
Resumo 

 

A presente Dissertação tem por objecto a Análise Clínica da Marcha – uma das áreas 

de aplicação do Seguimento do Movimento Humano usando Visão Computacional. 

Tipicamente, na análise clínica da marcha, recorre-se à caracterização quantitativa do 

movimento humano para uma posterior avaliação clínica dos parâmetros biomecânicos 

obtidos. 

Visando a compreensão das particularidades da aplicação em questão, este trabalho 

começa com um estudo genérico das tecnologias necessárias à quantificação da 

marcha com parâmetros biomecânicos de interesse, dos protocolos de medição a 

seguir, das variáveis clínicas requeridas e da sua interpretação pelos profissionais da 

saúde. Seguidamente, apresenta-se um caso concreto de um laboratório de movimento 

orientado para a reabilitação de pessoas com limitações da função movimento: o 

Laboratório de Movimento do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. Partindo das 

dificuldades encontradas ao funcionamento desejável do laboratório de movimento 

descrito, seleccionam-se dois desses problemas e trabalha-se na respectiva solução. 

A divisão do ciclo de marcha é o primeiro problema abordado. Nesta etapa do trabalho, 

desenvolve-se um algoritmo capaz de dividir o ciclo de marcha nas suas fases de forma 

autónoma. O algoritmo desenvolvido foi testado com dados recolhidos no referido 

laboratório e também no Laboratório de Biomecânica da Faculdade de Motricidade 

Humana. Os resultados demonstram um desempenho equivalente do algoritmo 

implementado em relação a outros algoritmos com o mesmo fim descritos na literatura. 

Saliente-se a mais-valia do algoritmo proposto ao permitir a detecção de todas as fases 

do ciclo de marcha sem a necessidade de qualquer intervenção do operador do 

laboratório. 

O segundo problema tratado prende-se com a necessidade de diminuir a intervenção 

manual no processo de seguimento dos marcadores, colocados no paciente em 

observação, requerido pelo Simi Motion (Simi Reality Motion Systems, 

Unterschleissheim, Germany) – software comercial para análise do movimento humano 

presente no referido laboratório de movimento. Para as mesmas imagens tratadas no 

Simi Motion, os resultados obtidos com o algoritmo desenvolvido para o 



estabelecimento de correspondências temporais entre marcadores apresentam uma 

maior precisão no seguimento e requerem uma menor intervenção humana. 

 

 

Abstract 

 

This thesis focuses in one of the applications of Human Movement Tracking – Clinical 

Gait Analysis. Typically, in clinical gait analysis, there is a quantitative measurement of 

human locomotion so that proper rehabilitation procedures can be applied. 

This work reviews the main concepts behind this kind of application: common 

methodologies and experimental procedures, required gait analysis outputs and 

examples of clinical interpretation of gait analysis outputs. This is followed by an 

example of a gait analysis laboratory for rehabilitation of patients with musculoskeletal 

impairments: Laboratório de Movimento do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. 

Some of the current difficulties of the presented gait laboratory were pointed out and two 

of them were solved during the present work. 

The first one is related to the automatic gait cycle division. Thus, this thesis presents an 

algorithm capable of detecting gait events and consequently of finding gait phases using 

just visual information acquired by image cameras. The experimental data was collected 

on the previous referred gait laboratory and on Laboratório de Biomecânica da 

Faculdade de Motricidade Humana. Experimental results on real image sequences of 

normal gait showed that the proposed algorithm has a similar performance as previous 

algorithms for gait division described in the current literature, but with the advantage of 

detecting all gait phases without manual intervention. 

The second main task tries to overcome the shortcomings of a high demanding manual 

intervention on markers tracking procedure in Simi Motion (Simi Reality Motion Systems, 

Unterschleissheim, Germany) – the motion captured system available in Laboratório de 

Movimento do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. The developed methodology 

was tested on the same images treated by Simi Motion and the results showed a more 

successful tracking and a decrease on the need of an operator’s intervention. 


