a marcha e que 

permitam a comparação dos parâmetros cinemáticos e das estratégias motoras 

entre a marcha patológica e a marcha normal.  

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

O atual trabalho assume relevância científica dentro das perspectivas 

subjacentes ao controle motor e maior aprofundamento da análise cinemática 

durante a marcha, propiciando melhor entendimento de como o movimento ocorre 

numa variabilidade de topologias a depender da flexibilidade e dinamicidade do 

sistema e do contexto o qual o indivíduo está inserido. Somado a estudos anteriores, 

poderemos com nossos resultados, alegar que visões tradicionais do 

comportamento motor não são mais sustentáveis e fortalecer o que abordagens 
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atuais defendem, que a varibilidade do movimento assume papel imprescindível e 

funcional durante a locomoção. As análises realizadas no presente estudo poderão 

propiciar o desenvolvimento de futuras pesquisas que abordem outras populações, 

ou com outros recursos avaliativos e com protocolos diferenciados, visando 

preencher lacunas ainda desconhecidas inseridas na abordagem da dinamicidade 

do comportamento motor. 

Inserido no contexto clínico, o presente estudo configurou-se como mais uma 

oportunidade para os profissionais que tratam as crianças com PC e que são 

responsáveis por sua reabilitação, obtenham melhor entendimento de como estas 

crianças realizam seus movimentos para conseguirem desempenhar a marcha da 

forma mais funcional possível, mesmo quando a elas são impostas novas condições. 

A partir dos atuais desfechos e de futuros estudos que venham a ser desenvolvidos, 

programas de reabilitação de marcha para crianças com PC e até mesmo outras 

patologias, poderão obter um potencial recurso terapêutico, de baixo custo e fácil 

acessibilidade, que propicia o treinamento da marcha dentro da abordagem 

terapêutica de aprendizagem motora, fortalecendo que o comportamento motor 

depende das capacidades intrínsecas do indivíduo somadas ao contexto e a prática 

direcionada a tarefa.  

Visto que na literatura há limitação de estudos voltados para as crianças com 

PC adotando este tipo de intervenção, no atual trabalho, a análise da marcha com 

carga assumiu um diferencial quando comparado a estudos anteriores. Devido a 

autores enfatizarem a assimetria da marcha hemiplégica e que esta é decorrente 

das diferentes compensações adotadas entre os membros inferiores parético e o 

não parético, utilizamos na nossa amostra a carga nos dois membros inferiores 

visando aprofundar o conhecimento se tais compensações diferenciadas se 

manteriam ou seriam minimizadas, de tal forma que a análise aqui realizada possa 

contribuir para esta população, objetivando um treino da marcha mais funcional e 

com menor assimetria.  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo Geral 
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Comparar os efeitos imediatos à adição de carga entre crianças com Paralisia 

Cerebral e com desenvolvimento motor típico durante a marcha. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

. 

 Comparar os efeitos à adição de carga entre crianças com uma 

patologia neurológica e com desenvolvimento típico durante a marcha. 

 Comparar as variáveis espaço temporais e angulares entre as três 

fases do protocolo, no grupo das crianças com PC e no grupo das 

crianças típicas. 

 Realizar comparações das variáveis espaço temporais e angulares 

entre membro parético das crianças com PC e membro não dominante 

das crianças típicas.  

 

1.6. HIPÓTESES 

 

As hipóteses que nortearam o estudo foram: 

H0: A adição de carga em membros inferiores de crianças não causaria 

alterações nas variáveis cinemáticas da marcha. 

H1: A adição de carga em membros inferiores de crianças causaria alterações 

nas variáveis cinemáticas da marcha, obtendo estratégias diferenciadas entre 

crianças com PC e crianças com desenvolvimento motor típico. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1. Caracterização do Estudo 

Caracteriza-se como 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) no período de março a 

agosto de 2016. Para a realização das coletas no departamento de fisioterapia, o 

chefe do departamento, após ser orientado do estudo, assinou a Carta de 

Anuência (APÊNDICE 01).  

2.3. Amostra  

Para formação da amostra foi realizado um cálculo prévio através do 

programa www.openepi.com56, para a variável de desfecho primário flexão máxima 

do quadril, a partir de um piloto com três crianças com PC e três crianças típicas, a 

partir das diferenças encontradas entre as médias 63,40±15,19 e 75,44±7,96. O n 

amostral obtido foi de 30 crianças, considerando power de estudo de 80%.  

A amostra formada por conveniência, foi constituída por 39 crianças divididas 

em dois grupos: um grupo composto por 20 crianças com PC (Grupo PC), que se 

adequaram aos critérios de inclusão, e um grupo formado por dezenove crianças 

com desenvolvimento típico (Grupo DT) e que foram pareadas com as crianças com 

PC, de acordo com o sexo e a idade.  

As crianças com PC foram recrutadas dos centros de reabilitação infantil, 

como o CRI (Centro de Reabilitação Infantil), a ADOTE (Associação de Orientação 

ao Deficiente) e a APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - RN) e 

de clínicas particulares da cidade de Natal/RN. As crianças típicas foram recrutadas 

das turmas de Ensino Fundamental do Núcleo de Ensino Infantil (NEI) da UFRN e 

do departamento – conhecidos e/ou familiares dos avaliadores e alunos. A Figura 1 

demonstra resumidamente o fluxograma da seleção da amostra do estudo. 
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Figura 1: Fluxograma da seleção da amostra do estudo. PC: Paralisia Cerebral; DT: 

Desenvolvimento Típico. 

 

2.4. Critérios de Elegibilidade  

2.4.1.  Critérios de Inclusão para as crianças com PC: 

 Diagnóstico clínico de PCHE;  

 Ter idade de cinco a 12 anos de idade;  

 Ter a liberação do médico, para realizar a fisioterapia e o protocolo em 

estudo; 

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

do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS;  

 Ausência de deformidades articulares de quadril, joelho e tornozelo;  

 Não ter sido submetido a cirurgias ortopédicas de alongamento muscular 

em período menor que um ano;  

 Não ter aplicado toxina botulínica nos membros inferiores ou gesso 

seriado nos últimos seis meses; 

Perda amostral: 

 Inacessibilidade de 

comparecimento ao 

laboratório (n=8); 

 Não contatadas (n=10); 

 Recusa dos pais (n=4); 

 Erros de Diagnóstico 

(n=3). 

Crianças incluídas  

n=40 PCs 

n=24 Típicas 

 

Entrevista e Avaliação Cinemática 

da Marcha n=39 

Crianças excluídas: n=1 PC 

 Perda de dados no 

processamento 

 

 

Análise dos resultados (n=38) 

Amostra 

Grupo PC n=20 

Grupo DT n=19 
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 Cognitivo preservado – Responder a comandos simples. 

 

2.4.2.  Critérios de Inclusão para crianças típicas: 

 

 Idade de cinco a 12 anos; 

 Não ter histórico de cirurgia ortopédica; 

 Não apresentar histórico de problemas neurológico e musculoesquelético; 

 Não apresentar deformidades osteoarticulares; 

 Cognitivo preservado. 

 

2.4.3. Critérios de exclusão 

 

 Incapacidade de deambular na esteira por dois minutos (momento de 

familiarização com a esteira);  

 Incapacidade de deambular na esteira com a carga nos membros 

inferiores;  

 Presença de dor ou qualquer desconforto físico durante a realização do 

treinamento;  

 Indício de mal estar, cansaço e/ou tontura e frequencia cardíaca elevada 

durante o treino; 

 Criança e/ou pais desejarem suspender o treino em execução; 

 Criança recusar-se a realizar a protocolo. 

 

2.5. Considerações éticas  

 

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

Federal do Rio Grande do Norte sob parecer nº 1.713.165/2016. Foram respeitados 

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

466/12 do Conselho Nacional de Saúde / MS. Todos os pais/cuidadores, que 

disponibilizaram a criança para participar, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) ficando com uma via deste, e a outra via ficou com o 

pesquisador responsável da pesquisa (APÊNDICE 02).  
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2.6. Instrumentos de Avaliação  

 

2.6.1 Classificação da Funcionalidade  

 

Para classificar o desempenho funcional de crianças com PCHE foi 

utilizada a escala Gross Motor Function Classification System - GMFCS. Esta 

classificação foi desenvolvida a partir da necessidade de uma medida 

padronizada para classificar o grau de capacidade 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 PC57. 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 às faixas etárias (até 

dois anos, de dois a quatro anos, de quatro a seis anos, de seis a 12 anos e de 

12 a 18 anos) (ANEXO 01). 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)58. 

 

2.6.2. Avaliação da Função Motora Grossa  

  

Para avaliar a função motora grossa foram examinadas as dimensões D e 

E do Gross Motor Function Measure (GMFM-66)59,60. 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, foram 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 PC60 (ANEXO 02).  

 

2.6.3. Avaliação do grau de espasticidade  
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O grau de espasticidade foi avaliado utilizando-se a Escala Modificada de 

Ashworth, que consiste em uma avaliação subjetiva do grau de resistência 

muscular durante a movimentação passiva da articulação. A escala é graduada 

em: 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 repouso61 (ANEXO 03). O presente estudo 

avaliou os músculos isquiotibiais, gastrocnêmio e sóleo do membro inferior 

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

tornozelo com o joelho estendido e fletido.  

 

2.6.5. 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. 

 

2.6.5. Avaliação Cinemática da marcha 

 

A análise da marcha foi realizada 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. Durante o protocolo 

as crianças caminhavam sobre a esteira elétrica Gait Trainer System 2 - Biodex 

Medical Systems®. 

O sistema é constituído por seis câmeras Qualisys Oqus 300 (Figura 2), 

ligadas em série (Figura 3), com iluminação produzida por um grupo de 

refletores infravermelhos localizados em volta da lente de cada uma das 

câmeras. Os marcadores passivos refletores captam e refletem a luz 

infravermelha de volta à câmera. Os dados captados são processados pelo 
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software de aquisição Qualisys Track Manager 1.6.0.x – QTM que calcula a 

posição de cada marcador em duas dimensões. Através da combinação das 

posições dos marcadores obtidas pelas câmeras, as coordenadas de cada 

marcador são reconstruídas em três dimensões62.  

 

              
Figura 2: Câmera Qualisys Oqus 300. 

 

 
 

Figura 3: Posicionamento das câmeras (em série) em torno da esteira para análise da marcha. 

 
Antes de iniciar a captura, foi executada a calibração do sistema. O processo 

de calibração foi realizado por meio do posicionamento no solo de uma estrutura 
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metálica em forma de L, com três marcas afixadas no eixo X e duas marcas no eixo 

Y. As coordenadas de referência global foram 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 vertical. Em seguida, foi 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 manual62 (Figura 4). 

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

captação, os dados gerados no QTM foram 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 três 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. 

  

 
 

Figura 4: Calibração do sistema com representação esquemática dos eixos X, Y e Z. 

 
 

Para realização das coletas foram utilizados marcadores passivos reflexivos 

esféricos, com 15 a 19 mm de diâmetro, que podem ser divididos em duas 

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

para a reconstrução do modelo biomecânico a partir da identificação do 
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comprimento dos segmentos e da localização dos eixos articulares. No modelo 

biomecânico foram 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 foram 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 tiveram 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 foram 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 foram considerados também como marcadores de rastreamento do 

segmento pé durante as coletas dinâmicas63,64.  

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. 

 

2.7. Procedimentos de avaliação 

 

Com o objetivo de averiguar se as crianças com PC iriam ser incluídas, assim 

que chegavam ao laboratório, foram avaliadas suas capacidades cognitivas, através 

de suas respostas a comandos simples solicitados, e classificadas no GMFCS, 

tendo em vista que as crianças deveriam estar nos níveis I e II de acordo com a 

capacidade de marcha e necessidade de dispositivo de auxílio. Após a inclusão dos 

sujeitos que preencheram os critérios de elegibilidade, foram esclarecidos os 

objetivos e procedimentos da pesquisa, caso os pais e/ou responsáveis 
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consentissem a participação da criança, assinavam o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE 02). 

 Inicialmente, foi realizada uma entrevista com os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças com PC para preenchimento da Ficha de Identificação (APÊNDICE 03) com 

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

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

história pregressa e história atual da patologia. Além disso, foram coletados os 

dados antropométricos e realizado o exame físico para avaliação do grau de 

espasticidade e presença de encurtamentos musculares e/ou deformidades 

articulares. Em seguida foi realizada a avaliação das habilidades motoras grossas 

através da aplicação das dimensões D e E do teste GMFM.  

Em relação às crianças típicas, algumas informações já eram coletadas como 

critérios de inclusão no momento da contatação com os pais. Os dados 

sociodemográficos e o histórico clínico foram coletados através de entrevista a partir 

da Ficha de Identificação (APÊNDICE 04). O exame físico foi realizado para 

obtenção dos dados antropométricos e medidas de goniometria e verificar possíveis 

alterações ou compensações posturais que poderiam influenciar a análise dos dados 

da avaliação da marcha. A fim de averiguar qual membro inferior era o dominante de 

cada criança, foi solicitado que estas pulassem de uma perna só e chutassem uma 

bola durante duas tentativas cada tarefa. 

Para a avaliação da marcha, foi orientado que as crianças utilizassem roupas 

confortáveis e calçados fechados para realizarem o protocolo. Para garantir que 

todos os marcadores fossem visualizados pelas câmeras, quando necessário, eram 

fornecidas pelo pesquisador, vestimentas adequadas que permitiam ajustes com 

faixas elásticas e velcro.  

Antes da avaliação da marcha, a velocidade da esteira foi definida no 

momento da familiarização com a esteira, com duração de dois minutos após a 

entrevista e exame físico. Esta velocidade máxima confortável foi obtida a partir do 

relato da criança e a partir da observação do alinhamento postural enquanto 

caminhava na esteira, pela avaliadora.  

Durante as avaliações, estavam presentes dois pesquisadores, um 

responsável pela aplicação dos questionários e exame físico, pela coleta da 

velocidade no momento da familiarização, pela calibração do sistema e pelas coletas 
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dos dados no sistema, e o outro pesquisador foi responsável pela colocação dos 

marcadores e por acompanhar as crianças durante o protocolo, quando necessário.  

 Após o momento da familiarização, foram posicionadas as marcas 

anatômicas e de rastreamento no corpo da criança nas proeminências ósseas e 

segmentos corporais descritos anteriormente (Figura 5). Concomitantemente a este 

momento, 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 três segundos. Os dados obtidos nesta etapa 

serviram como base para reconstrução dos segmentos e criação do modelo 

biomecânico no software Visual 3D. 

 
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, além das marcas do maléolo lateral, 

calcâneo e cabeça do quinto metatarso, que representaram 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 imediato (FIME): foram obtidos dados cinemáticos da marcha 

na esteira imediatamente após o treinamento com carga nos tornozelos, no primeiro 

minuto seguinte a retirada da carga; 3) Retenção (FRET): foram obtidos dados 

cinemáticos da marcha na esteira após cinco minutos de descanso. Todas as 
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crianças foram instruídas a caminharem na esteira na velocidade máxima 

confortável, seguindo o comando verbal de andarem sem arrastar os pés na esteira.  

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

coleta dinâmica. Este tempo foi determinado a partir de estudo anterior55, por 

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

para análise dos dados.  

 

 
2.8. Protocolo Experimental 

 
 

O protocolo experimental, realizado por todas as crianças da amostra, foi 

determinado a partir do estudo prévio55 (Figura 6). O treinamento na esteira teve a 

duração de doze minutos no total e a velocidade da esteira obtida no período de 

familiarização foi mantida durante todo o protocolo. 

 

 

Figura 6: Esquema mostrando as fases de coleta dos dados dinâmicos e protocolo da avaliação da 

marcha. 

 

Na primeira fase (FPRÉ), as crianças andaram na esteira durante três minutos. 

Nesta fase, a criança caminhava sem carga nos membros inferiores, na sua 

velocidade máxima confortável, durante três minutos. A coleta de dados foi realizada 

no terceiro minuto, durante 60 segundos. Terminada a primeira fase, a esteira era 

desligada e foram acopladas as caneleiras.  Em seguida o treino na esteira era 

reiniciado (Figura 7). O período de treinamento com carga nos membros inferiores 

constituiu de cinco minutos e a velocidade foi mantida constante, no mesmo valor da 

fase anterior. Logo após o fim desta etapa, a esteira foi novamente desligada e as 

caneleiras foram retiradas. 
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Figura 7: Fpré (A). Treino na esteira com carga de 60% do peso dos MMII (B). 

 
 

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

Imediatamente após retirar a carga, a criança reiniciava a caminhada na esteira, e 

os dados cinemáticos eram coletados. A criança caminhava durante um minuto, 

período no qual realizava a coleta de dados para observar os efeitos do treinamento 

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

descansava durante cinco minutos.  

Após o descanso, a criança retornava a esteira, quando finalmente realizava a 

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

sem carga nos membros infeiores, e eram coletados novamente os dados 

cinemáticos no terceiro minuto, para observar possível retenção dos efeitos do 

treinamento com carga. Terminado o protocolo de treinamento e as coletas 

dinâmicas, os marcadores eram cuidadosamente retirados do corpo dos 

participantes. 

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

membro inferior proposto por Jensen65 (ver cálculo de Jensen nos APÊNDICES 03 e 

04). De acordo com a idade da criança, foi calculada a massa da coxa, perna e pé 

obtendo-se desta forma o peso do membro inferior. A carga com porcentagem de 

60% do peso do membro inferior que foi utilizada no presente estudo foi definida a 

partir de um estudo anterior55, uma vez que não existiam dados referentes a esta 

população na literatura atual. No estudo de Simão et al55, foram evidenciadas 

melhores amplitudes de movimento para flexão do quadril e joelho paréticos e maior 

A B 
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altura do pé parético quando imposta a carga de 60% em comparação às demais 

cargas de 40 e 50%.  

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

facilitar a sua adaptação às dimensões dos membros inferiores das crianças, e 

portanto, prevenir que pudessem causar algum desconforto ou fossem sobrepostas 

nas proeminências ósseas. Cada caneleira possui 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 8). 

 

 

Figura 8: Fotos ilustrativas das caneleiras de 1Kg, 2Kg e 3Kg (A) e das plaquinhas de chumbo de 

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

 

2.9. Redução dos Dados 

 

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

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

selecionado somente um quadro no qual todos os marcadores poderiam ser 

visualizados por pelo menos duas câmeras (Figura 9). A coleta estática 

proporcionou a base para a construção do modelo biomecânico da criança, a partir 

das coordenadas dos marcadores anatômicos e dos dados antropométricos. Nas 

coletas dinâmicas, foram selecionados os quadros entre o contato inicial do pé com 

a esteira (podendo ser pelo calcâneo ou antepé) até o quadro imediatamente após o 

momento em que o mesmo pé deixava a superfície pela segunda vez (Figura 10). 

Em seguida os marcadores contidos em cada seleção foram nomeados 

padronizadamente. 
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Figura 9: Processamento da coleta estática no QTM. 

  

 

Figura 10: Processamento da coleta dinâmica no QTM. 

 

Nas coletas dinâmicas, caso houvesse a 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 o 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 nos 

epicôndilos medial e lateral do fêmur, dos maléolos medial e lateral, somadas aos 
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marcadores de rastreamento da perna, determinaram o segmento perna. Por fim, a 

definição do segmento pé foi feita pelas marcas anatômicas localizadas nos 

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

metatarso66. (Figura 11) 

 

 

Figura 11: Modelo biomecânico construído no Visual 3D. 

 

As coordenadas dos marcadores de rastreamento foram associadas a esse 

modelo, durante cada ciclo de marcha obtido, ao longo das coletas dinâmicas a fim 

de calcular o deslocamento angular e as variáveis espaço temporais durante cada 

um dos ciclos associados (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Associação do modelo biomecânico a uma coleta dinâmica no Visual 3D. 

 

Para obtenção dos ângulos articulares, o Visual 3D utilizou a associação entre 

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

sequência dos ângulos de Cardan (a orientação do sistema de coordenadas de um 
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corpo rígido relativo ao sistema de coordenadas do segmento de referência)67. A 

postura ortostática foi adotada como posição de referência.  

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 a 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 direita66.  

Para eliminação dos ruídos provenientes da movimentação dos marcadores 

foi utilizado um filtro passa baixa (lowpass Butterworth) com frequência de corte 

estabelecida em 6 Hz as trajetórias dos marcadores68. 

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. Nas crianças com PC dois desses eventos foram realizados com o pé 

parético e dois com o pé contralateral. Já nas crianças saudáveis, dois eventos CI 

com o pé dominante e dois com o pé não dominante. Foram determinados também 

quatro eventos de Toe-Off (TO) que representava o momento em que o pé deixava o 

solo. Estes eventos foram 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 do 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 Z69. 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 eram mais semelhantes. Todo o processamento dos dados foi realizado pela 

pesquisadora responsável pelo estudo. 

 

2.10. Medidas de desfecho 
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2.10.1. Desfecho primário 

 

A variável de desfecho primário considerada no presente estudo foi a máxima 

flexão do quadril obtida durante o balanço. 

 

2.10.2. Desfecho secundário 

 

As variáveis de desfecho secundário foram as variáveis angulares de cada 

articulação: para o quadril foi investigada também a máxima extensão no apoio e 

amplitude de movimento (ADM) durante todo o ciclo; para o joelho, foi analisada a 

máxima extensão no apoio, máxima flexão no balanço e ADM durante todo ciclo e 

altura máxima do pé. Com relação ao tornozelo, embora foi realizada a coleta e 

processamento, os dados não foram considerados para análise, uma vez que 

algumas crianças com PC realizaram a coleta da marcha utilizando órtese no 

membro parético. As variáveis angulares consideradas no estudo estão 

representadas na Figura 13. 

As variáveis espaço temporais analisadas foram a velocidade durante o ciclo, 

o tempo total do ciclo, a cadência total e o comprimento do ciclo. De ambos os 

membros foram analisados o comprimento do passo, cadência, tempo do balanço e 

tempo do apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representação esquemática das variáveis angulares analisadas no estudo. A1: ângulo do 

quadril na fase do apoio; A2: ângulo do quadril na fase do balanço; B1: ângulo do joelho na fase de 

apoio; B2: ângulo do joelho na fase de balanço; C: altura do pé em relação à superfície na fase de 

balanço.  

 

Fase de Apoio           Fase de Balanço 

A1 A2 

B1 
B2 

C 
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Os valores do comprimento do ciclo, comprimento do passo, tempo total do 

ciclo, tempo total de apoio, tempo de balanço e velocidade foram descritos a partir 

de valores absolutos e normalizados. Os parâmetros obtidos para comprimento do 

ciclo, comprimento do passo e velocidade foram normalizados pela estatura de cada 

criança, ou seja, foi obtida a razão entre os valores absolutos e a média da estatura 

dos sujeitos de cada grupo. O tempo total de apoio e do balanço, o tempo de apoio e 

do balanço referente a cada membro e o tempo de duplo suporte foram 

normalizados pelo tempo total do ciclo70.  

 

2.11.    Análise Estatística  

 

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

(Statistical Package for the Social Science). 

 

 Análise estatística do Artigo 1: Foram recorridos os procedimentos da 

estatística descritiva, por meio das medidas de tendência central e dispersão 

e distribuição de frequência, em seguida, foram realizados os testes 

inferenciais. Todos os dados foram testados para averiguar a normalidade 

através do teste Shapiro-Wilk. Testes T não pareados foram aplicados para 

realizar comparações entre os membros parético e não parético em cada uma 

das fases do protocolo. O nível de significância adotado foi P=0,016 ajustado 

pela correção de Bonferroni que foi aplicada para neutralizar o aumento da 

probabilidade de erro tipo I de múltiplas comparações. Foi adotado um poder 

de estudo de 80% e o intervalo de confiança foi de 95%.  

 

 Análise estatística do Artigo 2: Foram recorridos os procedimentos da 

estatística descritiva, por meio das medidas de tendência central e dispersão 

e distribuição de frequência, em seguida realizados os testes inferenciais. 

Todos os dados foram testados para averiguar a normalidade através do teste 

Shapiro-Wilk. Teste t não pareado foi realizado com a finalidade de comparar 

as características demográficas e antropométricas entre os grupos de 

crianças no baseline. Testes t não pareados foram aplicados para comparar 

as variáveis entre o membro parético da criança com PC e o membro não 
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dominante da criança típica em cada fase do protocolo. Foi aplicada a 

correção de Bonferroni para neutralizar as possibilidades do erro tipo I de 

múltiplas comparações. O nível de significância adotado foi de P=0,016 para 

cada teste t. A Análise de Variância (ANOVA) com medidas repetidas foi 

utilizada para comparar as respostas motoras entre as fases PRÉ, IME e RET 

do membro parético das crianças com PC e do membro não dominante das 

crianças típicas. Caso fossem encontradas diferenças, o pós-teste de 

Bonferroni foi utilizado para múltiplas comparações, permitindo averiguar 

onde realmente ocorriam as diferenças. Foi adotado um nível de significância 

de p<0,05 e o intervalo de confiança foi 95%.  
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3.1. Anexação dos artigos 

 

Os resultados e discussão deste estudo estão dispostos nos seguintes 

artigos:  

 Artigo 1. Efeitos da adição de carga em membros inferiores durante a marcha 

de crianças  com hemiplegia. 

 Artigo 2. Análise comparativa dos efeitos da adição de carga sobre a marcha 

entre crianças com Hemiplegia Espástica e com desenvolvimento motor 

típico.  

Os artigos serão submetidos à revista científica especializada após 

consideração dos membros da banca de defesa.  
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Efeitos da adição de carga em membros inferiores durante a marcha de 

crianças  com hemiplegia 

 

RESUMO 

 
O padrão assimétrico da marcha hemiplégica na Paralisia Cerebral (PC) 

reflete a alteração no controle motor da criança, o que leva à formação de ações 

compensatórias diferenciadas entre os membros inferiores. O objetivo deste estudo 

foi comparar os efeitos imediatos da carga entre os membros inferiores parético e 

não parético durante a marcha. Trata-se de um estudo observacional transversal 

analítico do qual participaram vinte crianças com diagnóstico de PC, com idade 

variando de cinco a 12 anos (8,70±2,25). Foi realizada a avaliação cinemática da 

marcha em que os sujeitos foram instruídos a caminhar em esteira, com velocidade 

confortável, seguindo o protocolo avaliativo dividido em três fases avaliativas: antes 

da adição da carga (fase PRÉ), imediatamente após a retirada da carga (fase IME) e 

8 minutos após a retirada da carga (fase RET). A carga foi proporcional ao peso dos 

membros inferiores e imposta em ambos. Foram avaliadas as variáveis angulares 

das articulações do quadril e joelho, a altura máxima do pé e as variáveis espaço 

temporais. Os resultados mostraram que não houve diferenças nas variáveis 

angulares e espaço temporais entre os membros, parético e não parético, nas fases 

do protocolo. Conclui-se que durante a marcha em esteira não houve discrepância 

quanto ao comportamento angular e espaço-temporal de um membro em relação a 

outro, mesmo após a aplicação da carga. Desta forma, os membros inferiores 

parecem ajustar-se para atuar de forma coordenada, mantendo o desempenho 

funcional independente da desestabilização aplicada. 

 

Palavras-chave: Atividade motora; Hemiplegia; Marcha; Extremidade inferior; 

Paralisia Cerebral. 
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1. Introdução 

 

Várias abordagens teóricas buscam explicar o comportamento motor, ora 

dentro de uma visão tradicional cérebro-dependente, ora numa perspectiva 

interacionista de subsistemas influenciados por diversificados fatores. Conforme a 

premissa fundamental da Teoria de Sistemas Dinâmicos, quando aplicada à 

coordenação e controle, os padrões de movimento emergem da interação das 

restrições entre e dentro dos elementos do sistema [1], podendo produzir distintos 

padrões sob diferentes condições [2]. Compreender a interação de tais restrições 

faz-nos entender como diferentes padrões de movimento emergem ao longo da vida 

e em condições patológicas [1].  

O controle motor após uma lesão ao sistema nervoso central pode estar 

comprometido, limitando o indivíduo na execução de tarefas básicas. Exemplo disto 

são os distúrbios neuromusculoesqueléticos presentes na Paralisia Cerebral do tipo 

hemiplégica espástica (PCHE) que comprometem o ortostatismo, o equilíbrio e a 

habilidade de andar. Estas alterações podem ser causadas pelo aumento das co-

contrações musculares ou aumento da contração de músculos antigravitacionais e 

as alterações nas propriedades mecânicas dos músculos e tecidos conjuntivos [3].  

Segundo Winters [4], a marcha hemiplégica pode apresentar ajustes 

diferenciados no hemicorpo afetado, e, consequentemente, a criança com PCHE 

mostra um padrão assimétrico durante o andar. Esta natureza assimétrica reflete as 

diferentes compensações que cada membro adota para conseguir realizar 

determinada ação [5,6], e está relacionada aos déficits de controle voluntário 

presentes no membro parético. De forma geral, o controle seletivo neste membro 

encontra-se prejudicado, causando alterações nas fases do ciclo, alterando assim 

toda a dinâmica da marcha [7]. 

Sendo assim, visando-se desestabilizar o padrão motor alterado em algumas 

condições patológicas, uma das abordagens atualmente utilizada é a imposição de 

perturbação mecânica. Essa perturbação 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 incorporado [8]. A perturbação aparentemente 
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enfraquece a estabilidade prévia do padrão motor, aumentando as possibilidades do 

indivíduo realizar a mesma tarefa de forma mais eficiente [9].  

Alguns estudos propuseram comparar as respostas motoras entre os 

membros, parético e o não parético, após a utilização de carga durante a marcha. 

Nesses estudos a carga foi imposta apenas em um membro inferior, ora no membro 

parético [10], ora no membro não parético de forma a observar os possíveis efeitos 

de acordo com a técnica de contensão induzida [11,12]. Os resultados encontrados 

mostraram que os membros inferiores alteraram o padrão característico da 

patologia, e quando a carga foi imposta no membro não parético, houve melhor 

efeito no membro parético [12]. Contudo, o presente estudo apresenta um diferencial 

ao utilizar a carga em ambos os membros inferiores, tendo em vista averiguar se as 

compensações que o membro parético e o membro não parético assumem 

permaneceriam distintas, como relatado na literatura [5,6], ou se os membros 

poderiam ajustar-se de forma coordenada para o desempenho eficaz da marcha.  

Considerando a capacidade de adaptação do sistema motor mediante uma 

restrição imposta durante a marcha, o presente estudo foi desenvolvido na 

perspectiva de prover melhor compreensão da modificação do padrão motor na 

população de crianças com PC e permitir a análise das compensações adotadas 

pelos membros inferiores mediante a imposição da carga. Hipotetizamos que a 

utilização de uma perturbação externa consiste num recurso que possibilita a 

alteração no desempenho da marcha em ambos os membros e que o membro 

parético apresenta variações de maior amplitude angular em resposta a carga, uma 

vez que existe maior déficit de controle motor neste membro. Sendo assim, o 

presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos da adição de carga entre os 

membros inferiores parético e não parético das crianças com PCHE durante a 

marcha.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1. Amostra 

 

Foi realizado um cálculo amostral prévio a partir das diferenças encontradas 

entre as médias 68,67±0,96 e 75,44±7,96 de três crianças com PC para a variável 
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flexão máxima do quadril, obtendo-se um n amostral de 16 indivíduos e adotando o 

power de estudo de 80%. No entanto, a amostra foi formada por conveniência, 

constituída por 20 crianças com diagnóstico clínico de PC do tipo hemiplégica 

espástica, de ambos os sexos e com idades de cinco a 12 anos.  

Como critérios de inclusão, foi definido que os participantes deveriam ser 

capazes de deambular sem ajuda de dispositivo de auxílio, classificados nos níveis I 

e II da escala Gross Motor Function Classification System (GMFCS) [13], não 

apresentarem deformidades articulares nos membros inferiores, não terem sido 

submetidos a cirurgias ortopédicas no último ano nem à aplicação de toxina 

botulínica nos últimos seis meses.  

Os critérios de esclusão foram: apresentar incapacidade de compreender 

comandos simples para a realização do treinamento e avaliação, demonstrar 

incapacidade de deambular na esteira por dois minutos (momento de familiarização 

com a esteira), incapacidade de deambular na esteira com a carga nos membros 

inferiores, relatar dor ou qualquer desconforto físico durante a realização do 

treinamento, mostrar algum indício de mal estar, relatar cansaço e/ou tontura e 

frequencia cardíaca elevada durante o treino, a criança e/ou pais desejarem 

suspender o treino em execução, e, caso a criança recusasse de realizar a 

protocolo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob parecer nº 1.713.165/2016.  

 

2.2. Instrumentos de medida 

 

O desempenho funcional das crianças foi classificado pela escala GMFCS 

[13]. Para a avaliação da função motora grossa, foram examinadas as dimensões D 

(em pé), e E (andando, correndo e pulando) do Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66) [14,15]. O grau de espasticidade foi avaliado pela Escala Modificada de 

Ashworth [16]. 

A análise da marcha foi obtida através do sistema Qualisys - ProReflex MCU 

(Qualisys Motion Capture System - Qualisys Medical AB 411 13, Gothenburg, 

Suécia) contendo seis câmeras. Os dados captados foram processados pelo 

software de aquisição Qualisys Track Manager 1.6.0.x – QTM que calcula a posição 
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de cada marca em duas dimensões. Através da combinação das posições das 

marcas obtidas pelas câmeras, as coordenadas de cada marca foram reconstruídas 

em três dimensões [17]. Na análise da marcha os participantes caminhavam na 

esteira elétrica Gait Trainer System 2 - Biodex Medical Systems. 

 

2.3. Procedimentos e Protocolo 
 

 

Após os pais e/ou responsáveis assinarem o termo de consentimento para a 

participação da criança no estudo, foi preenchido o Formulário de Identificação da 

criança e aplicados os instrumentos avaliativos para caracterização clínica. A 

avaliação da marcha foi realizada após a entrevista, apenas em uma sessão.  

A partir dos dados referentes à idade e ao peso corporal da criança foi 

realizado o cálculo da carga que seria utilizada durante o protocolo experimental. 

Este cálculo baseou-se em estudo prévio [18], em que determinou uma carga de 

60% do peso do membro inferior o qual foi obtido pela fórmula proposta por Jensen 

[19]. A carga foi imposta em ambos os membros através de tornozeleiras. 

As crianças tiveram um período de familiarização com a esteira de dois 

minutos sem a carga, para determinação da velocidade máxima confortável, de 

acordo com o auto-relato da criança e alinhamento biomecânico [20], que foi usada 

em todo o protocolo. Em seguida, os marcadores anatômicos foram posicionados 

nas proeminências ósseas das cristas ilíacas ântero-superiores, trocânter maior do 

fêmur, epicôndilos lateral e medial do fêmur, maléolos lateral e medial, cabeça do 

primeiro e quinto metatarso e base do calcâneo e os marcadores de rastreamento 

foram posicionados com faixas e velcros na base do sacro, terços médios da coxa e 

perna. Antes das coletas, foi realizada a calibração do sistema com uma frequência 

de 120 Hz e durante 20 segundos.  

O procedimento avaliativo foi dividido em duas etapas, a coleta estática que 

consistiu de três segundos com a criança em posição ortostática em frente a uma 

das câmeras e com os braços cruzados no tórax e mãos nos ombros (Figura 1A), e 

a coleta dinâmica que consistiu na avaliação da marcha na esteira (Figura 1B).  

O protocolo foi dividido em três fases: a fase PRÉ (PRÉ) em que a criança 

andou três minutos na esteira sendo a coleta de dados feita no terceiro minuto. Em 
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seguida foi colocada a carga e a criança andou por cinco minutos. Após o treino, a 

esteira foi desligada e as tornozeleiras foram retiradas. A fase IMEDIATA (IME) foi 

definida como sendo a coleta realizada no primeiro minuto após a retirada das 

tornozeleiras; e a fase RETENÇÃO (RET) na qual, após um período de repouso de 

cinco minutos, a criança caminhou na esteira por mais três minutos, obtendo-se a 

coleta dos dados no terceiro minuto (Figura 1C).  

 

                      

 

 

Figura 1. A) Coleta estática. B) Coleta dinâmica. C) Protocolo de avaliação da marcha do estudo. 

 

2.4. Análise dos dados 

 

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

exportados para o software de processamento Visual 3D. Nas imagens da coleta 

B 

C 
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estática foi selecionado somente um quadro no qual todos os marcadores podiam 

ser visualizados por pelo menos duas câmeras. Nas coletas dinâmicas, foram 

selecionados os quadros entre o contato inicial do pé com a esteira (podendo ser 

pelo calcâneo ou antepé) até o quadro imediatamente após o mesmo pé ter deixado 

a superfície pela segunda vez.  

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 o esquerdo e pelos marcadores de rastreamento 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 nos 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 localizadas nos maléolos, medial e 

lateral, no calcâneo e nas cabeças do 5º metatarso e do 1° metatarso [21].  

Para obtenção dos ângulos articulares, no Visual 3D foi utilizada a associação 

entre os segmentos, considerando-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) [22].  

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 necessário a construção do 

segmento “Pé virtual” que permitia 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 [21]. 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 [23]. 

 

2.5. Medidas de desfecho 
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As medidas de desfecho foram as variáveis angulares, flexão máxima no 

balanço, a extensão máxima no apoio e amplitude de movimento (ADM) dos quadris 

e joelhos e a altura máxima dos pés que correspondeu ao deslocamento vertical em 

relação à superfície da esteira na fase do balanço. As articulações dos tornozelos 

não foram consideradas para as análises visto que algumas das crianças usaram 

órtese no membro parético durante a coleta da marcha. As variáveis angulares 

consideradas no estudo estão representadas na Figura 2. 

As variáveis espaço temporais analisadas foram: velocidade, tempo total do 

ciclo, cadência total, comprimento do ciclo. De ambos os membros foram analisados 

o comprimento do passo, cadência, tempo do balanço e tempo do apoio. Ressalta-

se que os valores brutos do comprimento de passo foram normalizados com a média 

da estatura das crianças, e as variáveis tempo de apoio e balanço de ambos 

membros foram normalizados pela média do tempo total do ciclo [24]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação esquemática das variáveis angulares analisadas no estudo. A1: ângulo do 

quadril na fase do apoio; A2: ângulo do quadril na fase do balanço; B1: ângulo do joelho na fase de 

apoio; B2: ângulo do joelho na fase de balanço; C: deslocamento do pé em relação à superfície na 

fase de balanço.  

 

2.6. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada pelo programa SPSS versão 20. Através do 

teste Shapiro-Wilk foi verificada a normalidade dos dados. Testes T não pareados 

foram aplicados para realizar comparações entre os membros, parético e não 

parético, nas fases do protocolo, considerando tratar-se de duas amostras 

independentes devido ao comportamento motor diferenciado entre os membros. O 

nível de significância adotado foi P<0,016, ajustado pela correção de Bonferroni, que 

Fase de Apoio           Fase de Balanço 

A1 A2 

B1 
B2 

C 
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foi aplicada para neutralizar o aumento da probabilidade de erro tipo I de múltiplas 

comparações.  

 

3. Resultados 

 

Participaram do estudo vinte crianças de ambos os sexos (50% masculino e 

50% feminino). A caracterização sociodemográfica, antropométrica e clínica da 

amostra está disposta na Tabela 1. Para a avaliação cinemática da marcha, foi 

excluída uma criança, devido à perda de dados referentes ao membro não parético 

durante o processamento. 

Foram expressos valores médios e distribuição de frequência para as 

variáveis analisadas. Na avaliação da função motora grossa, a amostra foi 

classificada com a escala GMFM, a partir dos percentis 25 e 75, cujos valores 

encontrados foram 85% e 97%, respectivamente.   
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica, antropométrica e clínica da amostra 

(n=20).  

Caracterização                                                       Média±dp 
Sociodemográfica e  
Antropométrica 
 

Idade (anos) 
Peso corporal (Kg) 
Estatura (m) 

8,70±2,25 
31,43±13,55 

1,31±0,13 
 

Caracterização clínica                                     Porcentagem (%) 
 

Hemicorpo comprometido 
Direito 
Esquerdo 

Órtese AFO 
Sim  
Não 

GMFCS 
Nível I 
Nível II 

GMFM 
<85% 
85-97% 
>97% 

Ashworth 
Escores 
0 
1 
1+ 
2 
3 

 
60 
40 
 
45 
55 
 
90 
10 

 
  15 
  65 
  20 

GEG 
5 

25 
25 
35 
10 

GES 
10 
40 
35 
10 
5 

GEIQT 
- 

60 
15 
15 
10 

GMFCS: Gross Motor Function Classification System; AFO: Ankle Foot Orthoses; GMFM: Gross 
Motor Function Measure; GEG: Grau Espasticidade Gastrocnêmio Membro Parético; GES: Grau 
Espasticidade Sóleo Membro Parético; GEIQT: Grau Espasticidade Isquiotibiais Membro 
Parético.  

 

 

A tabela 2 mostra a comparação das variáveis angulares entre os membros 

parético e não parético, podendo observar que não foram encontradas diferenças 

nestas variáveis. A Figura 3 mostra a variação angular das articulações de ambos os 

membros durante o ciclo da marcha (%) nas três fases avaliativas.   
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Tabela 2. Comparação das variáveis angulares da marcha entre membros nas fases 

do protocolo (n=19). 

Variáveis 

angulares 

       FPRÉ 

MP            

 

MNP 

 

P 

     FIME 

MP         

 

MNP 

 

P 

    FRET 

MP 

 

MNP 

 

P 

Flex Max 

Quadril 

71,56 
±10,80 
 

75,12 
±13,88 

0,38 73,58 
±11,10 

77,35 
±13,94 

0,36 70,41 
±10,64 

73,97 
±12,19 

0,34 

Ext Max 

Quadril 

 

31,21 
±8,55 
 

32,39 
±7,68 

0,65 31,10 
±9,16 

33,31 
±9,56 

0,47 30,82 
±9,09 

32,37 
±8,59 

0,59 

ADM Quadril 

 

 

Flex Max 

Joelho 

40,34 
±8,95 
 
 
 
78,53 
±10,55 

42,72 
±11,6 
 
 
 
81,60 
±10,02 

0,48 
 
 
 
 
0,36 

42,48 
±9,90 
 
 
 
82,48 
±9,74 

44,04 
±11,38 
 
 
 
84,48 
±8,78 

 

0,65 
 
 
 
 
0,51 

39,58 
±8,03 
 
 
 
79,08 
±9,34 

41,60 
±9,43 
 
 
 
82,15 
±6,19 

0,48 
 
 
 
 
0,24 

Ext Max Joelho 

 

 

ADM Joelho 

 

Altura Max Pé 

23,32 
±15,07 
 
 
55,21 
±18,00 
 
0,26 
±0,01 
 
 

27,83 
±8,16 
 
 
53,76 
±9,33 
 
0,26 
±0,01 

0,26 
 
 
 
0,75 
 
 
0,75 

23,64 
±15,59 
 
 
58,83 
±19,34 
 
0,27 
±0,01 

27,56 
±10,26 
 
 
56,91 
±10,51 
 
0,27 
±0,01 

0,36 
 
 
 
0,70 
 
 
0,82 

23,14 
±14,96 
 
 
55,93 
±16,83 
 
0,26 
±0,01 

27,68 
±9,18 
 
 
54,46 
±8,20 
 
0,26 
±0,01 

0,26 
 
 
 
0,73 
 
 
0,87 

FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); FIME: Fase imediata (IME - primeiro minuto após a retirada da 

carga); FRET: Fase retenção (RET - após cinco minutos de repouso); MP: Membro Parético; MNP: 

Membro Não Parético; Flex Max (flexão máxima no balanço); Ext Max (extensão máxima no apoio); 

ADM (amplitude de movimento). Teste t Student não pareado.  
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Figura 3. Comportamento angular das articulações dos membros parético e não parético durante 

ciclo da marcha (%) nas três fases do protocolo. Azul: FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); Vermelho: 
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FIME: Fase imediata (IME - primeiro minuto após a retirada da carga); Verde: FRET: Fase retenção 

(RET - após cinco minutos de repouso). 

 

A Tabela 3 mostra a comparação das variáveis espaço temporais da marcha 

entre os membros parético e não parético, podendo-se observar que não houve 

diferenças estatisticamente significantes nas três fases do protocolo avaliativo. 

Ressalta-se que a velocidade da esteira manteve-se constante durante todo o 

protocolo e a média obtida nas três fases foi de 0,35±0,07 m/s.  

 

Tabela 3. Comparação das variáveis espaço temporais da marcha entre membros 

nas fases do protocolo (n=19). 

Variáveis 

espaço 

temporais 

    FPRÉ 

 

MP            

 

 

MNP 

 

 

P 

     FIME 

      

MP         

 

 

MNP 

 

 

P 

    FRET 

 

MP 

 

 

MNP 

 

 

P 

Cadência 

(passos/min) 

73,23 
±18,35 
 

82,41 
±19,24 
 

0,14 69,37 
±13,43 
 

79,36 
±15,63 
 

0,04 72,84 
±14,05 
 

81,22 
±16,58 
 

0,10 

Comprimento do 

passo (m) 

 

0,28 
±0,07 
 

0,28 
±0,06 
 

0,98 0,28 
±0,08 
 

0,29 
±0,05 
 

0,61 0,28 
±0,06 
 

0,28 
±0,04 
 

0,81 

Tempo do  

apoio (s) 

 

Tempo do  

balanço (s) 

0,34 
±0,08 
 
 
 
0,16 
±0,04 

0,35 
±0,09 
 
 
 
0,14 
±0,02 

0,59 
 
 
 
 
0,08 

0,33 
±0,07 
 
 
 
0,16 
±0,08 

0,35 
±0,08 
 
 
 
0,15 
±0,01 

0,42 
 
 
 
 
0,09 

0,34 
±0,06 
 
 
 
0,15 
±0,02 
 

0,35 
±0,07 
 
 
 
0,14 
±0,01 

0,60 
 
 
 
 
0,03 

FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); FIME: Fase imediata (IME - primeiro minuto após a retirada da 

carga); FRET: Fase retenção (RET - após cinco minutos de repouso); MP: Membro Parético; MNP: 

Membro Não Parético. Teste t Student não pareado.  

                                      

4. Discussão 

 

A proposta deste estudo foi comparar as respostas motoras entre membros 

parético e não parético de crianças com PC durante a execução da marcha com o 

uso de uma carga externa. Os resultados obtidos demonstraram não haver diferença 
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quanto às variáveis espaço-temporais e angulares da marcha entre os membros 

inferiores, em todas as fases do protocolo, o que indica que a resposta adaptativa à 

carga foi a mesma para o membro parético e para o membro não-parético. 

Uma hipótese explicativa para isto seria que os resultados obtidos poderiam 

estar associados ao quadro clínico apresentado pela amostra em estudo. Relatos 

anteriores [25-28], que propuseram avaliar os efeitos de um programa de 

treinamento de marcha sobre a esteira, associaram os efeitos obtidos com os níveis 

apresentados na escala GMFCS. Segundo Willoughby et al [27], crianças nos níveis 

III e IV da GMFCS podem experimentar maiores benefícios após intervenção em 

esteira do que as crianças com menores comprometimentos na marcha [29]. Este 

fato pode ser explicado devido à marcha com maiores comprometimentos no solo 

ser facilitada na esteira.  

Segundo Noble e Prentice [30], o uso de uma perturbação externa nos 

membros durante a marcha é um tipo de abordagem que interfere principalmente na 

fase de balanço, aumentando os picos flexores de quadris e joelhos. No entanto, no 

estudo atual não foram observadas diferenças das variáveis angulares entre os 

membros, resposta diferente da encontrada no estudo de Rossi et al [11] quando 

observaram maiores amplitudes angulares das articulações do membro não parético 

quando comparou os membros nas diferentes condições de pesos durante marcha 

em solo. Acredita-se que a ausência de diferenças nas variáveis angulares em 

resposta à carga, foi devido à simetria intermembros observada durante a marcha no 

solo a partir da classificação pelo GMFCS e durante o treino em esteira, refletindo 

uma marcha com reduzida assimetria. Sendo assim, este padrão relativamente 

simétrico permaneceu mediante a restrição, sugerindo que os membros parético e 

não parético continuaram a responder de forma semelhante quando imposta a 

carga. 

A ausência de discrepâncias nas variáveis cinemáticas entre os membros 

poderia estar associada ao tipo de superfície em que foi realizado o treino. Segundo 

Barela et al [31], as estratégias adotadas para andar em uma superfície móvel são 

diferenciadas quando se anda no solo. As variáveis podem não apresentar 

diferenças a partir de um treino em esteira em decorrência da ritmicidade oferecida 

[32,33] a qual não demanda tanto esforço quanto no solo, principalmente durante a 

propulsão. Acredita-se que a esteira propicia uma automatização da marcha, a 
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propulsão gerada pode não ser  proporcional a velocidade [34] e os membros 

inferiores podem mover-se de forma passiva sem ocorrer necessariamente uma 

ativação a nível muscular [35], ou seja, os movimentos realizados pelos membros 

inferiores são sincronizados com a esteira [36].  

Na análise das variáveis espaço temporais, não houve diferença entre os 

membros nas fases do protocolo, corroborando com o estudo de Lam [37], que 

analisou a duração do ciclo e da fase de balanço nas condições com pesos 

adicionados e progressivamente aumentados em sujeitos com lesão medular 

incompleta treinados em esteira. No atual estudo, este fato poderia ser explicado 

pelo protocolo ter sido realizado com velocidade constante e controlada pela esteira, 

já que o comportamento espaço temporal da marcha é diretamente influenciado pela 

velocidade [38]. No estudo de Rossi [11], ao contrário dos resultados do presente 

estudo, foram obtidas diferenças entre os membros para a fase de apoio e apoio 

simples, mostrando maiores valores para o membro não parético, no entanto 

ressalta-se que as crianças foram avaliadas em solo com velocidade confortável e 

autoselecionada.  

Considerando os atuais resultados, a ausência de diferenças das variáveis 

angulares e espaço temporais entre os membros reforça a ideia de que durante o 

protocolo, os parâmetros cinemáticos estavam sob grande influência da esteira, 

mesmo com a adição da carga a qual não exigiu compensações diferenciadas entre 

os membros parético e não parético. Estudos futuros poderão comparar o 

comportamento angular e espaço temporal entre os membros, durante marcha em 

solo com uso da carga, uma vez que, no solo, o ambiente não é controlado e a 

execução do ciclo da marcha e suas variáveis estariam influenciadas apenas pelas 

capacidades motoras do indivíduo em superar a resistência imposta nos membros. 

 

Limitações 

 

Considera-se como limitação e sugestão para estudos futuros, a ausência da 

análise eletromiográfica durante o protocolo de forma a prover uma análise mais 

aprofundada da atividade dos distintos músculos envolvidos na marcha e como 

estes respondem a este tipo de perturbação imposta a depender dos déficits de 

controle motor presentes na PC. Tendo em vista que foram analisados apenas os 
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dados referentes aos momentos sem carga e após a retirada desta, outra limitação 

foi a falta de uma coleta de dados durante o treino com a carga para obtenção de 

um dado mais exato em relação a influência da nova condição imposta.  

 

Conclusão  

 

Conclui-se que na amostra avaliada durante a marcha em esteira, não houve 

discrepância quanto ao comportamento angular e espaço-temporal de um membro 

inferior em relação a outro, após a aplicação da carga. Desta forma, os resultados 

indicam que os membros inferiores parecem ajustar-se para atuar de forma 

coordenada, mantendo o desempenho funcional independente da desestabilização 

aplicada. 
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Análise comparativa dos efeitos da adição de carga sobre a marcha 

entre crianças com Hemiplegia Espástica e com desenvolvimento motor 

típico 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Crianças com Paralisia Cerebral (PC) diferentemente de crianças 

com desenvolvimento motor típico apresentam distintos padrões motores 

compensatórios mediante as demandas exigidas durante a marcha. Existe ainda 

uma lacuna para a diferenciação da marcha normal e a patológica entre crianças 

mediante o uso de uma perturbação externa durante a locomoção, havendo a 

necessidade de estudos que possibilitem melhor entendimento a respeito de tais 

diferenças. OBJETIVO: Comparar os efeitos da adição de carga sobre a marcha de 

crianças com hemiplegia e crianças com desenvolvimento motor típico durante a 

marcha. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo quase experimental. A 

amostra foi constituída por 39 crianças com idades de cinco a 12 anos, divididas em 

dois grupos: Grupo PC (n=20) formado por crianças com PC do tipo hemiplégica; e o 

Grupo DT (n=19) formado por crianças com desenvolvimento motor típico. As 

crianças com PC foram avaliadas quanto ao seu nível de funcionalidade (Sistema de 

Classificação da Função Motora Grossa - GMFCS), função motora grossa (Gross 

Motor Function Measure - GMFM), grau de espasticidade muscular (Escala 

Modificada de Ashworth) do membro inferior parético. As crianças do grupo DT 

foram pareadas quanto à idade e sexo com as crianças do grupo PC. A marcha foi 

avaliada pelo sistema Qualisys® de análise cinemática e todos os voluntários 

executaram o protocolo do treino, na esteira Gait Trainner System 2®, dividido em 3 

fases: antes da adição da carga (fase PRÉ), imediatamente após a remoção da 

carga (fase IME) e 8 minutos após a remoção da carga (fase RET). O protocolo 

avaliativo da marcha consistiu em uma única sessão de treino. As medidas de 

desfecho foram as variáveis angulares das articulações do quadril e joelho, a altura 

máxima do pé e as variáveis espaço temporais. Os dados foram analisados pelo 

programa SPSS 20.0, atribuindo nível de significância de 0,05. Para a comparação 

entre as fases foi realizada a ANOVA com medidas repetidas em ambos os grupos. 

Testes T não pareados foram realizados para comparação entre o membro parético 
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das crianças com PC e o membro não dominante das crianças típicas em cada fase 

do protocolo. RESULTADOS: Na comparação entre as fases do protocolo, os 

resultados mostraram que as crianças PCs apresentaram aumento da flexão 

máxima (P<0,001) e  amplitude do movimento (P=0,013) do joelho parético e da 

altura do pé (P=0,001) parético, imediatamente após a retirada da carga. As crianças 

típicas apresentaram aumento das amplitudes do quadril (P=0,037) e do joelho 

(P=0,019) do membro não dominante e maior altura do pé do membro não 

dominante (P=0,009), imediatamente após o uso da carga. Os efeitos não foram 

retidos após os cinco minutos de repouso. Na comparação intermembros, foi 

observada maior flexão do quadril no membro parético na fase PRÉ (P=0,001), na 

fase IME (P<0,001) e na fase RET (P=0,001) quando comparado ao membro não 

dominante. A extensão do quadril parético também foi maior na fase PRÉ (0,02), na 

fase IME (0,002) e na fase RET (0,005). A articulação do pé parético mostrou maior 

altura do que o pé do membro não dominante das crianças típicas, na fase PRÉ 

(P=0,015), na fase IME (P=0,002) e na fase RET (P=0,005). CONCLUSÃO: As 

crianças com PC e as crianças com desenvolvimento motor típico apresentaram 

ajustes motores mediante a carga imposta no membro parético e no membro não 

dominante, respectivamente. As crianças com PC demonstraram que apesar de um 

padrão motor alterado decorrente da lesão, um novo comportamento motor emergiu 

a partir das capacidades remanescentes e das demandas da tarefa, enquanto que 

nas crianças típicas as respostas à carga refletiram o repertório de estratégias com 

controle motor intacto que estas crianças poderiam adotar para vencer a resistência 

imposta aos membros.  

Palavras - chave: Atividade motora; Hemiplegia; Marcha; Paralisia Cerebral.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é descrita como uma condição patológica 

caracterizada por um grupo de desordens do movimento e da postura consequentes 

a uma lesão não progressiva no cérebro fetal ou infantil em desenvolvimento [1,2]. A 

marcha das crianças com a PC é marcada pela baixa velocidade e distúrbios do 
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controle motor [3,4] decorrentes dos déficits de geração de força e rigidez muscular 

[5].   

Abordagens recentes enfatizam que o comportamento motor não deve ser 

visto como um desdobramento de padrões predeterminados representados no 

Sistema Nervoso Central (SNC). Tais abordagens são a favor de uma visão 

heterárquica do comportamento motor em que as ações motoras emergem da 

interação dinâmica de diversos subsistemas em um contexto específico [6,7]. A 

modificação do padrão motor é obtida 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 [8]. 

Considerando que a marcha é a atividade básica mais frequentemente 

acometida pelas patologias neurológicas, estudos anteriores visaram modificar o 

padrão motor na tentativa de analisar respostas adaptativas mais funcionais para o 

desempenho desta tarefa. Um estudo que propôs averiguar as adaptações 

imediatas a adição de carga evidenciou mudanças na cinemática articular e aumento 

da velocidade da marcha em sujeitos com Acidente Vascular Cerebral (AVC) [9] em 

seguida a um treino em esteira, em que a carga foi imposta apenas no membro não 

parético. Estudos mostraram que indivíduos com lesão medular apresentaram 

capacidade de ajuste mediante restrição imposta durante a marcha, obtendo-se 

maior ativação de grupos musculares específicos [10,11], aumento do comprimento 

e altura do passo [12] e no aumento do torque muscular flexor [13] .  

Na população infantil, observou-se mudanças cinemáticas do membro 

parético de crianças com PC e do membro não dominante de crianças típicas, 

durante o treino de marcha com carga no solo [14]. Respostas imediatas como o 

incremento da atividade muscular flexora [15], o aumento da velocidade da marcha, 

do comprimento e da altura do passo [16] também foram apresentadas pelas 

crianças com PC.  

Dentro do contexto infantil, evidencia-se a necessidade de estudos que 

possibilitem a comparação entre a marcha normal e a patológica para melhor 

compreensão dos mecanismos relativos ao desenvolvimento da marcha humana, 

assim como proporcionar conhecimento das distintas respostas motoras adotadas 

de acordo com a condição clínica e demandas da tarefa. O uso de uma restrição 

externa durante a marcha em crianças com PC consiste ainda numa lacuna em que 
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necessita maior embasamento científico para compreender a dinamicidade do 

comportamento motor presente nesta população.  

A adição de uma perturbação aos membros inferiores impõe ao indivíduo uma 

nova condição na marcha e permite que este, a partir de suas habilidades, e das 

propriedades do objeto a ele incorporado [17], realize ajustes e adaptações. 

Hipotetiza-se que crianças com PC e crianças com desenvolvimento motor típico são 

capazes de ajustar a marcha em virtude de um novo objeto acoplado aos membros 

inferiores, no entanto as estratégias adotadas são diferenciadas em virtude da 

condição clínica. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo comparar os 

efeitos imediatos da adição de carga sobre a marcha de crianças com PC e crianças 

com desenvolvimento motor típico. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo caracteriza-se como quase experimental. A amostra foi por 

conveniência, constituída por 39 crianças divididas em dois grupos. Um grupo 

formado por vinte crianças com diagnóstico clínico de PC (grupo PC) e outro grupo 

formado por dezenove crianças com desenvolvimento motor típico (grupo DT). Os 

participantes eram de ambos os sexos, com idades de cinco a 12 anos. 

As crianças com PC foram recrutadas nos centros de reabilitação infantil e em 

clínicas particulares da cidade de Natal/RN. As crianças típicas foram alocadas das 

turmas de Ensino Fundamental do Núcleo de Ensino Infantil (NEI) da UFRN e do 

departamento – conhecidos e/ou familiares dos avaliadores e alunos.  

Como critérios de inclusão, foi definido que as crianças com PC deveriam ser 

capazes de deambular sem ajuda de dispositivo de auxílio, classificados nos níveis I 

e II da escala Gross Motor Function Classification System (GMFCS) [18], não 

apresentarem deformidades articulares nos membros inferiores, não terem sido 

submetidos a cirurgias ortopédicas no último ano nem à aplicação de toxina 

botulínica nos últimos seis meses e apresentarem o cognitivo preservado.  

Com relação às crianças típicas, estas foram pareadas com as crianças com 

PC de acordo com a idade e sexo, não deveriam ter histórico de problemas 

neurológicos ou osteomusculares, não apresentarem histórico de procedimentos 

cirúrgicos ortopédicos e deveriam apresentar o cognitivo preservado.  
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Os critérios de esclusão foram: apresentar incapacidade de compreender 

comandos simples para a realização do treinamento e avaliação, demonstrar 

incapacidade de deambular na esteira por dois minutos (momento de familiarização 

com a esteira), incapacidade de deambular na esteira com a carga nos membros 

inferiores, relatar dor ou qualquer desconforto físico durante a realização do 

treinamento, mostrar algum indício de mal estar, relatar cansaço e/ou tontura e 

frequencia cardíaca elevada durante o treino, a criança e/ou pais desejarem 

suspender o treino em execução, caso a criança recusasse de realizar a protocolo e 

perda de dados durante o processamento. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob parecer nº 1.713.165/2016. Foram respeitados aspectos éticos 

relativos à pesquisa com sujeitos humanos, conforme a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde / MS. Os pais e/ou responsáveis assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após serem orientados a respeito do 

protocolo da pesquisa.  

 

2.1. Instrumentos de medida 

 

O desempenho funcional das crianças com PC foi avaliado utilizando-se a 

escala GMFCS [18]. A definição de cada nível é adequada às faixas etárias (até dois 

anos, de dois a quatro anos, de quatro a seis anos, de seis a 12 anos e de 12 a 18 

anos). Para a avaliação da função motora grossa, foram examinadas as dimensões 

D (em pé), e E (andando, correndo e pulando) do Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66) [19,20]. O grau de espasticidade foi avaliado pela Escala Modificada de 

Ashworth [21] cujos escores variam de 0 (sem aumento no tônus muscular) a 3 (com 

considerável aumento do tônus e movimentação passiva dificultada). Neste estudo 

foram avaliados os músculos isquiotibiais, gastrocnêmio e sóleo do membro inferior 

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

com o joelho estendido e fletido. 

A análise da marcha foi obtida 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. Os dados captados foram 
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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 foram 

reconstruídas em três dimensões [22]. Na análise da marcha os participantes 

caminhavam na elétrica Gait Trainer System 2 - Biodex Medical Systems. 

 

2.2. Procedimentos e Protocolo 
 

 

Após os pais e/ou responsáveis assinarem o termo de consentimento, foi 

preenchido o Formulário de Identificação da criança e aplicados os instrumentos 

avaliativos para caracterização clínica. 

A avaliação da marcha foi realizada após a entrevista, apenas em uma 

sessão. As crianças deveriam usar roupas confortáveis, que permitissem a 

colocação dos marcadores e sapatos fechados. Durante as coletas, participaram 

dois pesquisadores, um responsável por posicionar os marcadores e ficar 

acompanhando a criança durante o protocolo na esteira, quando necessário, e o 

outro pesquisador foi responsável por aplicar os questionários, calibrar o sistema e 

coletar os dados durante o protocolo.  

A partir dos dados referentes à idade e ao peso da criança foi realizado o 

cálculo da carga que seria utilizada durante o protocolo experimental. Este cálculo 

baseou-se em estudo prévio [15], em que determinou uma carga de 60% do peso do 

membro inferior. Este cálculo foi obtido pela fórmula proposta por Jensen [23], em 

que se determinaram as massas do pé (0,00015xidade+0,0187), perna 

(0,00122xidade+ 0,3809) e coxa (0,00364xidade+0,06634).  

Para a utilização da carga foram utilizadas tornozeleiras, posicionadas em 

ambos os membros, com pesos de 1, 2 e 3Kg, com bolsas externas nas quais 

adicionavam-se placas de chumbo com valores de 60, 80 e 100g. 

As crianças tiveram um período de familiarização com a esteira (dois minutos 

sem carga) para determinação da velocidade máxima confortável a qual foi usada 

em todo o protocolo. Em seguida, os marcadores anatômicos foram posicionados 

com fitas adesivas nas proeminências ósseas das cristas ilíacas ântero-superiores, 

trocânter maior do fêmur, epicôndilos lateral e medial do fêmur, maléolos lateral e 

medial, cabeça do primeiro e quinto metatarso e base do calcâneo e os marcadores 
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de rastreamento (clusters) foram posicionados com faixas e velcros na base do 

sacro, terços médios da coxa e perna. Antes das coletas, foi realizada a calibração 

do sistema com uma frequência de 120 Hz e durante 20 segundos.  

O procedimento avaliativo foi dividido em duas etapas, a coleta estática que 

consistiu de três segundos com a criança em posição ortostática em frente a uma 

das câmeras e com os braços cruzados no tórax e mãos nos ombros, e a coleta 

dinâmica (Figura 1A).  

 

   

Figura 1. A) Coleta estática. B) Coleta dinâmica com uso da carga.  

 

Na coleta estática todos os marcadores estavam posicionados, conforme 

descrito acima, no entanto na coleta dinâmica foram mantidos apenas os 

marcadores de rastreamento e os marcadores anatômicos da cabeça do quinto 

metatarso, do maléolo lateral e do calcâneo (Figura 1B). 

Em seguida à coleta estática, iniciou-se o protocolo de avaliação da marcha 

(Figura 2). O protocolo de avaliação da marcha foi dividido em três fases: a fase 

PRÉ (PRÉ) em que a criança andou três minutos na esteira, sendo a coleta de 

dados feita no terceiro minuto. Em seguida, foi colocada a carga e a criança andou 

por cinco minutos. A fase IMEDIATA (IME) foi definida como sendo a coleta 

realizada no primeiro minuto após a retirada das tornozeleiras; e a fase RETENÇÃO 

(RET), que consistiu na avaliação após um repouso de cinco minutos, em que a 

criança caminhou na esteira por mais três minutos, obtendo-se a coleta dos dados 

B 
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no terceiro minuto. Todas as crianças da amostra realizaram o protocolo em uma 

única sessão de treino. 

 

Figura 2. Protocolo de avaliação da marcha do estudo. 

 

2.3. Análise 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 podiam ser visualizados por pelo 

menos duas câmeras. A coleta estática proporciona 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, de 

forma manual, foram determinados quatro eventos de Contato Inicial (CI) 

consecutivos. Nas crianças com PC dois desses eventos foram realizados com o pé 

parético e dois com o pé contralateral. Foram determinados também quatro eventos 

de Toe-Off (TO) que representavam o momento em que o pé deixava o solo. Estes 

eventos foram subsequentes a cada CI. 

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 o 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 nos 

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 localizadas nos 
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maléolos, medial e lateral, no calcâneo e nas cabeças do 5º metatarso e do 1° 

metatarso [24]. As coordenadas dos marcadores de rastreamento foram associadas 

a esse modelo, durante cada ciclo de marcha obtido, ao longo das coletas dinâmicas 

a fim de calcular o deslocamento angular e as variáveis espaço temporais durante 

cada um dos ciclos associados. 

Para obtenção dos ângulos articulares no Visual 3D foi utilizada a associação 

entre os segmentos, considerando-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) [25].  

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 necessário a construção do 

segmento “Pé virtual” que permitia 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 [24]. 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 [26]. 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.  

 

2.4. Medidas de desfecho 

 

As medidas de desfecho foram as variáveis angulares e espaço temporais da 

marcha. As angulares foram: flexão máxima no balanço, a extensão máxima no 

apoio e amplitude de movimento (ADM) dos quadris e joelhos e a altura máxima dos 

pés que correspondeu ao deslocamento vertical em relação à superfície da esteira 

na fase do balanço. As articulações dos tornozelos não foram consideradas para as 

análises visto que algumas das crianças usaram órtese no membro parético durante 

a coleta da marcha.  

As variáveis espaço temporais analisadas foram: velocidade, tempo total do 

ciclo, cadência total, comprimento do ciclo. De ambos os membros foram analisados 
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o comprimento do passo, cadência, tempo do balanço e tempo do apoio. Ressalta-

se que os valores brutos do comprimento de passo foram normalizados com a média 

da estatura das crianças, e as variáveis tempo de apoio e balanço de ambos 

membros foram normalizados pela média do tempo total do ciclo [27].  

 

2.5. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada pelo programa SPSS versão 20. Foram 

recorridos os procedimentos da estatística descritiva, por meio das medidas de 

tendência central e dispersão e distribuição de frequência, em seguida realizados os 

testes inferenciais.  

Todos os dados foram testados para averiguar a normalidade através do teste 

Shapiro-Wilk. O teste t não pareado foi aplicado para realizar comparações das 

características demográficas e antropométricas entre as crianças com PC e as 

típicas no baseline. Testes t não pareados também foram utilizados para comparar 

as variáveis angulares e espaço temporais entre o membro parético das crianças 

com PC e o membro não dominante das crianças típicas nas três fases do protocolo. 

O nível de significância adotado para cada teste t foi p<0,016 ajustado pela correção 

de Bonferroni que foi aplicada para neutralizar o aumento da probabilidade de erro 

tipo I de múltiplas comparações.  

A Análise de Variância (ANOVA) com medidas repetidas foi utilizada para 

comparar as respostas motoras do membro parético das crianças com PC e o 

membro não dominante das típicas entre as fases PRÉ, IME e RET. O teste post hoc 

de Bonferroni foi aplicado para detectar onde ocorriam as diferenças.  O nível de 

significância adotado foi p<0,05.  

 

3. RESULTADOS 

 

A caracterização demográfica e a antropométrica da amostra estão dispostas 

na Tabela 1. Os dados demográficos e antropométricos demonstraram 

homogeneidade entre os grupos. Os participantes foram de ambos os sexos, sendo 

destes 19 meninos (48,72%) e 20 meninas (51,28%). Na Tabela 2 está apresentada 

a caracterização clínica das crianças do grupo PC.  
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Para a análise cinemática da marcha, uma criança foi excluída no grupo PC, 

devido à perda dos dados referentes ao membro não parético durante o 

processamento. 

 

Tabela 1. Caracterização demográfica e antropométrica da amostra (n=39). 

PC: Paralisia Cerebral; DT: Desenvolvimento Típico. Teste t Student não pareado. 

 

Tabela 2. Características clínicas do grupo PC (n=20). 

GMFCS: Gross Motor Function Classification System; AFO: Ankle Foot Orthoses; GMFM: Gross 
Motor Function Measure; GEG: Grau Espasticidade Gastrocnêmio Membro Parético; GES: Grau 
Espasticidade Sóleo Membro Parético; GEIQT: Grau Espasticidade Isquiotibiais Membro Parético.  

 
 
 

 As variáveis espaço temporais não apresentaram diferenças entre as fases do 

protocolo em nenhum dos grupos. A velocidade foi mantida constante durante todo o 

 Grupo PC Grupo DT P 

Idade (anos) 8,70±2,25 8,63±2,24 0,925 

Estatura (m) 1,31±0,13 1,36±0,14 0,289 

Peso corporal (Kg) 31,43±13,55 33,29±9,19 0,618 

Caracterização clínica                                     Porcentagem (%) 
 

Hemicorpo comprometido 
Direito 
Esquerdo 

Órtese AFO 
Sim  
Não 

GMFCS 
Nível I 
Nível II 

GMFM 
<85% 
85-97% 
>97% 

Ashworth 
Escores 
0 
1 
1+ 
2 
3 

 
60 
40 
 
45 
55 
 
90 
10 

 
  15 
  65 
  20 

GEG 
5 

25 
25 
35 
10 

GES 
10 
40 
35 
10 
5 

GEIQT 
- 

60 
15 
15 
10 
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protocolo. No grupo PC a média da velocidade foi 0,35±0,07 m/s e no grupo DT foi 

0,41±0,10 m/s. 

O grupo PC apresentou redução da flexão máxima do quadril parético 

(P=0,015) e quadril não parético (P=0,007) entre as fases IME e RET. Houve 

também redução na ADM do quadril parético (P=0,026) entre as fases IME e RET 

(Figura 3A).  

O joelho parético apresentou aumento na flexão máxima entre as fases PRÉ 

e IME (P<0,001) e redução entre as fases IME e RET (P=0,002). A ADM do joelho 

parético aumentou entre as fases PRÉ e IME (P=0,013) e foi reduzida entre as fases 

IME e RET (P=0,036) (Figura 3B).  

Observou-se ainda aumento significativo na altura do pé parético entre as 

fases PRÉ e IME (P=0,001). Houve diminuição significativa da altura máxima do pé 

parético (P=0,002) e do pé não parético (P=0,013) entre as fases IME e RET (Figura 

3C). 
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Figura 3. Comparação das variáveis das articulações do quadril (A) e joelho (B) e a altura do pé (C) 

entre as fases do protocolo no grupo PC. FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); FIME: Fase imediata (IME - 

primeiro minuto após a retirada da carga); FRET: Fase retenção (RET - após cinco minutos de 

repouso); Preto: MNP - membro não parético; Cinza: MP - membro parético. Teste ANOVA com para 

medidas repetidas. * p<0,05  

 

As crianças típicas mostraram aumento significativo da amplitude de 

movimento da articulação do quadril do membro não dominante (P=0,037) entre as 

fases PRÉ e IME. Esta articulação ainda apresentou redução significativa (P=0,033) 

entre as fases IME e RET (Figura 4A).  

Ao analisar as articulações dos joelhos, foi observado que o joelho do 

membro não dominante apresentou aumento significativo da amplitude de 

movimento (P=0,019) entre as fases PRÉ e IME (Figura 4B).  

Na análise cinemática da altura máxima dos pés, observou-se aumento 

significativo da altura máxima do pé do membro não dominante (P=0,009) entre as 

fases PRÉ e IME (Figura 4C). 
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Figura 4. Comparação das variáveis das articulações do quadril (A) e joelho (B) e a altura do pé (C) 

entre as fases do protocolo no grupo DT. FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); FIME: Fase imediata (IME - 

primeiro minuto após a retirada da carga); FRET: Fase retenção (RET - após cinco minutos de 

repouso); Preto: MD - membro dominante; Cinza: MND – membro não dominante. Teste ANOVA com 

medidas repetidas. * p<0,05 

 

 

Com relação a análise comparativa das variáveis angulares entre os membros 

parético das crianças com PC e o membro não dominante das crianças típicas, o 

comportamento angular dos quadris mostrou diferenças para a flexão máxima e 

extensão máxima em ambas as fases do protocolo. A flexão máxima do quadril no 

membro parético foi maior que no membro não dominante das crianças típicas na 

fase PRÉ (P=0,001), na fase IME (P<0,000) e na fase RET (P=0,001). Da mesma 

forma, a extensão máxima do quadril foi maior no membro parético na fase PRÉ 

(P=0,015), na fase IME (P=0,002) e na fase RET (P=0,005), em comparação com o 

membro não dominante.  

Na análise cinemática apresentada pelas articulações dos joelhos, não foram 

obtidas diferenças entre os membros nas três fases.  

Foram obtidas diferenças significativas entre os membros nas três fases do 

protocolo, mostrando maiores alturas do pé parético em comparação ao pé do 

membro não dominante na fase PRÉ (P<0,001), na fase IME (P<0,001) e na fase 

RET (P<0,001).  

A Tabela 3 mostra a comparação das variáveis espaço temporais entre o 

membro parético das crianças com PC e o não dominante das crianças típicas. 

Foram encontradas diferenças para a cadência na fase PRÉ (P=0,014), na fase IME 

(P=0,001) e na fase RET (P=0,013), mostrando que o membro não dominante das 

saudáveis realizou mais passos por minuto. 
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Tabela 3. Comparação das variáveis espaço temporais da marcha entre membro 

parético do grupo PC (n=19) e membro não dominante do grupo DT (n=19).  

Variáveis 

espaço 

temporais 

    FPRÉ 

 

MP            

 

 

MND 

 

 

 P 

     FIME 

      

MP         

 

 

MND 

 

 

P 

  FRET 

 

MP 

 

 

MND 

 

 

P 

Cadência 

(passos/min) 

73,23 
±18,35 
 

86,46 
±14,86 
 

0,014* 69,37 
±13,43 
 

83,98 
±9,78 
 

0,000* 72,84 
±14,05 
 

83,62 
±11,12 
 

0,013* 

Comprimento 

do passo (m) 

 

0,28 
±0,07 
 

0,27 
±0,07 
 

0,839 0,28 
±0,08 
 

0,30 
±0,06 
 

0,561 0,28 
±0,06 
 

0,29 
±0,06 
 

0,378 

Tempo do  

apoio (s) 

 

Tempo do  

balanço (s) 

0,34 
±0,08 
 
 
 
0,16 
±0,04 

0,34 
±0,04 
 
 
 
0,13 
±0,01 

0,863 
 
 
 
 
0,035 

0,33 
±0,07 
 
 
 
0,16 
±0,08 

0,35 
±0,04 
 
 
 
0,14 
±0,02 

0,363 
 
 
 
 
0,063 

0,34 
±0,06 
 
 
 
0,15 
±0,02 
 

0,35 
±0,04 
 
 
 
0,14 
±0,02 

0,502 
 
 
 
 
0,081 

FPRÉ: Fase PRÉ (antes do treino); FIME: Fase imediata (IME - primeiro minuto após a retirada da 

carga); FRET: Fase retenção (RET - após cinco minutos de repouso); MP: Membro Parético; MNP: 

Membro Não Parético. Teste t não pareado. (*) p<0,016 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo comparar os efeitos imediatos da carga 

imposta aos membros inferiores durante a marcha em crianças com PCHE e com 

desenvolvimento motor típico. Ao analisar a resposta à carga entre as fases do 

protocolo, os resultados apontaram mudanças na cinemática articular tanto no 

membro parético nas crianças com PC quanto no membro não dominante das 

crianças típicas. Considerando-se a comparação entre os membros parético e o não 

dominante, em cada fase do protocolo, foi obtida maior flexão máxima e maior 

extensão máxima do quadril parético e maior altura máxima do pé parético. 

 

4.1. Comparação entre as fases do protocolo  

 

4.1.1. Atividade muscular flexora após treino de marcha com a carga 
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A análise dos efeitos imediatos após o treino com carga mostrou no grupo PC 

o aumento da flexão máxima do joelho e da altura máxima do pé do membro 

parético. Estes achados não corroboram com Rossi et al [14] que observaram 

nenhuma alteração da atividade muscular flexora nas crianças com PC durante o 

treino de marcha com a restrição, este fato poderia ser explicado em virtude do peso 

imposto ao membro parético foi a nível do joelho o que limitou a mobilidade desta 

articulação durante a fase do balanço. Considerando o  aumento da altura do pé 

parético, este achado poderia ser explicado pelo aumento do pico flexor do joelho 

parético, o que reforça a ideia que o deslocamento do pé é sensível à variação da 

angulação do joelho [28]. Esta resposta de ajuste multiarticular do joelho e pé 

paréticos em adequação à nova mecânica imposta, 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 [13]. 

No grupo DT, foram evidenciados o aumento na amplitude de movimento do 

quadril e do joelho e o aumento da altura máxima do pé no membro não dominante, 

reforçando mais uma vez as interações intersegmentares presentes no membro 

inferior [29,30]. Estes desfechos somam-se aos relatos anteriores, quando 

analisaram as respostas adaptativas a carga em crianças [31] e adultos [32,33] 

saudáveis, demonstrando que a dinamicidade e flexibilidade do sistema de controle 

motor contribuem para ajustar as ações motoras frente às alterações mecânicas 

impostas ao ser humano.   

As mudanças evidenciadas no membro parético das crianças com PC, podem 

ter acontecido em virtude dos prejuízos neuromotores e sensoriais apresentados 

pelo hemicorpo afetado [34] os quais desempenham papel imprescindível para a 

execução de ajustes posturais antecipatórios ou feedforward [35] gerados pelo 

sistema nervoso central (SNC). Segundo Vuillerme e Pinsault [36], os 

proprioceptores dos tornozelos são responsáveis pelas contribuições sensoriais que 

são ajustadas seletivamente pelo SNC, no entanto, na marcha de crianças com 

PCHE, a capacidade de geração de força e do timming de ativação muscular nos 

tornozelos estão diminuídos [8,37]. Por esta razão, é provável que a resposta obtida 

imediatamente à retirada da carga no membro parético tenha sido decorrente de um 

atraso na propagação das aferências sensoriais geradas pela carga ao sistema 

nervoso. Da mesma forma, sugere-se que os efeitos evidenciados no membro não 
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dominante das crianças típicas ocorreram devido a respostas antecipatórias à 

perturbação apresentarem-se também lentificadas, uma vez que este membro, em 

geral, é menos utilizado nas tarefas motoras.  

 

4.1.2. Estratégias motoras adotadas pelas crianças com PC e crianças típicas 

após o treino de marcha com carga 

 

Ao comparar as respostas à carga entre os grupos, as estratégias motoras 

adotadas pelas crianças com PC diferiram daquelas utilizadas pelas crianças com 

desenvolvimento motor típico. As crianças com PC não modificaram a cinemática da 

articulação do adotando a flexão do joelho parético para vencer a resistência 

imposta, enquanto que as crianças típicas mostraram aumento da amplitude de 

movimento do quadril não dominante imediatamente a retirada da carga. Alguns 

autores especulam que as crianças com PC não são capazes de selecionar um 

adequado mecanismo compensatório do quadril de forma a absorver as mudanças 

angulares do joelho, em decorrência das co-contrações e déficit na ativação 

muscular de forma coordenada [10,38].  

De acordo com Nashner et al [39], crianças com PC apresentam uma ordem 

de ativação muscular inversa no sentido distal para proximal, o que poderia explicar, 

na presente amostra, a ativação do joelho mediante a carga apresentada pelas 

crianças com PC. Já as crianças com desenvolvimento motor típico adotaram a 

estratégia padrão tornozelo-quadril de forma coordenada para reestabelecer o 

centro de massa mediante a perturbação ao sistema locomotor [40-43], indicando, 

desta forma, que os ajustes antecipatórios estão deficitários em virtude da lesão 

decorrente da PC, sendo maior a magnitude destes ajustes nas crianças com 

desenvolvimento típico [44]. 

 

4.1.3. Atividade muscular extensora após treino de marcha com adição de carga 

 

Neste estudo, em ambos os grupos analisados, não foram observadas 

modificações no movimento de extensão das articulações, em resposta a carga 

entre as fases do protocolo. Segundo Lam et al  [31], 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 membro inferior, não havendo, 
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portanto, modificação na ativação extensora já que a carga não impõe resistência 

durante a fase de apoio da marcha. Pode-se hipotetizar que se observam maiores 

ângulos flexores das articulações em resposta a carga, devido ao movimento de 

flexão ter que vencer a resistência da ação da gravidade somada à da carga para 

conseguir desempenhar a propulsão durante o balanço. 

 

4.1.4. Retenção dos efeitos 

 

Na análise da retenção dos efeitos, os grupos não apresentaram retenção dos 

ajustes após cinco minutos de repouso. Regnaux et al [9] evidenciaram a retenção 

dos efeitos nas articulações dos quadris e joelhos na fase de follow-up após vinte 

minutos de repouso, justificando este resultado como um efeito de aprendizagem a 

curto prazo [45] decorrente da repetição dos movimentos dos membros inferiores a 

qual poderia ter induzido mudanças a nível do córtex motor [46] e a nível espinhal 

[47]. No entanto, no presente estudo, sugere-se que o tempo de treino e de repouso 

não foram suficientes para a retenção dos efeitos e para a ocorrência do processo 

de aprendizagem, pensando-se mais em uma modificação do desempenho da 

marcha.   

 

4.2. Comparação intermembros: Membro parético das crianças com PC x 

Membro não dominante das crianças típicas 

 

Considerando a comparação entre os membros parético do grupo PC e o não 

dominante do grupo DT, foi evidenciada maior flexão máxima e maior extensão 

máxima do quadril parético nas três fases do protocolo. No estudo de Rossi et al 

[14], foi encontrada maior atividade muscular extensora do quadril nas crianças 

saudáveis, considerando esta resposta como um mecanismo compensatório durante 

a fase de apoio a fim de absorver a redução da extensão do joelho devido à 

limitação imposta pela cinta de pesos. No entanto, no presente estudo, a maior 

variação angular do quadril parético em relação ao não dominante corrobora com 

Hsue et al [48] os quais especularam que a ativação muscular excessiva do quadril 

pode ser uma estratégia utilizada para manter a postura contra a gravidade, no 

entanto, esta excessiva ativação muscular interfere na capacidade de controlar com 

precisão a resposta a uma perturbação. Este fato, portanto, poderia explicar a razão 
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pela qual as crianças com PC não apresentaram ajustes angulares do quadril após o 

treino com a carga.    

As variações cinemáticas maiores das articulações do quadril e do pé no 

membro parético refletem o controle motor deficitário na população PC, uma vez que 

as alterações sensório-proprioceptivas provocam respostas motoras exageradas. De 

acordo com Miller et al [49], crianças com PC apresentam o transtorno de 

modulação sensorial que é definido como um problema na capacidade de regular e 

organizar a intensidade e natureza da resposta a estímulos sensoriais de maneira 

gradual e adaptada. Sendo assim, as aferências sensório-proprioceptivas geradas 

pela superfície da esteira poderiam ter provocado maior variação angular no 

membro parético das crianças com PC, considerando os déficits de ativação 

muscular seletiva nestas crianças em comparação às crianças com desenvolvimento  

motor típico.  

 Com relação às variáveis espaço temporais, as crianças típicas 

demonstraram maior cadência no membro não dominante quando comparado ao 

parético das crianças com PC. Considerando que a cadência consiste numa variável 

intimamente relacionada com a velocidade da marcha [9,50], o atual achado poderia 

ser explicado pela baixa velocidade que as crianças com PC apresentaram em 

comparação com as crianças com desenvolvimento motor normal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

 Pode-se inferir que as ações motoras observadas foram geradas por um 

sistema de controle flexível e dinâmico. Os atuais resultados reforçam o que 

vertentes teóricas defendem, que o comportamento motor não é predeterminado 

pelas vias hierarquicamente superiores, e reflete a interação entre as capacidades 

intrínsecas do indivíduo, o ambiente o qual ele está inserido e as demandas da 

tarefa imposta.  

A adição da carga modulou as estratégias motoras dos membros inferiores da 

presente amostra, refletindo como potencial recurso a ser utilizado na reabilitação da 

marcha de crianças com PC as quais apresentam déficits da atividade muscular 

flexora e amplitudes de movimento do membro inferior parético. Entretanto, mais 

estudos deverão ser desenvolvidos de forma a reforçar os atuais achados, podendo-

se aprofundar as análises com uma amostra maior que possibilite as comparações 
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através da estratificação por faixa etária, sabendo-se que existem diferenças dos 

estágios maturacionais da marcha durante o desenvolvimento motor da criança.  

Considerando uma outra limitação deste estudo, sugere-se a análise 

eletromiográfica de forma a comparar a atividade muscular mediante a carga entre 

músculos com déficit de controle e músculos intactos. Desta forma seria viável a 

realização de uma coleta de dados durante a marcha com a carga, uma vez que as 

coletas da presente amostra foram realizadas antes e após o treino.  

  

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que as crianças com PC apresentaram maior atividade muscular 

flexora e maior amplitude de movimento do joelho do membro parético após o treino 

com a carga, e  as crianças com desenvolvimento motor típico também 

apresentaram ajustes multiarticulares no membro não dominante, com maiores 

amplitudes de movimento do joelho e quadril e maior altura do pé. A partir deste 

estudo, foi evidenciado que perturbações ao sistema de controle levam a ajustes no 

padrão motor, no entanto, as estratégias motoras adotadas, mediante a carga, 

ocorreram de acordo com a condição clínica das crianças.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo reforça as premissas teóricas de que o comportamento motor não é 

predeterminado. Sendo assim, a capacidade intrínseca do sistema de controle motor 

em modificar o padrão de comportamento, mediante perturbação imposta ao 

sistema, possibilita o desenvolvimento de novas ações motoras.  

A população PC clinicamente caracterizada pelas restrições motoras e déficits 

de controle seletivo, apresenta compensações secundárias a lesão que podem 

tornar o padrão motor destas crianças estável de forma não funcional. Nesta 

perspectiva, o atual estudo configurou-se como uma oportunidade de mostrar que a 

população PC apresenta apesar de suas limitações, a capacidade em adaptar seu 

padrão motor de acordo com as demandas da tarefa. 

A meta desta pesquisa foi caracterizar as respostas motoras decorrentes da 

adição da carga, em um ambiente controlado que simulasse o desempenho das 

fases do ciclo da marcha, para que, a partir dos resultados obtidos, pudéssemos 

propiciar a compreensão da flexibilidade do comportamento motor e da interação 

dinâmica dos sistemas – características individuais, ambiente e tarefa.  

Existem lacunas a serem preenchidas, para melhor conhecimento desta 

modificação no comportamento motor. A marcha consiste numa função básica de 

suma importância na vida diária do ser humano. Desta forma, o estudo analisou a 

capacidade de adaptação à carga na esteira, como uma análise prévia, porém, com 

a proposta futura de averiguar este comportamento motor no solo o qual consiste no 

ambiente real do desempenho da marcha.  

A locomoção desempenha um papel central no desenvolvimento ósseo 

saudável e na realização das atividades de vida diária e papeis sociais, como a 

participação na comunidade. Portanto, na prática clínica melhorar a função de 

caminhada é um foco-chave das intervenções terapêuticas clínicas para a PC. Nesta 

perspectiva, o presente estudo configura-se como avaliativo, entretanto, somado a 

estudos futuros que reforcem os atuais achados, poderá consistir no ponta-pé inicial 

para a inserção de um potencial recurso terapêutico, de baixo custo, na reabilitação 

da marcha de crianças com PC, considerando que a amostra atual conseguiu 

realizar maior flexão e maior amplitude de movimento de articulações tipicamente 

comprometidas pela patologia para superarem a resistência oferecida pela carga.  
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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: 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: Carta de Anuência 
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APÊNDICE 02: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 
 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Efeitos da adição de carga sobre a marcha: 

Análise comparativa entre crianças com Hemiplegia Espástica e com 

desenvolvimento motor típico, que tem como pesquisador responsável o(a) Prof. (a) 

Ana Raquel Rodrigues Lindquist. 

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

esteira elétrica com carga acoplada aos tornozelos de seu filho (a), de forma a 

averiguar as possíveis modificações que este tipo de treino poderá causar na 

marcha das crianças. O presente estudo irá avaliar crianças com Paralisia Cerebral 

e crianças com desenvolvimento típico. A comparação realizada será com vista em 

determinar ou não se o treino realizado poderá beneficiar crianças com Paralisia 

Cerebral (PC), tendo como um referencial o padrão de marcha de crianças com 

desenvolvimento motor típico, possibilitando a abertura de novas oportunidades 

terapêuticas voltadas para a população PC. 

Caso você autorize seu filho participar, este será solicitado a caminhar sobre 

a esteira e em seguida, uma caneleira confeccionada para as dimensões infantis 

será posicionada nos tornozelos da criança, de maneira confortável. O 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 do formulário de para identificação dos dados sociodemográficos e 

clínicos e três instrumentos de medida específicos para as crianças com Paralisia 

Cerebral. A coleta destas informações será realizada com os pais ou responsáveis 

pela criança no dia do treino, sem utilizar imagem ou gravação de voz neste 

momento. Em seguida, ele (a) terá a sua marcha avaliada através de um sistema de 
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filmagem que funciona durante todo o momento em que ele (a) está caminhando na 

esteira. O treinamento na esteira ocorrerá no Laboratório de Intervenção e Análise 

do Movimento (LIAM), do Departamento de Fisioterapia, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Seu filho (a) participará da avaliação e do treino durante pelo 

menos 30 minutos no total, em um único dia. 

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 

um avaliador 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 e assistência gratuita, caso necessite 

acompanhamento médico, e indenização assegurada pela pesquisadora 

responsável da pesquisa.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Ana Raquel Rodrigues Lindquist – 84 8117 5502. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificá-lo(a). 

 

_________________(rubrica do Participante/Responsável legal) 

_________________(rubrica do Pesquisador) 

 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

ele (a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Ana Raquel Rodrigues Lindquist. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa Efeitos da adição de carga sobre a marcha: Análise 

comparativa entre crianças com Hemiplegia Espástica e com desenvolvimento motor 

típico.  

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido 

os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e 

também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e 

eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 

Natal ___/___/___. 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos da adição de carga sobre a marcha: 

Análise comparativa entre crianças com Hemiplegia Espástica e com desenvolvimento motor típico, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/___/___. 

__________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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APÊNDICE 03: Formulário de identificação e obtenção de dados demográficos, 

clínicos e antropométricos  

Formulário de Identificação das Crianças PC 

 

 
 

  

DATA DA AVALIAÇÃO: _______/_______/ 2016. 

 

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 Fisioterapia: (   ) 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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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 
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APÊNDICE 04: Formulário de identificação e obtenção de dados demográficos, 

clínicos e antropométricos  

Formulário de Identificação das Crianças saudáveis 

 

DATA DA AVALIAÇÃO: ___/___/___ 

 

Dados Demográficos 

 
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 Clínicos 

 
Idade gestacional nascimento: ________________ Prematuridade: (  ) Sim (  ) Não 
 
Internação após nascimento: (  ) Sim (  ) Não 
 
Ventilação Mecânica: (  ) Sim (  ) Não 
 
Icterícia: (  ) Sim (  ) Não 
 
Problemas respiratórios: (  ) Sim (  ) Não 
 
Problemas cardíacos: (  ) Sim (  ) Não 
 
Patologia (s) associada (s): (  ) Não (  ) Sim Qual (ais): _________________________ 
 
Déficit cognitivo: (  ) Sim (  ) Não    Déficit de atenção: (  ) Sim (  ) Não 
 
Já foi submetida à alguma cirurgia: (  ) Sim (  ) Não 
 
Faz uso de alguma medicação: (  ) Não (  ) Sim Qual (ais): _____________________ 
  
 



103 
 

 

Dados Antropométricos e Exame Físico 

 
Altura: __________________ cm   Peso: __________________ Kg 
 
Alteração Postural: (  ) Não (  ) Sim Qual (ais): _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Encurtamentos musculares: (  ) Não (  ) Sim  
 
Caso sim, qual (ais) o (s) músculo (s): ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Contratura muscular: (  ) Não (  ) Sim 
 
Caso sim, qual (ais) o (s) músculo (s): ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Deformidades articulares: (  ) Não (  ) Sim 
 
Caso sim, qual (ais) a (s) articulação (ões): __________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

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 

 

 


