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Resumo 
 
Este estudo teve por objectivo verificar da especificidade do padrão de 

marcha de crianças obesas relativamente aos seus pares não obesos, ou seja, 

pretendeu-se verificar se a obesidade é um factor diferenciador do padrão de 

marcha da criança. 

A amostra foi constituída por oito crianças obesas (9,6±3,5 anos; 

146,4±16,1 cm; 63,9±20,1 kg) e oito não obesas (11,4±3,3 anos; 152,3±18,8 

cm; 39,2±11,4 kg). As crianças obesas foram seleccionadas tendo em vista a 

sua participação no projecto “Acorda”, promovido pela Faculdade de Ciências 

do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto e pelo Hospital de 

São João. As crianças de ambos os grupos possuíam uma prática desportiva 

semanal regular. 
Foi realizada uma avaliação biomecânica dinamométrica, da marcha de 

ambos os grupos. A avaliação foi realizada através de uma plataforma de 

forças, Bertec 4060-10, a 1000Hz, para o registo das componentes verticais e 

antero-posteriores de força de reacção do solo ao apoio do pé direito. As 

variáveis dependentes consideradas foram: o primeiro (Fz1) e segundo (Fz2) 

picos da força vertical; valor mínimo intermédio entre Fz1 e Fz2 (Fzmin) em função 

do peso corporal; os valores da força antero-posterior correspondentes aos 

pontos referidos em Fz; a taxa de crescimento (TC1) da força vertical (definida 

pela razão entre Fz1, em função do peso corporal, e o tempo para atingir esse 

pico de força); a taxa de crescimento (TC2) da força vertical (definida pela 

razão entre Fz2, em função do peso corporal e o tempo para se atingir este pico 

a partir do instante que se atinge a Fzmin); os valores de tempo correspondentes 

aos pontos notáveis da curva (TFz1, TFzmin, TFz2); a média, integral, valor máximo 

e valor mínimo das forças nas componentes vertical e antero-posterior em 

função do peso corporal; a média, integral, valor máximo e valor mínimo das 

forças para a fase de desaceleração e aceleração da componente antero-

posterior e a correspondente média, integral, valor máximo e valor mínimo das 

forças de componente vertical em função do peso corporal. O tratamento 

estatístico foi realizado através dos procedimentos descritivos tradicionais 
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(média e desvio padrão) e as diferenças de médias foram estudadas através do 

t-test de student para α=0,05. 

Relativamente aos dados obtidos, no que se refere às variáveis de força 

de reacção ao solo, destacam-se como diferenças significativas entre obesos e 

não obesos a Fz1, o TC1, o TFz1 (%) e o Fy2 em Fz2. Para a força antero-posterior 

apenas foram observadas diferenças significativas na força média. Para a força 

vertical, fase de desaceleração em Fy e em Fz, as principais diferenças 

encontraram-se na força média e no impulso. Nas fases de aceleração em Fy 

constataram-se diferenças no que respeita à força máxima. Em Fz há 

diferenças nos valores médios e máximos da força.  

As forças verticais apresentam uma tendência bimodal típica para os 

não obesos, enquanto que as crianças obesas revelam tendência para a 

supressão do mínimo intermédio.  

Concluiu-se que a obesidade afecta o padrão de marcha da criança 

supondo-se possíveis repercussões biomecânicas (e outras) associadas, a 

explorar em estudos futuros.  
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Abstract 
 

 The purpose of this study was to verify the gait pattern specificity of 

obese children in comparison with non obese children. Therefore the aim of this 

work was to verify if obesity was an agent that could change the children’s gait 

pattern. 

 The sample was composed of eight obese children (9,6±3,5 years; 

146,4±16,1 cm: 63,9±20,1 kg) and eight non obese (11,4±3,3 years; 152,3±18,8 

cm: 39,2±11,4 kg). The obese children were selected from its participation in 

the “Acorda” project promoted by the Sport and Physical Education Sciences 

Faculty from the Oporto University and by the São João Hospital. Each child 

had a usual weekly sports practice. 

 It was made a dynamometric biomechanical evaluation of the gait of 

each child. The evaluation was made through a force-plates Bertec 4060-10, 

sampled ate 1000Hz. It was recorded the vertical and anterior-posterior 

components of the ground reaction force of the right foot. The dependent 

variables taken into account were: the first (Fz1) and the second (Fz2) peaks of 

the vertical force; the minimum value between Fz1 and Fz2 (Fzmin) in relation to 

body weight; the values of the anterior-posterior force that matched Fz1 and Fz2; 

the growth rate (TC1) of the vertical force (defined by the division between Fz1, 

in relation to the body weight, and the time to get to that peak); the growth rate 

(TC2) of the vertical force (defined by the division between Fz2, in relation to the 

body weight, and the time gap between Fzmin and Fz2); the time values that 

matched important points of the curve (TFz1, TFzmin, TFz2); the mean, integral, 

maximum value and minimum value of the vertical and the anterior-posterior 

components; the mean, integral, maximum value and minimum value, during 

the acceleration and breaking periods, of the anterior-posterior component and 

the matching mean, integral, maximum value and minimum value of the vertical 

component in relation to body weight. The statistics used were the mean and 

the standard deviation. For the calculus of differences between means it was 

used the t-test of student with an α=0, 05.     

 The data collected showed that, for the ground reaction forces, the 

differences were significant for the Fz1, TC1, TFz1 (%) and Fy2 in Fz2. For the 

Marilita Almeida 
 

VIII



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

anterior-posterior component there was only a significant difference in the 

mean. For the vertical component, during the breaking period in Fy and Fz, the 

main differences were in the mean and in the impulse. During the acceleration 

period, in Fy the differences were in the maximum force and in Fz the 

differences were in the mean and maximum force.  

 The vertical forces showed the usual bimodal shape for the non obese 

children. On the opposite, the obese children tend to suppress the minimum 

intermediate value. 

 It was concluded that obesity changes the gait pattern of the child, 

supposing possible biomechanical effects (and other) associated, to be 

explored in future studies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilita Almeida 
 

IX



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

Résumé 
 
L’objectif de cette étude c’est de vérifier la spécificité du padron de 

marche d’enfants obèses par rapport à leurs paires non obèses, c’est-à-dire, on 

a prétendu vérifier si l’obèsité est un facteur de différence du padron de marche 

de l’enfant.  

L’échantillon a été constituée par huit enfants obèses (9,6±3,5 années ; 

146,4±16,1 cm; 63,9±20,1 kg) et huit non obèses (11,4±3,3 années; 152,3±18,8 

cm; 39,2±11,4 kg). Les enfantes obèses ont été sélectionnés selon leur 

participation au projet “Acorda” mis en train par la Faculté de Sciences du Sport 

et d’Éducation Physique de l’Université de Porto et par l’Hôpital São João. Les 

enfants de ces deux groupes faisaient du sport régulièrement chaque semaine.  

On a fait une évaluation biomécanique dynamométrique de la marche de 

ces deux groupes. L’évaluation a été réalisée sur une plataforme de forces, 

Bertec 4060-10, à 1000Hz, pour l’enregistrement des composantes verticales et 

antéropostérieures de force de réaction du sol à l’appui du pied droit. Les 

variables dépendantes considérées ont été: le premier (Fz1) et deuxiéme (Fz2) 

pics de la force verticale ; valeur minimum intermédiaire entre Fz1 e Fz2 (Fzmin) 

en fonction du poids corporel; valeurs de la force antéropostérieure 

correspondantes aux points référés en Fz; le taux d’accroissement (TC1) de la 

force verticale (défini par la raison entre Fz1 en fonction du poids corporel, et le 

temps nécessaire à atteindre ce pic de force) ; le taux d’accroissement (TC 2) 

de la force vérticale (défini par la raison entre F z2 en fonction du poids corporel 

et le temps nécessaire à atteindre ce pic à partir du moment ou l’on atteint la F 

zmin); les valeurs de temps correspondantes aux points notables de la courbe 

(TFz1, TFzmin, TFz2); la moyenne, intégrale, valeur maximum et valeur minimum 

des forces dans les composantes verticale et antéropostérieure en fonction du 

poids corporel; la moyenne, intégrale, valeur maximum et valeur minimum des 

forces pour la phase de ralentissement et accélération de la composante 

antéropostérieure et la moyenne correspondante, intégrale, valeur maximum et 

valeur minimum des forces de composante verticale en fonction du poids 

corporel. Le traitement statisfique a été réalisé à travers les procédés descriptifs 
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traditionnels (moyenne et déviation padron) et les différences de moyennes ont 

été étudiées par le t-test de student étant α=0,05. 

Par rapport aux données obtenues, en ce qui concerne les variables de 

force de réaction au sol, la Fz1, le TC1, le TFz1 (%) et le Fy2 en Fz2 se détachent 

comme différences significatives entre obèses e non obèses. Pour la force 

antéropostérieure on n’a observé que les différences significatives sur la force 

moyenne. Pour la force verticale, phase de ralentissement en Fy et en Fz les 

principales différences ont été trouvées sur la force moyenne et sur l’élan. Dans 

les phases d’accélération en Fy on a constaté des différences en ce qui 

concerne la force maximum et en Fz il y a des différences dans les valeurs 

moyens et maximums. 

Les forces verticales présentent une tendance bimodale typique pour les 

non obèses, pendant que les enfants obèses présentent une tendance à la 

suppression du minimum intermédiaire.  

On peut conclure que l’obésité se répand sur le padron de marche de 

l’enfant supposant de possibles repercussions biomécaniques (et d’autres) 

associées, à exploiter dans des études futures.   
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1. Introdução 
 

A obesidade afecta cerca de 15 a 17 % da população Portuguesa, 

sendo Portugal o segundo país da Europa com maior prevalência de crianças 

obesas. Acresce ainda o facto de a obesidade tender a aumentar com a idade, 

em ambos os sexos, até aos 65 anos (Sá, 2005).  

A obesidade é uma doença que está a afectar cada vez mais a 

generalidade da população dos países desenvolvidos. A prevenção e a cura 

da doença passa pela adopção de estilos de vida activos, logo ao abandono 

do sedentarismo. Na nossa sociedade o número de obesos cresce de ano 

para ano e, apesar de cada vez haver mais informação sobre a prevenção, 

não são tomadas quaisquer medidas por parte da população. 

A prática de actividade é um factor histórico. No início da vida humana, o 

homem para sobreviver dependia de um enorme número de actividades físicas 

(caçar, pescar, cultivar,..). Com a revolução industrial o homem tornou-se 

sedentário, uma vez que grande parte da sua actividade laboral foi substituída 

por máquinas, havendo então a necessidade de recorrer ao desporto para 

manter o equilíbrio energético.  

A imagem que temos do nosso corpo, é influenciada pelo conceito social 

actual de “belo”. Actualmente, ser obeso é ter uma imagem social não 

correspondente ao “belo” (Ribeiro, 1992).  

Os problemas associados a esta doença são cada vez mais conhecidos, 

contudo, as repercussões da massa corporal acrescentada, num padrão de 

locomoção, nomeadamente na marcha, ainda são mal conhecidas e 

exploradas no domínio da profilaxia de lesões e na promoção da qualidade de 

vida dos pacientes.  

Assim, surge como objectivo deste trabalho verificar se existem 

diferenças estatisticamente significativas no padrão de marcha entre estes 

grupos populacionais, ou seja, pretende-se verificar se a obesidade é um factor 

diferenciador do padrão de marcha. 

 Este trabalho está organizado em oito capítulos: 
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Capitulo 1: Está destinado à introdução, onde são apresentados os 

objectivos e a problemática do trabalho, fazendo uma breve referência 

ao estudo.  

Capitulo 2: Consiste na revisão bibliográfica, onde se faz uma breve 

análise aos temas do estudo, sendo eles a obesidade, obesidade infantil, 

análise biomecânica, dinamometria e análise da marcha.  

Capítulo 3: Estão aqui descritos todos os materiais e métodos utilizados 

na realização do estudo. Está dividido em sub-temas para a 

caracterização da amostra, material e procedimentos. 

Capitulo 4: São apresentados resultados obtidos. Encontra-se dividido 

em sub-capítulos para ser mais fácil a sua compreensão. 

Capítulo 5: É constituído pela discussão do trabalho, dividido em sub-

capítulos tal como no capítulo 4.   

Capítulo 6: São apresentadas as conclusões mais relevantes que 

decorreram da realização do trabalho. 

Capítulo 7: Referem-se algumas direcções futuras para suprir as 

dificuldades encontradas ao longo do processo de realização do 

trabalho. 

Capítulo 8: São apresentadas as referências bibliográficas consultadas. 
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 2. Revisão Bibliográfica 
 
2.1. Obesidade 
Nos dias de hoje, torna-se importante estudar a obesidade, pois esta é 

muito mais que a aparência, estando associada a diversos problemas de saúde 

publica, nos países industrializados.  

Segundo Gouveia (2000), o número de obesos tem vindo a crescer 

substancialmente, sobretudo na Europa de Leste e nos Estados Unidos. Em 

2001, mais de 60% dos americanos com mais de 20 anos tinha excesso de 

peso e cerca de um quarto atingia mesmo a obesidade 

(http://www.niddk.nih.gov/publications/understanding.htm). No que se refere a 

custos, um estudo do Washington Post, constata que o estado americano gasta 

cerca de 93 biliões de dólares por ano no tratamento de doenças relacionadas 

com a obesidade. Este estudo refere ainda que os cuidados de saúde em 

indivíduos obesos são cerca de 37% mais caros do que os cuidados de saúde 

em sujeitos cujo peso é normal, acrescentando cerca de 732 dólares em 

despesas médicas por cada americano. De acordo com Wilding (1997), cerca 

de metade da população britânica tem excesso de peso e entre 1980 e 1995 a 

prevalência de obesidade duplicou de 8% para 15%. 

Para Sá (2005), os problemas de obesidade e de excesso de peso 

representam um dos problemas mais importantes da consulta de clínica geral, 

não só pela frequência mas também pela morbilidade e mortalidade 

associadas.  

Mattison e Jensen (2005), afirmam que a obesidade é a segunda causa 

de morte evitável, apesar de décadas de intervenção com despesas de 

milhares de dólares.  

Para a definição do termo de obesidade, não existe muita controvérsia 

entre os autores analisados. Assim, a obesidade é definida por Saldanha 

(1999), como sendo um aumento do tecido adiposo em relação ao normal, 

mais precisamente, como sendo uma “acumulação excessiva de tecido 

adiposo, resultado do excesso de ingestão energética quando comparado com 

a quantidade de energia gasta no seu metabolismo basal e na sua vida de 
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relação.” (p.31) Em suma, Saldanha (1999) admite que a obesidade equivale a 

um excesso de massa gorda mais ou menos intenso e prejudicial à saúde.  

Em termos simplistas a obesidade resulta de um desequilíbrio entre 

calorias ingeridas e calorias gastas. No entanto, os factores que causam este 

desequilíbrio variam de pessoa para pessoa 

(http://www.niddk.nih.gov/publications/understanding.htm). 

As causas da obesidade podem ser generalizadas e os diversos autores 

consultados têm várias perspectivas. Peres (1997), afirma que a obesidade é 

resultado de dois procedimentos muito generalizados: actividade muscular 

reduzida, ou seja, sedentarismo, e a ingestão de calorias acima do suficiente 

para manter as funções vitais e desenvolver a vida de relação.  

A epidemia da obesidade é provavelmente resultado do incremento dos 

estilos de vida sedentários combinado com uma alimentação rica em gorduras. 

Contudo, nem todas as pessoas expostas a este ambiente se tornam obesas, 

pelo que se pode afirmar, que em alguns casos, a obesidade é de origem 

hereditária. (Wilding, 1997).  

Há três factores determinantes para uma pessoa vir a ser obesa sendo 

estes os genéticos, o balanço energético e os estilos de vida. (Jackson e col., 

1999). McInnis e col. (2004) enumeram como principais factores da obesidade 

os dietéticos e a inactividade física. Já Manila e col. (2000), acreditam que a 

obesidade é resultante da interacção entre factores genéticos e ambientais não 

correspondendo necessariamente ao excesso de peso corporal, sendo melhor 

definida quando relacionada com a mortalidade. Este autor faz ainda a 

distinção entre os factores exógenos, derivados de factores alimentares, e 

factores endógenos resultado de perturbações metabólicas ou endócrinas. 

Outros autores definem ainda como factores causadores da obesidade os 

factores de ordem genética, ambiental e psicológica. Os factores genéticos 

revelam que a obesidade tende a ocorrer em vários elementos de uma mesma 

família, o que demonstra que a hereditariedade está relacionada com a 

obesidade. Os factores ambientais, tais como o estilo de vida e os 

comportamentos a nível alimentar também influenciam a obesidade. 

Finalmente, os factores psicológicos também podem influenciar os hábitos 

alimentares, uma vez que muitas pessoas tendem a comer como resposta a 
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emoções negativas. Acresce ainda o facto de que estas pessoas tendem a 

apresentar sintomas de depressão e baixa auto-estima  

(http://www.niddk.nih.gov/publications/understanding.htm). 

No que se refere à classificação de um indivíduo, relativamente à sua 

composição corporal, existem várias tabelas para padronizar o peso definido 

como normal. Contudo, o mais utilizado é o Índice de Massa Corporal (IMC) ou 

Índice de Quetelet, definido como a razão entre o peso e a altura ao quadrado 

(Kg/m²). 

O Dietary Guidelines Advisory Committee concluiu que a mortalidade 

aumenta significativamente com o IMC superior a 25. Segundo o International 

Task Force há três tipos de obesidade: 

-  classe I (de 30 a 34,9); 

- classe II (de 35 a 39,9) e  

- classe III (superior a 40) 

 

Sendo o IMC entre 25 e 29,9 denominado excesso de peso (Saldanha, 

1999). Outra forma de definir obesidade segundo Saldanha (1999), é a fórmula 

de Lorenz-Parrault “Peso = altura - 100 - (altura-150/2 (mulher) ou 4 (homem)) 

+ (idade-20)/4” em que quando o resultado é superior a 20% pode-se 

considerar obeso. Jackson e col. (1999), consideram uma pessoa obesa 

quando a sua percentagem de gordura corporal excede um determinado limiar. 

A percentagem de gordura corporal é uma medida bem mais realista e precisa 

do que o peso. Um homem é considerado obeso se possuir mais de 25% de 

gordura corporal, enquanto que para as mulheres este limiar situa-se nos 30%. 

É de salientar que estes níveis de gordura corporal aumentam o risco de 

contrair doenças, que diminuem a qualidade de vida e muitas vezes podem ser 

fatais. 

A obesidade pode ter diferentes tipos de riscos consoante a sua 

localização. A gordura inter-abdominal que se localiza sobretudo no tórax, 

abdómen e face é a mais prejudicial à saúde, designada obesidade andróide 

(forma de maçã), sendo a mais frequente no sexo masculino. A obesidade 

ginóide (forma de pêra) é associada às mulheres, a gordura é localizada 

essencialmente nas ancas e coxas, contudo apresenta menos riscos para a 
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saúde (Jackson e col. 1999). Para além destes dois tipos de obesidade 

referidas anteriormente, Saldanha (1999) define um terceiro tipo designado por 

obesidade mista, que corresponde à grande quantidade de tecido adiposo 

distribuído por todo o corpo.   

A gordura acumulada na zona abdominal ou visceral é considerada pelo 

menos tão importante como a gordura corporal total no risco para a saúde 

(McInnis e col., 2004). 

Os riscos para a saúde causados pela obesidade podem ser múltiplos e 

há alguma controvérsia entre os autores. De uma forma mais generalizada 

pode-se descrever as complicações dos níveis físicos (diabetes mellitus, 

dislipidemias, hipertensão arterial, problemas respiratórios, cardiovasculares, 

osteoarticulares e digestivos), psíquicos (perda de autoestima, depressão, 

ansiedade, alterações do comportamento alimentar), sociais (isolamento social, 

discriminação laboral) e económicos (3,5% das despesas da saúde em 

Portugal) (www.roche.pt). 

Segundo McInnis e col. (2000) a obesidade pode estar associada aos 

seguintes problemas de saúde: 

 - hipertensão; 

- dislipidemia (diminuição de HDL, aumento do colesterol e 

triglicerideos); 

 - diabetes tipo II; 

 - osteoartite no joelho; 

 - alguns cancros especialmente cólon e mama; 

 - disfunção pulmonar; 

 - doenças da vesícula biliar e 

 - gota. 

 

De acordo com Frey e col. (1996) existem inúmeros registos clínicos que 

sugerem que o stress mecânico adicional resultante de um excesso de peso 

tem influências biomecânicas no membro inferior e sobretudo no pé. Pacientes 

com excesso de peso apresentam problemas nos pés com maior frequência, 

tais como fasceiíte plantar, artrite, bursite e alterações biomecânicas na 

marcha, tais como a menor velocidade de deslocamento, passos mais 
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pequenos, a largura da passada maior, a maior dorsiflexão do tornozelo, menor 

flexão plantar, maior abdução do membro inferior, caminhar com o pé em 

abdução, maior período de aceitação do peso com o pé plano na fase inicial do 

apoio e maior ângulo de ataque. Os indivíduos obesos para aumentar a 

estabilidade recorrem à maior largura de passada, ao caminhar mais lento e a 

uma maior abdução do pé. No seu estudo estes autores confirmam que em 

pessoas obesas existe uma maior incidência de problemas resultantes de um 

excesso de uso devido ao peso, tais como fasceiíte plantar, tendinite, fracturas 

e entorses. 

Para Berkow (s/d), a actividade física reduzida é provavelmente uma das 

principais razões para o aumento da obesidade entre as pessoas nas 

sociedades opulentas.   

Assim sendo, a obesidade é uma doença extremamente complexa cujo 

diagnóstico deverá ser realizado por um endrocrinologista, um nutricionista e 

um psicólogo. Pode ser vista, como uma expressão de conflitos internos e 

externos, associados a problemas psicológicos (Vileta, 2003).  

De acordo com McInnis e col. (2000), ainda não existem dados 

científicos que permitam concluir que a perda de peso em pessoas obesas leve 

a uma esperança de vida mais elevada. Contudo, estes autores enumeram 

alguns benefícios relacionados com a perda de peso em pessoas obesas:  

- diminuição de pressão sanguínea;  

- diminuição do risco de diabetes; 

- melhoria dos níveis de glucose e insulina; 

- diminuição do colesterol total das LDL e dos triglicerídeos;  

- aumento dos níveis de HDL; 

- diminuição na prescrição de medicamentos e 

- redução nos sintomas de artrite. 

 
2.2. Obesidade Infantil 
Há cada vez mais crianças com excesso de peso em Portugal. Este 

fenómeno, porém não é exclusivo nacional; em todo o mundo o número de 

obesos não pára de aumentar e, em muitos países, converteu-se mesmo num 
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problema de saúde pública. Os números são catastróficos e hoje há cerca de 

22 milhões de crianças com excesso de peso, crianças essas que ainda não 

atingiram os 5 anos de idade (Vilela, 2003). Esta autora afirma ainda que um 

terço das crianças obesas com menos de sete anos e cerca de metade das 

crianças entre os sete e os onze anos vão ser adultos obesos. O número 

agrava-se quando falamos de obesidade durante a adolescência. Oitenta por 

cento dos adolescentes obesos não vão deixar de o ser quando chegarem à 

idade adulta.  

Em Inglaterra num estudo publicado por Bundred e col. (2001), é 

revelada que, em crianças cuja a idade variava entre os 3 e 4 anos, houve um 

aumento de 60% na prevalência do excesso de peso e de 70% na obesidade 

entre 1989 e 1998. Estes mesmos autores tentaram identificar as causas 

associadas a este aumento, tendo constatado que o aumento do peso no 

nascimento agrava o risco de obesidade futura; contudo, verificaram que, entre 

1989 e 1998, o aumento do peso no nascimento foi reduzido, o que não 

justifica o aumento de casos de obesidade, assim sendo concluíram que o 

rápido aumento da obesidade infantil deve reflectir alterações ambientais.  

Os incrementos da obesidade, tanto em crianças como em 

adolescentes, tem vindo a aumentar ao longo dos tempos nos Estados Unidos, 

como se pode verificar no quadro 1 (http://www.obesity.org/subs/childhood):  

 
Quadro 1. Prevalência da obesidade em crianças com idades entre os 6 e os 11 
anos e adolescentes entre os 12 e os 19 anos (adaptado de 
http://www.obesity.org/subs/childhood). 

 Crianças Adolescentes 
1999 a 2000 15,3% 15,5% 
1988 a 1994 11% 11% 
1976 a 1980 7% 5% 

 

O aumento da prevalência da obesidade infantil está associado a vários 

factores de risco com repercussões tardias, tais como doenças do coração e 

outras doenças crónicas tais como hiperlipidemia, hiperinsulinemia, hipertensão 

e aterosclerose.  
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Existem muitos factores que contribuem para a obesidade de crianças e 

adolescentes (http://www.obesity.org/subs/childhood):  

- actividade Física – Falta de exercício regular; 

- comportamento Sedentário – Excesso de tempo a ver televisão e a 

utilizar o computador; 

- estatuto sócio-económico – Famílias com salários reduzidos e 

desemprego, devido a uma alimentação desequilibrada; 

- hábitos de alimentação – Excesso de consumo de alimentos 

hipercalóricos, alteração nos padrões alimentares tais como comer quando não 

se tem fome, comer quando se está a ver televisão ou a estudar; 

- envolvimento social – exposição excessiva a anúncios de alimentação 

hipercalórica e falta de equipamentos recreacionais e 

- genético – O risco de obesidade é mais elevado quando os pais 

possuem excesso de peso ou obesidade. 

 

De acordo com Cole e col. (2000), é difícil quantificar o número de 

crianças obesas ou de estabelecer uma comparação internacional uma vez que 

é usada uma variedade muito grande de definições de obesidade infantil. 

Para analisar se uma criança é obesa, podem ser utilizados diferentes 

técnicas que se distinguem essencialmente pelo seu grau de eficácia. Cole e 

Rolland-Cachera (2002) enumeraram as seguintes: 

- técnicas de medida (peso, largura, altura); 

- comparação das medidas antropométricas com referências 

(percentagem da mediana, percentil, e curvas Z); 

- peso por idade; 

- peso por altura; 

- peso/alturap (o valor de p varia ao longo do tempo, em que o cálculo 

para a sua optimização, deverá ser realizado em intervalos de idade 

pequenos); 

- índice de Massa Corporal; 

- índices no percentil de peso e no percentil de altura;  

- pregas de adiposidade e 

- circunferências e diâmetros. 
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Contudo é o índice de massa corporal que é mais utilizado. No entanto, 

é necessário ter em consideração que este índice varia substancialmente com 

a idade. Tal como foi referido anteriormente, um índice de massa corporal 

superior a 25 Kg/m² corresponde a um excesso de peso corporal enquanto que 

um índice de massa corporal superior a 30 Kg/m² reflecte obesidade. Porém 

esta referência só é válida quando os sujeitos se encontram na idade adulta. 

Quando se lida com crianças os dados terão de ser relativizados consoante a 

idade de acordo com o quadro 2 (Cole, 2000). 
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Quadro 2. Dados de IMC relativizados à idade e ao género de crianças com 
excesso de peso e obesas (adaptado de Cole, 2000). 

 Excesso de peso Obesidade 
 IMC 25 Kg/m² IMC 30 Kg/m² 
Idade (anos) Masculino Feminino Masculino Feminino 
2 18,4 18,0 20,1 20,1 
2,5 18,1 17,8 19,8 19,5 
3 17,9 17,6 19,6 19,4 
3,5 17,7 17,4 19,4 19,2 
4 17,6 17,3 19,3 19,1 
4,5 17,5 17,2 19,3 19,1 
5 17,4 17,1 19,3 19,2 
5,5 17,5 17,2 19,5 19,3 
6 17,6 17,3 19,8 19,7 
6,5 17,7 17,5 20,2 20,1 
7 17,9 17,8 20,6 20,5 
7,5 18,2 18,0 21,1 21,0 
8 18,4 18,3 21,6 21,6 
8,5 18,8 18,7 22,2 22,2 
9 19,1 19,1 22,8 22,8 
9,5 19,5 19,5 23,4 23,5 
10 19,8 19,9 24,0 24,1 
10,5 20,2 20,3 24,6 24,8 
11 20,6 20,7 25,1 25,4 
11,5 20,9 21,2 25,6 26,1 
12 21,2 21,7 26,0 26,7 
12,5 21,6 22,1 26,4 27,2 
13 21,9 22,6 26,8 27,8 
13,5 22,3 23,0 27,2 28,2 
14 22,6 23,3 27,6 28,6 
14,5 23,0 23,7 28,0 28,9 
15 23,3 23,9 28,3 29,1 
15,5 23,6 24,2 28,6 29,3 
16 23,9 24,4 28,9 29,4 
16,5 24,2 24,5 29,1 29,6 
17 24,5 24,7 29,4 29,7 
17,5 24,7 24,8 29,7 29,8 
18 25 25 30 30 
 

 Os valores de referência expostos no quadro 2 foram obtidos através de 

curvas de percentis de índices de massa corporal de crianças. Ou seja, a partir 

do percentil 85 a criança é considerada com excesso de peso, o que equivale a 
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um IMC de adulto de 25 Kg/m² e a partir do percentil 95 a criança é 

considerada obesa, o que corresponde a um IMC de adulto de 30 Kg/m² (Cole, 

2000). 

Seja qual for o sistema de medida utilizado, os limiares que definem 

excesso de peso ou obesidade devem estar relacionados com factores de risco 

tais como a morbilidade actual, a morbilidade futura e a mortalidade futura. No 

entanto, estes limiares não podem ser definidos com precisão suficiente devido 

a três ordens de factores (Cole e Rolland-Cachera, 2002):  

- as crianças possuem menos doenças relacionadas com a obesidade 

que os adultos;  

- o vínculo entre a obesidade infantil e o factor de risco dos adultos é 

mediada através da obesidade adulta que, por sua vez está associada à 

obesidade infantil e à doença dos adultos e 

- as curvas de incremento de obesidade não são lineares logo não se 

pode prever a obesidade de uma criança quando esta for adulta.  

 
2.3. Análise Biomecânica 
A biomecânica é a aplicação de princípios mecânicos ao estudo de 

organismos vivos (Hall, 2000). “A Biomecânica é uma ciência interdisciplinar 

dedicada à aplicação dos conceitos de mecânica a sistemas biológicos animais 

e vegetais. A mecânica por sua vez, é o campo da ciência que estuda a 

resposta dos corpos, sejam pontuais ou extensos, rígidos ou deformáveis, 

sólidos, líquidos ou gasosos, à aplicação de forças externas. Em termos 

práticos, a biomecânica é aplicada principalmente à solução de problemas 

humanos” (Silva, 2000:71). 

A complexa análise biomecânica divide-se em quatro áreas de estudo 

para analisar os diversos movimentos (Figura 1). 
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Figura 1. Áreas da análise biomecânica do movime

Baumann,1995,cit. por Amadio, 1996 ). 
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A cinemetria é composta por procedimento

óptica, onde as medidas são realizadas segundo

através de imagens e procura medir os parâmetr

(Amadio e Duarte, 1996). 

Ou seja, permite uma análise tanto qu

descreve o movimento, como quantitativa qu

cinemáticos do movimento (posição, velocidad

descrição de como um corpo se move. 

Como sistemas de medição de imagen

podem ser processos fotogrametria ou video

fotogrametria são de procedimento fotoquímic

desencadeia processos químicos que impressio

fotografia (cronofotografia, fotografia estroboscó

luminoso intermitente ou permanente) e o fil
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videogrametria são constituídos por um sensor electrónico que é responsável 

pela captação de luz que irá dar origem à imagem, ou seja, os sistemas de 

vídeo, tais como o PAL e o NTSC. 

A antropometria procura determinar características e propriedades do 

aparelho locomotor, tais como as dimensões, as formas geométricas, a 

distribuição de massa, os braços de alavanca e as posições articulares, para 

definir um modelo antropométrico que contenha os parâmetros necessários 

para a construção de um modelo biomecânico da estrutura analisada (Amadio 

e Duarte, 1996). Deste modo a antropometria procura obter modelos que 

possam ser utilizados para representar o corpo humano nas suas mais 

variadas situações. 

De acordo com Amadio e Duarte (1996) existem várias medidas físicas 

que permitem descrever e caracterizar o ser humano: 

- dimensão dos segmentos 

- massa dos segmentos 

- densidade dos segmentos  

- propriedades inerciais do segmentos corporais 

- braços de alavanca 

- centros de massa dos segmentos corporais 

 

A electromiografia (EMG) é o estudo da função muscular através da 

análise do sinal eléctrico produzido pelo músculo (Basmajian e De Luca, 1985). 

Ou seja, permite um acesso facilitado a processos fisiológicos que originam a 

produção de força e a génese do movimento por parte do músculo (De Luca, 

1997).  

O estudo do sinal mioeléctrico possibilita informação relativamente ao 

tempo de activação muscular, sequência de activação muscular, intensidade 

relativa da contracção e fadiga muscular. 

O sinal electromiográfico produzido pelo músculo em contracção possui 

características próprias que vão influenciar o seu processamento subsequente. 

Assim, este sinal é estocástico (não estacionário), arbitrário, oscila à volta de 

zero, possui muito baixa energia dado que a sua amplitude varia entre os 0,01 
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e 5 mV e possui uma gama de frequências muito alargada (entre 20 e 2000Hz) 

sendo que as frequências de maior energia se situam entre os 20 e os 200Hz.  

O processamento do sinal mioeléctrico quando efectuado no domínio do 

tempo possibilita informação relativamente ao tempo de activação muscular, 

sequência de activação muscular, intensidade relativa da contracção e é 

relativamente simples de ser realizado. Quando este processamento é 

realizado no domínio da frequência possibilita informação relativamente à 

fadiga muscular, contudo é bem mais complexo. 
 

2.3.1. Dinamometria 
A dinamometria engloba todos os tipos de medição de força e ainda a 

distribuição de pressão (Amadio e Duarte, 1996).  

A análise dinamométrica permite-nos estudar as forças envolvidas na 

marcha, a sua intensidade, ponto de aplicação, direcção e sentido. Pode-se 

analisar as forças externas, particularmente a força de reacção ao solo. A força 

de reacção ao solo é, como o próprio nome indica, a reacção a toda e qualquer 

acção exercida pelo indivíduo através dos seus pés sobre o solo. É uma força 

que é aplicada no indivíduo e pode-se medir, bem como as suas componentes, 

através de vários aparelhos, nomeadamente as plataformas de força. Estas, 

medem a intensidade, direcção e sentido dessa força, sem, no entanto, 

fornecerem informações quanto à sua distribuição no pé (Oliveira, 1996). 

Existem vários tipos de dinamómetros com diferentes características e 

níveis de sofisticação. No entanto, a evolução tecnológica tem caminhado no 

sentido de permitir uma avaliação dinâmica em tempo real. Os transdutores de 

força e os cristais quartzo são a base da evolução de diversos instrumentos de 

medição, tais como a plataforma de forças.  

No estudo dinamométrico o instrumento mais vezes utilizado é a 

plataforma de forças. Esta é indispensável para o estudo dos apoios no solo, 

pois permite medir a resultante de forças de apoio, bem como o momento de 

força em relação a um ponto, sendo geralmente este último o centro da 

plataforma. Há vários tipos de plataformas que se diferenciam pelo tipo de 

sensores utilizados, sendo estes à base de quartzo (Kistler) ou de transdutores 

de força (AMTI, Bertec, Logalex) (Laassel, 2001).  
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O sistema das plataformas de força permite realizar uma história 

temporal gráfica de força registrada, assim como de cálculo do impulso pelo 

integral da curva de força-tempo. As plataformas de força são projectadas para 

reproduzirem forças de reacção ao solo nas direcções vertical, lateral e antero-

posterior, com relação à plataforma propriamente dita. Os dados obtidos 

surgem na forma de mapas gráficos ou digitais das pressões através das 

superfícies plantares. Dentro da dinamometria existe ainda os sistemas 

portáteis como sapatos equipados e palmilhas (Hall, 2000). 

Uma plataforma de força é um instrumento de medida muito sofisticado, 

é usualmente embutida no solo, nivelada com a superfície onde o indivíduo 

está (Hamill e Knutzen, 1999).  
 

2.4. Análise da marcha 
O ciclo de marcha é descrito pela trajectória seguida pelo membro 

inferior (fig.2), que divide o ciclo de marcha em uma fase de apoio, durante a 

qual os músculos responsáveis pelo equilíbrio dinâmico são solicitados, e uma 

fase de oscilação, durante a qual o membro inferior, flectido pelo joelho, avança 

para atingir o solo à frente do indivíduo (Viel e Plas, 2001). 

 
Figura 2. Ciclo de passada média de uma criança de 8 anos de idade considerando o 

pé direito. (adaptada de Vaughan e col., 1999). 
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Viel e Plas (2001) relatam que quando o homem caminha em velocidade 

normal, contacta o solo, com um peso do corpo, entre 120% quando caminha a 
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uma velocidade de 3,5Km/h e 150% quando caminha a uma velocidade de 

5,0Km/h. Os valores variam com a habilidade do indivíduo, a natureza dos 

calçados e do terreno, mas o impacto registado ultrapassa sistematicamente o 

peso do corpo. (Fig. 3) 
 

 
Figura 3. Curva “universal” da força vertical registada durante o apoio do pé no solo 

(adaptada de Viel e Plas, 2001). 

 

A forma biomodal característica revelada pela plataforma de forças é 

devida a três factores (Viel e Plas, 2001):  

- a flexão repentina do joelho, no momento que este encontra o 

solo; 

- membro inferior contralateral, lançado para o alto cuja inércia 

retira uma parte do peso estático e  

- os membros superiores são igualmente animados por um 

impulso dirigido para o alto.  

 

Para que os dados recolhidos numa plataforma de forças sejam válidos 

(Fig. 4) o apoio deverá ser realizado totalmente sobre a plataforma e apenas se 

pode colocar um apoio sobre esta (Laassel, 2001).  
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Figura 4. Validação do apoio na plataforma de forças (adaptada de Laassel 2001). 

 

O mesmo autor faz ainda a análise dos diferentes componentes de 

força. Segundo os dados registados na plataforma de forças, a componente 

lateral (fig.5) indica o valor e a direcção da força aplicada no plano lateral, 

traduzindo a migração da localização do apoio do bordo lateral para o bordo 

medial do pé.  

 
Figura 5. Componente lateral da força durante o apoio do pé no solo (adaptada de 

Laassel 2001). 

 

 Plas e col. (1983), admitem que a curva em “x” corresponde à 

componente lateral da força, salientando os seguintes aspectos: 

1. Uma travagem média no momento de contacto do calcanhar, como 

se o sujeito se quisesse desviar lateralmente e 

2. uma pressão lateral durante quase todo o apoio. 

  

Outra componente definida é a antero-posterior (fig.6). Esta expressa a 

força exercida na direcção da marcha. O primeiro pico representa a força de 

travagem e corresponde, numa marcha normal, à força exercida pelo calcanhar 

no sentido da marcha. O segundo pico, por sua vez, expressa a força de 

propulsão e corresponde à força exercida pela parte anterior do pé no sentido 
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oposto da marcha (Laassel, 2001). Adrian e Cooper (1995) referem que o valor 

da força de travagem ronda os 20% do peso total do corpo do indivíduo, assim 

como a força propulsiva exercida entre o momento em que o calcanhar deixa o 

solo e o momento em que o pé deixa de estar em contacto cm o solo. 

 
Figura 6. Componente antero-posterior da força durante o apoio do pé no solo 

(adaptada de Laassel 2001). 

 

A curva em “y” corresponde aos de força antero-posteriores do pé sobre 

a plataforma de força, com as seguintes características (Plas e col.,1983): 

1. O pé desliza para trás no momento do contacto do calcanhar, 

mas de maneira muito rápida; 

2. imediatamente depois, o calcanhar desliza para a frente, o 

calcanhar desliza para a frente e 

3. existe uma inversão de pressão, depois um deslizamento 

posterior, iniciando assim o pé a propulsão.  

 

Por último, a componente vertical pode ser decomposta em três partes 

(fig.7). O primeiro pico exprime a força exercida durante o impacto do calcanhar 

(Laassel, 2001). Esta força varia numa marcha normal entre 110% e 120% do 

peso do corpo. A parte funda da curva corresponde ao instante em que o pé 

está plano sobre o solo durante o qual se verifica uma força, que corresponde 

em média, a cerca de 80% do peso corporal (Adrian e Cooper, 1995). 

Finalmente, o segundo pico corresponde à força exercida para separar do solo 

o pé que vai se libertar para avançar. O valor deste pico é similar ao primeiro, 

no caso de uma marcha normal (Lassel, 2001). A componente vertical da força 

de reacção ao solo é muito maior em magnitude que as outras componentes, 
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desta forma, têm obtido maior atenção por parte dos biomecânicos (Hamill e 

Knutzen, 1999). 
  

 

 
Figura 7. Componente vertical da força durante o apoio do pé no solo (adaptado de 

Laassel 2001) 

 

Plas e col, (1983), analisam ainda os movimentos da curva vertical, que 

corresponde ao traçado “z”, destacando os seguintes aspectos: 

1. Uma reentrância logo após o ataque do calcanhar (primeiro pico) 

que corresponde a um amortecimento das massas moles do 

calcanhar. Esta reentrância pode ser mais ou menos acentuada, 

conforme os calcanhares sejam mais ou menos duros ou 

maleáveis. Trata-se de uma absorção inicial do choque;  

2. no momento do toque do calcanhar, o peso do corpo é distribuído 

na sua totalidade sobre um só pé, o peso verificado é 

habitualmente de 120% do peso total do indivíduo para um 

velocidade confortável; 

3. durante a passagem do tronco à vertical do pé de contacto, 

verifica-se um peso inferior ao do indivíduo, o membro inferior 

contralateral é lançado para cima, permitindo uma ligeira elevação 

do indivíduo entre 10% a 40% do peso do corpo consoante a 

velocidade de deslocamento e 

4. uma última fase corresponde ao momento de propulsão da parte 

anterior do pé, que é de fraca intensidade e não corresponde 

verdadeiramente a um impulso. 
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Jacobs e col. (1972, cit. por Oliveira, 2003), na realização de um estudo 

comparativo entre um grupo normal e um grupo patológico, com base de 

registos da força vertical em plataformas de força dinamométricas, foram 

caracterizados sete traçados do grupo patológico com diferentes tipos de 

morfologias, a saber:  

1. Onda quadrada, que se caracteriza por uma fase de apoio 

unipedal ligeiramente mais prolongada, nas quais o traçado 

sugere uma marcha vigorosa na relação entre as fases de apoio e 

oscilação de ambos os membros inferiores, maiores que na 

normal; 

2. onda trapezoidal tipo 1, caracteriza-se por um maior tempo de 

apoio monopodal e uma zona de apoio médio bastante plana;  

3. onda trapezoidal tipo 2, que apresenta um período de oscilação 

que oscila entre 25 a 35% do ciclo de marcha, com características 

idênticas à curva anterior;  

4. onda trapezoidal tipo 3, na qual se distinguem os dois máximos 

da força vertical, que correspondem ao contacto inicial do 

calcanhar e ao contacto da parte anterior do pé, muito próximos; 

5. onda triangular, que apresenta um apoio unipodal muito breve; 

6. onda de duplo apoio tipo 1, apresenta uma alternância entre o 

período de duplo apoio prolongado e um período de duplo apoio 

curto.  

7. onda de duplo apoio tipo 2, combina-se uma duração prolongada 

da fase de duplo apoio com um encurtamento simultâneo da fase 

de apoio unipedal.  

 

As três componentes da força tornam-se necessário para a 

determinação do ponto de aplicação do vector força, que determina curva 

características orientadas no eixo do tempo para distintas formas de 

movimento (Cavanagh, 1978, cit. por Amadio, 1996). A análise de cada variável 

da passada, na fase de apoio, possibilita a diferenciação de estruturas 

patológicas dos padrões normais (Debrunner, 1985; Hennig e Cavanagh, 1987, 

cit. por Amadio, 1996) 
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3. Material e Métodos 
 
3.1. Caracterização da Amostra 
A amostra foi constituída por dezasseis crianças, sendo que oitos destas 

eram obesas (quadro 3) e as outras oito tinham um peso considerado “normal” 

(quadro 4), funcionando assim como grupo de controlo. As crianças obesas 

foram seleccionadas tendo em vista a sua participação no projecto “Acorda”, 

promovido pela Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto e pelo Hospital de São João. As crianças de ambos os 

grupos possuíam uma prática desportiva semanal regular. 
 
Quadro 3. Caracterização geral das crianças obesas 

Sujeito Idade Peso (kg) Altura (m) IMC 
S1 12 anos 66,0  1,48 30,1 
S2 6 anos 45,5 1,26 28,7 
S3 11 anos 79,4 1,53 33,9 
S4 7 anos 62,0 1,41 31,2 
S5 6 anos 38,9 1,30 23,0 
S6 16 anos 102,4 1,76 33,1 
S7 8 anos 38,9 1,30 23,0 
S8 11 anos 71,0 1,58 28,4 

Média 9,6±3,5 63,0±21,9 1,45±0,17 28,93± 4,12 
 

Quadro 4. Caracterização geral das crianças do grupo de controlo 

Sujeito Idade Peso (kg) Altura (m) IMC 
SC1 6 anos 20,5 1,20 14,2 
SC2 11 anos 45,5 1,52 19,7 
SC3 12 anos 47,0 1,77 15,0 
SC4 9 anos 31,0 1,36 16,8 
SC5 14 anos 53,4 1,63 20,1 
SC6 16 anos 50,6 1,73 16,9 
SC7 14 anos 33,2 1,50 14,8 
SC8 9 anos 33,4 1,45 15,9 

Média 11,4±3,3 39,3±11,5 1,52±0,19 16,67±2,20 
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3.2. Material 
A avaliação biomecânica foi realizada utilizando uma plataforma de 

forças Bertec 4060-10, com uma frequência de aquisição de 1000Hz. O 

conversor A/D utilizado foi o modelo MP100 de 16 bits da Biopac Systems Inc, 

com input de 10V e SNR de 90dB. No que diz respeito ao software para o 

tratamento dos dados foi utilizado o AcqKnowledge III, versão 3.2 para o 

MP100WSW da Biopac Systems Inc. 

 
3.3. Procedimento 
Depois de devidamente autorizados pelos encarregados de educação 

(ver ficha em anexo), foi realizada uma avaliação biomecânica dinamométrica, 

da marcha de ambos os grupos. Cada sujeito teve que realizar três passagens 

sobre a plataforma de forças com o membro inferior dominante. 

 

Para a análise da força de reacção ao solo da sua componente vertical, 

foram consideradas as seguintes variáveis biomecânicas dependentes para 

avaliação da marcha dos grupos experimentais: 

1. Primeiro pico da força vertical em percentagem do peso corporal (F 

z1); 

2. segundo pico da força vertical em percentagem do peso corporal (F 

z2); 

3. força vertical mínima em percentagem do peso corporal (F zmin); 

4. taxa de crescimento da força vertical 1 (TC1), definida como a razão 

entre a F z1 em percentagem do peso corporal e o tempo para se 

atingir este pico da força; 

5.  taxa de crescimento da força vertical 2 (TC2), definida como a razão 

entre a F z2 em percentagem do peso corporal e o tempo para se 

atingir este pico da força a partir do instante que se atinge a F zmin; 

6. percentagem de tempo para atingir a Fz1 (TFz1 (%)); 

7. percentagem de tempo para atingir a Fz2 (TFz2 (%)); 

8. percentagem de tempo para atingir a Fzmin (TFmin (%)); 
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9. força antero-posterior aquando do primeiro pico da força vertical em 

percentagem do peso corporal (Fy1 em Fz1); 

10. força antero-posterior aquando do segundo pico da força vertical em 

percentagem do peso corporal (Fy2 em Fz2); 

11. Força antero-posterior aquando da força vertical mínima em 

percentagem do peso corporal (Fy3 em Fmin) 
 

Ainda para analisar a força de reacção ao solo na sua componente 

vertical e antero-posterior, foram consideradas as seguintes variáveis 

biomecânicas dependentes para avaliação da marcha dos grupos 

experimentais: 

1. A força média em percentagem do peso corporal; 

2. a força máxima exercida pelos sujeitos em percentagem do peso 

corporal; 

3. a força mínima exercida pelos sujeitos em percentagem do peso 

corporal (não se verifica na força vertical, pois corresponde a 0) e 

4. o impulso dado pelos sujeitos em função do peso corporal.  

 

De igual forma, mas dividido a componente da força antero-posterior em 

fase de aceleração e de desaceleração, foram consideradas as seguintes 

variáveis biomecânicas dependentes para avaliação da marcha dos grupos 

experimentais: 

1. A força média em percentagem do peso corporal; 

2. A força máxima exercida pelos sujeitos em percentagem do peso 

corporal; 

3. A força mínima exercida pelos sujeitos em percentagem do peso 

corporal (não se verifica na força vertical, pois corresponde a 0); 

4. O impulso dado pelos sujeitos em percentagem do peso corporal.  

 
O tratamento estatístico foi realizado através dos procedimentos 

descritivos tradicionais (média e desvio padrão) e as diferenças de médias 

foram estudadas através do t-test de student para α=0,05. Para tal, foi utilizado 

o programa Excel 2003, do Windows XP Home Edition. 
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4. Apresentação dos resultados 
 
4.1 Variáveis Gerais da Força de Reacção do Solo 
Os resultados obtidos no que se refere às variáveis de força de reacção 

ao solo são apresentadas no quadro 5. Podemos verificar que em Fz1 os dados 

obtidos apresentam diferenças estatisticamente significativas, tendo os valores 

médios para o grupo dos obesos e para o grupo dos não obesos sido 

respectivamente de 0,97±0,05 N/kg e 1,03±0,08 N/kg. Pelo contrário, na Fz2 e 

na Fzmin os valores encontrados não revelaram qualquer diferença 

estatisticamente significativa, dado que os valores encontrados para o grupo 

dos obesos foram de 0,99±0,02 N/kg e 1,01±0,11 N/kg para Fz2 e de 0,97±0,02 

N/kg e 0,93±0,06 N/kg para Fzmin.   

Nas taxas de crescimento analisadas, apenas surgiram diferenças 

estatisticamente significativas para TC1, com os dados entre os grupos de 

3,28±0,49 e 4,67±1,21, para os obesos e não obesos respectivamente. Na TC2 

os dados obtidos não revelam qualquer diferença significativa, sendo que a 

taxa de crescimento é de 0,05±0,05 para o grupo dos obesos e 0,11±0,16 para 

o grupo dos não obesos.  

No que se refere às percentagem de tempo, podemos verificar que o 

grupo dos obesos realiza o primeiro pico mais tarde (0,30±0,04 N/kg), quando 

comparado com o grupo dos não obesos (0,23±0,04 N/kg), onde apresentam 

diferenças significativas, nos demais pontos notáveis da curva não existem 

valores que denotem relevância, uma vez que estes tende a aproximar-se, não 

relevando qualquer diferença significativa. 

Para os valores de Fy em Fz, curiosamente, e ao contrário dos valores 

em Fz, as diferenças significativas foram encontradas em Fy2 em Fz2 com 

0,08±0,04 N/kg no grupo dos obesos e 0,12±0,02 N/kg no grupo controlo. A 

concordância de Fy1 em Fz1 e Fy3 em Fzmin é muito elevada, com resultados 

muito semelhantes (-0,07±0,03 N/kg em Fy1 em Fz1 e -0,01±0,01 N/kg em Fy3 

em Fzmin). 
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Quadro 5. Variáveis de força de reacção ao solo do grupo de crianças obesas e 
não obesas.  

Obesos Não obesos  
Média σ Média σ 

 
P 

Fz1 (N/kg) 0,97 0,05 1,03 0,08 0,01 
Fz2 (N/kg) 0,99 0,02 1,01 0,11 0,26 
Fzmin (N/kg) 0,97 0,02 0,93 0,06 0,64 
TC1  3,28 0,49 4,67 1,21 0,01 
TC2   0,05 0,05 0,11 0,16 0,35 
TFz1 (%) 0,30 0,04 0,23 0,04 0,01 
TFz2 (%) 0,71 0,04 0,75 0,04 0,21 
TFzmin (%) 0,48 0,06 0,45 0,05 0,06 
Fy1 em Fz1 (N/kg) -0,07 0,03 -0,07 0,03 0,95 
Fy2 em Fz2 (N/kg) 0,08 0,04 0,12 0,02 0,03 
Fy3 em Fzmin (N/kg) -0,01 0,01 -0,01 0,01 0,73 

 

 

4.2 Variáveis da Força Antero-posterior 
De acordo com os dados obtidos da força antero-posterior (Fy), que se 

encontram no quadro 6, podemos verificar que a força média de ambos os 

grupos apresenta diferenças significativas e os resultados obtidos variam entre 

0,02±0,02 N/kg para o grupo dos obesos e 0,03±0,01 N/kg para o grupo dos 

não obesos. As restantes variáveis analisadas (Força máxima, Força mínima e 

Impulso) não apresentam quaisquer diferenças significativas.  
 

Quadro 6. Variáveis de força antero-posterior do grupo de crianças obesas e não 
obesas 

 Obesos Não obesos 
 Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 
Força máxima (N/kg)  0,12 0,04 0,16 0,02 0,07 
Força mínima (N/kg) -0,10 0,03 -0,10 0,02 0,92 
Impulso (%) 1 2 2 1 0,08 
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4.3 Variáveis da Força Vertical 
Nos dados relativos à força vertical de ambos os grupos, apresentados 

no quadro 7, constatamos que existem diferenças estatisticamente 

significativas na força média e no impulso. No que se refere à força média os 

resultados foram 0,72±0,06 N/kg para o grupo dos obesos e 0,84±0,05 N/kg 

para o grupo de controlo. Relativamente ao impulso os resultados foram para o 

grupo dos obesos e não obesos de, respectivamente, 82±13% e 6±70%. 

No que concerne à força máxima não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

 
Quadro 7. Variáveis de força vertical do grupo de crianças obesas e não obesas 

 Obesos Não obesos 
 Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) 0,72 0,06 0,84 0,05 0,01 
Força máxima (N/kg) 1,02 0,03 1,07 0,69 0,12 
Impulso (%) 82 13 6 70 0,03 

 
 

4.4 Variáveis da Fase de Desaceleração da Força Antero-
posterior 

Durante a fase de desaceleração em Fy (quadro 8) foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis da força média e 

impulso. Os resultados obtidos foram, respectivamente, -0,04±0,01 N/kg e -

0,03±0,01 N/kg para o grupo dos obesos e de controlo na força média e -2±1% 

e -1±1% no impulso. 

Mais uma vez na força máxima não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Quadro 8. Variáveis de força da fase de desaceleração em Fy do grupo de 
crianças obesas e não obesas 

Obesos Não obesos  
Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) -0,04 0,01 -0,03 0,01 0,03 
Força mínima (N/kg) -0,09 0,02 -0,10 0,02 0,40 
Impulso (%) -0,02 0,01 -0,01 0,01 0,01 

 

  

4.5 Variáveis da Fase de Desaceleração da Força Vertical 
Relativamente à fase de desaceleração em Fz os resultados obtidos 

encontra-se expostos no quadro 9. Podemos constatar que tal como em Fy 

(quadro 8) as diferenças estatisticamente significativas encontram-se na força 

média e no impulso. Deste modo temos que o grupo dos obesos obteve um 

resultado de 0,70±0,04 N/kg para a força média, enquanto que o grupo dos não 

obesos obteve um resultado de 0,92±0,05 N/kg. No que se refere ao impulso 

os resultados obtidos foram respectivamente de 40±8% e 30±6%.  
 

Quadro 9. Variáveis de força da fase de desaceleração em Fz do grupo de 
crianças obesas e não obesas 

Obesos Não obesos  
Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) 0,70 0,04 0,92 0,05 0,01 
Força máxima(N/kg) 0,99 0,04 1,04 0,06 0,08 
Impulso (%) 0,40 0,08 0,30 0,06 0,02 

 
 

4.6 Variáveis da Fase de Aceleração da Força Antero-
posterior 

No que se refere à fase de aceleração em Fy (quadro 10) os resultados 

obtidos demonstram que apenas se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas na força máxima. Os resultados obtidos para esta variável foram 

de 0,12±0,04 N/kg e 0,15±0,02 N/kg para o grupo dos obesos e de controlo 

respectivamente. 
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Nas outras duas variáveis analisadas, força média e impulso, as 

diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas.  
 

Quadro 10. Variáveis de força da fase de aceleração em Fy do grupo de crianças 
obesas e não obesas 

Obesos Não obesos  
Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) 0,06 0,02 0,07 0,01 0,35 
Força máxima(N/kg) 0,12 0,04 0,15 0,02 0,09 
Impulso (%) 0,03 0,01 0,03 0,01 0,73 

 

  

4.7 Variáveis da Fase de Aceleração da Força Vertical 
 Ainda na fase de aceleração, mas em Fz (quadro 11), foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em duas variáveis. Na 

força máxima, tal como no quadro anterior (quadro 10), e na força média. Os 

resultados obtidos foram de, respectivamente para estas duas variáveis e para 

o grupo dos obesos e de controlo, 0,97±0,11 N/kg e 1,07±0,06 N/kg, e, 

0,72±0,06 N/kg e 0,79±0,04 N/kg.  

 
Quadro 11. Variáveis de força da fase de aceleração em Fz do grupo de crianças 
obesas e não obesas 

Obesos Não obesos  
Média σ Média σ 

 
P 

Força média (N/kg) 0,72 0,06 0,79 0,04 0,02 
Força máxima(N/kg) 0,97 0,11 1,07 0,06 0,04 
Impulso (%) 0,42 0,11 0,39 0,05 0,52 
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5. Discussão dos resultados 
 

 Dada a elevada especificidade deste estudo não foram encontradas 

referências bibliográficas que permitam confrontar os dados obtidos a partir do 

ponto 4.4 deste capítulo. 

 

5.1 Variáveis Gerais da Força de Reacção do Solo 
De acordo com Plas e col, (1983), primeiro pico (Fz1) corresponde ao 

amortecimento das massas no primeiro impacto. Os resultados demonstram 

que os obesos apesar de realizarem uma força vertical menor (Fz1), note-se 

que esta situação só ocorre quando a força se encontra relativizada ao peso 

corporal, fazem-na durante mais tempo, o que permite verificar que o 

amortecimento das massas é mais gradual e menos brusco. Deste modo 

podemos inferir que este amortecimento lento e gradual possa advir de um 

mecanismo de defesa do próprio sistema locomotor devido ao excesso de 

peso.  
 

5.2 Variáveis da Força Antero-posterior 
 A figura 9, obtida a partir dos valores das variáveis de força Antero-

posterior, demonstra que as curvas entre os dois grupos são bastante similares 

no que se refere à sua forma. Constatamos que os obesos realizam uma 

menor força propulsiva, mas uma idêntica força de travagem em relação ao 

grupo de controlo. Estes resultados tomam sentido para os valores relativos e 

absolutos. Estes resultados parecem estar em concordância com os descritos 

por Frey e col. (1996) que referem que durante os ciclos da passada os 

indivíduos obesos tendem a apresentar passadas mais pequenas e a caminhar 

com menor velocidade. Deste modo, indivíduos com maior massa (obesos) ao 

aplicarem uma força propulsiva menor, apresentam uma aceleração também 

menor (Lei Fundamental da Dinâmica) e, por conseguinte realizam uma 

velocidade de passada também menor. 
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Figura 8. Curva da força antero-posterior em valor relativo e absoluto e relativizado ao 

tempo total do apoio para o grupo dos obesos e de controlo. 

 

 

 

5.3 Variáveis da Força Vertical 
Conforme se pode verificar na figura 10, as curvas de força vertical entre 

os dois grupos revelam algumas diferenças. 
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Figura 9. Curva da força vertical em valor relativo e absoluto e relativizado ao tempo 

total do apoio para o grupo dos obesos e de controlo. 
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Ambos os grupos apresentam uma curva segundo o padrão 

habitualmente descrito pela literatura apresentando uma forma bimodal (Nigg e 

Herzog, 1994) e (Laassel, 2001).  

A figura 9 mostra que a força relativizada de ambos os grupos é muito 

similar, por outro lado, quando analisado os dado em valores absolutos vemos 

uma supremacia da força em toda a extensão da curva por parte das crianças 

obesas. 

O grupo dos obesos apresenta uma atenuação do primeiro pico, quando 

analisados os dados relativizados ao peso, descrevendo uma curva bimodal 

atenuada, esta curva tende para uma forma trapezoidal (Jacobs e col.,1972, cit. 

por Oliveira, 2003) pois devido à fase de oscilação, caracteriza-se por um maior 

tempo de apoio monopodal e uma zona de apoio médio bastante plana. Estes 

dados também estão de acordo por Frey e col. (1996), que referem que uma 

das alterações ao padrão de apoio do pé em pessoas obesas é a ausência da 

curva bimodal, transformando-se numa traçado plano entre os dois picos. 
 

5.4 Variáveis da Fase de Desaceleração da Força Antero-
posterior 
 As diferenças estatisticamente significativas encontradas foram as 

esperadas, uma vez que é natural que crianças obesas tenham de realizar 

mais força para desacelerar o seu corpo, pois possuem maior massa e, 

consequentemente, um maior momento de inércia. Estes valores são 

suportados pela primeira lei de Newton que refere que um corpo tende a 

manter o seu estado de repouso absoluto ou de movimento uniforme, ou seja, 

é necessário realizar mais força para desacelerar um corpo mais pesado. 
 

5.5 Variáveis da Fase de Desaceleração da Força Vertical 
 Relativamente às diferenças estatisticamente significativas encontradas 

podemos assumir que o grupo de controlo apresenta um valor de força média 

mais elevada uma vez que, pelo perfil de ataque do pé ao solo, realiza 

oscilações verticais do centro de gravidade de maior amplitude. Por oposição o 

grupo de obesos não realiza uma oscilação do centro de gravidade tão ampla, 
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mas apresenta um maior valor de massa para desacelerar, daí que o impulso 

realizado seja significativamente mais elevado. 
 

5.6 Variáveis da Fase de Aceleração da Força Antero-
posterior 
 Os valores do quadro 10 vêm reforçar os dados já comentados 

anteriormente. Assim, verificamos que ambos os grupos desenvolveram 

praticamente a mesma força média e o mesmo impulso, uma vez que o grupo 

dos obesos realiza passadas mais lentas, mas tem de deslocar mais massa, 

enquanto que o grupo dos não obesos realiza passadas mais rápidas, mas tem 

menos massa para deslocar. O facto de só se registarem diferenças 

estatisticamente significativas na força máxima, poderá ser devido somente à 

diferença de massas entre os dois grupos. 

 

5.7 Variáveis da Fase de Aceleração da Força Vertical 
  O quadro 11 vem também reforçar os dados já analisados 

anteriormente. Ou seja, os não obesos apresentam uma força média mais 

elevada, devido ao facto de oscilarem mais o seu centro de gravidade. Por 

outro lado, apresentam um valor do impulso menor pois têm menos massa 

para acelerar. Relativamente à força máxima, mais uma vez podemos atribuir 

as diferenças à diferença de massas existente entre os dois grupos. 
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6. Conclusões 
 

Deste estudo foi possível retirar as seguintes conclusões: 

- as crianças obesas tem diferenças no padrão da marcha no que se 

refere à sua componente vertical e antero-posterior; 

- a obesidade é um factor diferenciador do padrão de marcha; 

- relativamente à componente vertical, as crianças obesas revelam uma 

curva bimodal pouco acentuada, sendo o primeiro pico da curva o menos 

salientado. No que se refere a valores absolutos, concluiu-se que as crianças 

realizam uma força muito superior às crianças não obesas e  

- no que se refere à força antero-posterior verificou-se que as crianças 

não obesas realizam uma maior força propulsiva. 
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7. Direcções Futuras 
 

Para que a qualidade deste estudo, bem como a precisão dos resultados 

fossem melhoradas são aqui apresentadas algumas alterações que se foram 

revelando com a realização do mesmo. 

O grupo das crianças analisadas não deveria apresentar uma diferença 

de idades tão grande, devendo-se centrar num grupo etário mais restrito, pois 

os padrões de marcha entre crianças e jovens já apresentam por si só 

diferenças.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marilita Almeida 
 

35



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

8. Bibliografia  
 

Adrian, M. e Cooper, J. (1995). Biomechanics of human movement (2nd ed.). 
EUA: McGraw Hill.  

 

Amadio, A. C. e Duarte, M. (1996). Fundamentos biomecânicos para a análise 

do movimento. São Paulo: Laboratório de Biomecânica, EEFSUP. 

 

Basmajian, J. V. e De Luca, C. J. (1985). Muscles alive: Their function revealed 

by electromyography (5th ed.). Baltimore: Williams & Wilkins. 

 

Berkow, R. (s/ data). Manual Merck de Saúde para a família. USA: Merck Sharp 

& Dohme.  

 

Bundred, P.; Kitchiner, D. e Buchan, I.(2001). Prevalence of overweight and 

obese children between 1989 and 1998: population based series of cross 

sectional studies. British Medical Journal, 322, 326-328. 

   

Cole, T.; Bellizzi, M.; Flegal, K. e Dietz; W.(2000). Establishing a standard 

definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. 

British Medical Journal, 320, 1240-1243.   

 

Cole, T.; Rolland-Cachera, M. (2002). Measurement and definition. In W. 

Burniat, T. Cole, I. Lissau e E. Poskitt (Eds.) Child and Adolescente (pp. 3-27). 

Cambridge: The press syndicate of the university if Cambridge.  

 

De Luca, C. J. (1997) - The use of electromyography in biomechanics. Delsys 

[Em linha]. [Consult. 10-10-2004] Disponível em 

http://www.delsys.com/emg_articles/biomechanics.html  

 

Gouveia, A. (2000). Prevenção Cardiovascular. Lisboa: Fundação Portuguesa 

de Cardiologia.  

  

Marilita Almeida 
 

36



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

Frey, C.; Chan, C. e Carrasco, N. - Obesity and lower extremity.  BioMechanics. 

[Em linha]. Jan. 1996. [Consult. 19-03-2005]. Disponível em www.biomech.com. 

 

Hall, S. (2000). Biomecânica Básica (3rd ed.). Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan.  

 

Hensrud, D. (2005). Lutar contra a obesidade numa consulta de 15 minutos. 

Postgraduate Medicine, 23(2), 30-33.  

 

Jackson, A.; Morrow, J.; Hill, D. e Dishman, R. (1999). Physical Activity for 

Health and Fitness. Hong Kong: Human Kinetics. 

 

Laassel, E. (2001). Apresentação dos sistemas de análise. In E. Viel (Eds.), A 

marcha humana, a corrida e o salto (pp. 117-140). Brasil: Manole 

 

Manila, L.; Manila, A.; Lewalle, P. e Nicoulin, M. (2000). Dicionário Médico. 

Lisboa: Climepsi Editores. 

 

Mattison, R. e Jensen, M. (2000). Cirurgia bariátrica – no doente certo, pode 

ser eficaz. Postgraduate Medicine, 23(2), 9-28.  

 

McInnis, K.; Franklin, B. e Rippe, J. (2004). Aconselhar actividade física ao 

doente com excesso de peso ou obeso. American Family Physician, 1(2), 83-

91. 

 

McInnis, K (2000). Exercise for obese clients – benefics, limitation, guiddines. 

ACSM’S Health & fitness Journal, 4(1), 25-31. 

 

Nigg, B. e Herzog, W. (1994). Biomechanics of the musculo-skeletal system. 

Canadá: Wiley. 

 

Marilita Almeida 
 

37



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

Oliveira, P. (1996). Biomecânica da Marcha do Idoso – Estudo cinemático do 

ciclo de marcha do idoso. Tese de Mestrado da Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto.  

 

Oliveira, L. (2003). Análise Dinamométrica da Marcha de Indivíduos com 

Neuropatia Diabética – Relações com o nível de actividade física regular. Tese 

de Mestrado da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto.  

 

Peres, E. (1997). Bem comidos e bem bebidos (2nd ed.). Lisboa: Caminho.  

 

Plas, F.; Viel, E. e Blanc, Y.(1983). La Marche Humaine – Kinésiologie 

dymanique, biomécanique et pathomécanique (3rd ed.). Paris: Masson. 

 

Ribeiro, B. (1992). O treino do músculo – musculação e alongamentos. Lisboa: 

Editorial caminho, S.A.. 

 

Sá, E. (2005). Quando a gordura já não é formosura. Postgraduate Medicine, 

23(2), 1-6. 

 

Sacco, I. (1997). Estudo de Parâmetros Biomecânicos na Marcha e limiares 

somato – sensoriais em pacientes portadores de neuropatia diabética. Tese de 

Mestrado da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo. 

 

Saldanha, H. (1999). Nutrição Clínica. Lousã: Lidel.  

 

Silva, O.(2000). A biomecânica do aparelho locomotor humano. In A.C. Amadio 

e V.J. Barbanti (Eds.), A biodinâmica do movimento humano e suas relações 

interdisciplinares (pp. 71-77). São Paulo: Estação liberdade. 

 

Vaughan, C.; Davis, B. e O’Connor, J. (1999). Dynamics of human gait (2nd 
ed.). Africa do Sul: Kiboho Publishers.  

Marilita Almeida 
 

38



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

 

Viel, E. e Plas, F. (2001). Atividades dos músculos durante o ciclo de marcha In 

E. Viel. (Eds.), A marcha humana, a corrida e o salto (pp. 25-47). Brasil: 

Manole.  

 

Vilela, J. (2003). Ser gordo. Xis, 231, 6-10.  

 

Wilding, J. (1997). Science, medicine, and the future: Obesity treatment. British 

Medical Journal, 315, 997-1000  

 
Sites: 
 

http://www.roche.pt 

http://www.niddk.nih.gov/publications/understanding.htm (2001) 

http://www.obesity.org/subs/childhood 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilita Almeida 
 

39



Estudo comparativo da marcha entre crianças obesas e crianças não obesas 
2005 

9. Anexos 
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Exmos. Srs.  
Encarregados de Educação dos  
Alunos do Projecto Acorda 

 
 
 

Venho por este meio pedir a autorização para a participação do seu educando num trabalho de 
investigação. O trabalho tem por objectivo verificar se existem diferenças estatisticamente significativas 
no padrão de marcha entre crianças e jovens com excesso de peso e com peso denominado “normal”, 
pretende-se, então, verificar se o excesso de peso é um factor diferenciador do padrão de marcha.  

Será realizada uma avaliação biomecânica completamente indolor a cada criança, que compreenderá a 
análise cinemática através do uso de câmaras de vídeo do ciclo de marcha a 3D. Neste domínio, com a 
dinamometria poderá estudar-se as forças de reacção do solo ao apoio e por fim com a podobarometria 
poder-se-á analisar a distribuição plantar de força exercida e o respectivo potencial transmitido.  

Este estudo é de relevada importância para a sociedade, pois através dele poderá corrigir-se, caso 
hajam alterações, a passada das crianças e jovens com excesso de peso.  

Para o estudo o aluno terá de se apresentar a horas previamente estipuladas por ambas as partes, 
na Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física, com calçado e com, preferencialmente, fato 
de banho para ser facilmente visíveis os pontos articulares de maior importância.   

     
 
Sem mais assunto de momento e esperando a vossa compreensão me despeço com as mais sinceras 
saudações desportivas,  
 
 
     A responsável pelo trabalho de investigação 
 
 
 
 
                                                              (Maria Marilita Dias de Almeida) 
 
 
Solicitava que me assinala-se o pretendido e que me devolvesse o destacável.  
 
 
        Autorizo a participação do meu educando 
 
        Não autorizo a participação do meu educando  
 
 
Nome do educando: 
 
                                                               
Assinatura do Encarregado de Educação: 
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