
Análise Cinemática da Marcha do 
Indivíduo com Síndrome de Down 
Adulto. 

A influência da obesidade no padrão de 
marcha.

João Pedro dos Santos Ferreira Moreira de Pinho

Porto, 2008





Análise Cinemática da Marcha do 
Indivíduo com Síndrome de Down Adulto. 

A influência da obesidade no padrão de marcha.

Orientadora: Professora Doutora Filipa Sousa  

João Pedro dos Santos Ferreira Moreira de Pinho

Porto, 2008

Monografia realizada no âmbito da disciplina de 
Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 
Educação Física, na área de Reeducação e 
Reabilitação, da Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto



Pinho, J.P. (2008). Análise cinemática da marcha do indivíduo com 

Síndrome de Down adulto: a influência da obesidade no padrão de 

marcha. Dissertação de Licenciatura apresentada à Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.

Palavras-chave: SÍNDROME DE DOWN, ANÁLISE DA MARCHA, 

CINEMÁTICA, OBESIDADE, BIOMECÂNICA. 



 
 

 
 - III - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        À Ciça, 

              por tudo…  



 
 

 
 - IV - 



 
 

 
 - V - 

AGRADECIMENTOS  

 

Dirijo os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que directa ou 

indirectamente contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço 

especialmente: 

 

Aos meus pais e à Cátia, por todo o apoio dado ao longo destes anos de 

formação. Agradeço também a vossa compreensão pelas minhas opções. 

 

À Ciça, pela ajuda insubstituível na recolha dos dados, pela participação no 

trabalho, pela amizade, companheirismo e amor. NÃO TE ESQUEÇAS... 

 

À Professora Doutora Filipa Sousa pelo apoio em todas as etapas deste 

trabalho, pela sua disponibilidade incessante e pelo modo como ensina a olhar 

o problema. 

 

Aos professores do gabinete de Actividade Física Adaptada, Professora 

Doutora Adília Silva e Professor Doutor Rui Corredeira, pela motivação 

constante e apoio imprescindível na concretização deste trabalho. 

 

À APPACDM – Centro Dr. Leonardo Coimbra, na pessoa do Professor Fial, 

pela abertura com que nos recebeu e possibilitou a realização deste trabalho.  

 

Ao Professor Alfredo, da APPACDM – Centro Dr. Leonardo Coimbra, pela 

atenção e auxílio que nos disponibilizou, mostrando-se sempre disponível e 

dotado de um optimismo invejável.  

 

A todos as pessoas que participaram deste estudo que, de forma 

extremamente generosa, possibilitaram a efectivação deste trabalho. 

 

À Glaucia pela amizade, por toda a ajuda técnica e fantástico espírito de 

partilha. 



 
 

 
 - VI - 

 

À Manuela Reina pela compreensão e apoio, permitindo a realização deste 

trabalho no prazo previsto. 

 

 

 

      A todos o meu MUITO OBRIGADO!!! 



 
 

 
 - VII - 

ÌNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS…………………………………………………………………V 

ÌNDICE GERAL………………………………………………………………………VII 

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………….…………….IX 

ÍNDICE DE QUADROS......................................................................................XI 

RESUMO……………………………………………………………………….……XIII 

ABSTRACT …………………………………………………………………..……...XV 

 

1. INTRODUÇÃO……………………………………………………………………...1  

 1.1. Delimitação do problema……………………………………….……..…3 

 1.2. Estrutura do trabalho……………………………………….………..…..5  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA ………………………………………………..…….7 

 2.1. Deficiência Mental………………………………………………………..9

 2.2. Síndrome de Down………………………………………………...……..9 

 2.3. Caracterização dos indivíduos com Síndrome de Down…………...11 

2.4. A prática de Exercício Físico na Síndrome de Down……………….16 

2.5. Biomecânica…………………………………………………………..…18 

 2.5.1. Métodos de medição biomecânica………………………….19 

2.6. Marcha Humana…………………………………………………………23 

 2.6.1 Biomecânica da marcha………………………………………24 

2.7. A marcha do Síndrome de Down…………………………………...…27 

 

3. OBJECTIVOS…………………………………………………………………..…33  

 3.1. Objectivos Gerais……………………………………………..………...35 

 3.2. Objectivos Específicos………………………………………………….35 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS……………………………………………….……....37 

 4.1. Tipo de Estudo…………………………………….………………….…39 

 4.2. População……………………………………………………………..…39 

 4.3. Amostra…………………………………………………………….….…39 



 
 

 
 - VIII - 

  4.3.1. Critérios de selecção da amostra……………………………40 

  4.3.2. Caracterização da amostra………………………………..…40 

 4.4. Procedimentos Metodológicos e Protocolo Experimental……..……42 

  4.4.1. Protocolo do teste de marcha……………………………..…42 

  4.4.2. Procedimentos associados à colocação e calibração das 

câmaras de vídeo………………………………………………………………..…..45 

4.5. Análise Cinemática……………………….……………………..46  

 4.5.1. Procedimentos relativos à análise cinemática da marcha..46 

 4.5.2. Análise dos parâmetros cinemáticos………………………..47 

 4.6. Procedimentos Estatísticos…………………………………………….49 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS …………………...51 

 5.1. Parâmetros cinemáticos temporais………………………………...…53 

 5.2. Parâmetros cinemáticos espaciais……………………………………58 

  5.2.1. Estudo dos ângulos articulares no ciclo de marcha………58 

  5.2.2. Estudo das Componentes Cinemáticas Espaciais e Espaço-

Temporais do Ciclo de Marcha………………………………………………….….73 

 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES……………………………..…………………79 

 6.1. Conclusões………………………………………………………………81 

 6.2. Sugestões para estudos futuros……………………………………....83 

 

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO……………………………………………………..85 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………………………89 

 
 

 

  

 



 
 

 
 - IX - 

Índice de Figuras  

 

Figura 1 : Áreas para a completa análise biomecânica do movimento humano (Amadio, 

1996). 

 

Figura 2 : Ilustração das oito fases de um ciclo de marcha normal. 

 

Figura 3 : Imagem ilustrativa da indumentária e colocação dos marcadores reflexivos, no 

plano sagital. 

 

Figura 4 : Esquema representativo do cenário da recolha de dados 

 

Figura 5 : Cubo metálico usado como dispositivo de calibração (escala, referencial). 

 

Figura 6 : Valores do Tempo Total do Ciclo de Marcha, em segundos (s), expresso em 

termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo 

Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 

Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Figura 7 : Tempo Total da Fase de Apoio em percentagem do Tempo do Ciclo de Marcha, 

expresso em termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos 

estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de 

Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Figura 8 : Tempo de Passo com o Membro Inferior Dominante (TPMD) e Tempo de Passo 

com o Membro Inferior Não Dominante (TPMND), expresso em termos de média e desvio-

padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), 

grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down 

Obeso (SDO). 

 

Figura 9 : Variação angular do complexo Tronco/Coxa, ao longo das oito fases do Ciclo de 

Marcha: Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal 

(AT), Pré Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT), 

para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo 

Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso 

(SDO). 



 
 

 
 - X - 

 

Figura 10 : Variação angular do complexo Coxa/Perna ao longo das oito fases do Ciclo de 

Marcha: Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal 

(AT), Pré Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT); 

para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo 

Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso 

(SDO).  

 

Figura 11 : Variação angular do complexo Perna/Pé, ao longo das oito fases do Ciclo de 

Marcha: Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal 

(AT), Pré Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT); 

para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo 

Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso 

(SDO). 

 

Figura 12 : Valores da distância entre os membros inferiores de apoio, em metros (m), 

expresso em termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos 

estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de 

Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Figura 13 : Valores do Pico de Elevação do Calcâneo, em metros (m), expresso em termos 

de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo 

Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 

Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Figura 14 : Valores do Comprimento do Ciclo de Marcha, em metros (m), expresso em 

termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo 

Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 

Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Figura 15 : Valores da Velocidade do Ciclo de Marcha, em metros (m), expresso em 

termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo 

Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 

Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

 



 
 

 
 - XI - 

Índice de Quadros 

 
Quadro 1 : Resumo dos principais estudos encontrados na literatura acerca da análise da 

marcha em indivíduos com Síndrome de Down. (n = número de participantes com SD). 

 

Quadro 2 : Critérios de selecção da amostra. 

 

Quadro 3 : Caracterização da amostra em termos de massa corporal (IMC), idade, altura, 

peso e comprimento dos membros inferiores (MI). 

 

Quadro 4 : Referências anatómicas utilizadas para a colocação dos marcadores. 

 

Quadro 5 : Valores expressos em termos de média ± desvio padrão (DP) dos parâmetros 

cinemáticos temporais do ciclo de marcha (CM): Tempo total do Ciclo de Marcha (TTCM); 

Tempo de Apoio Duplo (TAD), Tempo de Apoio Simples (TAS), Tempo Total de Apoio 

(TTA), Tempo de Balanço (TB), Tempo do Passo com o Membro Inferior Dominante 

(TPMID) e o Tempo do Passo com o Membro Inferior Não Dominante (TPMIND), e seu 

significado estatístico (Teste ANOVA e Post Hoc  Tukey: α = 0.05), nos quatro grupos de 

indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo 

Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Quadro 6 : Valores em graus (º), expressos em termos de média ± desvio-padrão, níveis 

de significâncias do teste ANOVA e Post Hoc Tukey (α = 0.05), para a variação do ângulo 

Tronco/Coxa, Coxa/Perna e Perna/Pé nas fases do ciclo de marcha: Contacto Inicial (CI), 

Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal (AT), Pré Balanço (PB), 

Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT), para os quatro grupos 

de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo 

Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Quadro 7 : Valores em graus (º), expressos em termos de média ± desvio-padrão, níveis 

de significâncias do teste ANOVA e Post Hoc Tukey, para a variação do ângulo Tronco 

/Coxa, Coxa/Perna e Perna/Pé, e para a variação do ângulo de queda pélvica e escapular 

e inclinação da cabeça durante o ciclo de marcha, para o grupo Controlo Normal (CN), o 

grupo Controlo Obeso (CO), o grupo Síndrome de Down (SD) e o grupo Síndrome de 

Down Obeso (SDO). 

 



 
 

 
 - XII - 

Quadro 8 : Valores dos parâmetros cinemáticos espaciais e espaço-temporais, expressos 

em termos de média ± desvio-padrão, níveis de significâncias do teste ANOVA e Post Hoc 

Tukey (α = 0.05), para a distância entre apoios (m), deslocamento vertical do CG (m), pico 

elevação do calcâneo (m), comprimento do passo com o membro inferior dominante e não 

dominante, cadência (passadas/minuto) e velocidade do ciclo de marcha (m/s); durante o 

ciclo de marcha, para o grupo Controlo Normal (CN), o grupo Controlo Obeso (CO), o 

grupo Síndrome de Down (SD) e o grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 
 

 



 
 

 
 - XIII - 

RESUMO 

 

A Síndrome de Down é uma das desordens cromossómicas mais comuns que 

existe, e estima-se que afecte um em 700 nados-vivos. Dentre as 

características mais comuns desta população destacam-se a hipotonia 

muscular e a frouxidão ligamentar, que podem influenciar o seu padrão de 

marcha. A obesidade é uma outra característica desta população que pode 

influenciar a sua marcha, no entanto, parece não haver muitos estudos na 

literatura que tenham considerado este factor. Assim, o objectivo deste estudo 

é caracterizar o padrão de marcha do indivíduo com Síndrome de Down, 

compara-lo com o padrão de marcha de indivíduos sem deficiência e verificar a 

influência da obesidade na sua marcha. Foram formados quatro grupos de 

estudo, de ambos os sexos, e homogeneizados pela idade e Índice de Massa 

Corporal: o grupo Controlo Normal (n=8), o grupo Controlo Obeso (n=6), o 

grupo Síndrome de Down (n=7) e o grupo Síndrome de Down Obeso (n=9). 

Foram colocados 24 marcadores reflexivos sobre proeminências anatómicas e 

os dados cinemáticos foram obtidos através de duas câmaras de vídeo de 

50Hz, dispostas nos planos sagital e frontal à avaliação. O programa APAS foi 

usado para analisar as variáveis temporais, espaciais e espaço-temporais da 

marcha. Verificou-se que a marcha dos indivíduos com Síndrome de Down, 

quando comparada com a marcha de indivíduos sem deficiência, é mais lenta, 

apresenta mais tempo de ciclo de marcha na fase de apoio e revela-se mais 

dispendiosa do ponto de vista energético. Verificou-se também que, em alguns 

parâmetros estudados, os indivíduos com Síndrome de Down e com obesidade 

apresentaram maiores limitações na marcha do que os indivíduos com 

Síndrome de Down e sem obesidade. Desta forma, este estudo sugere que o 

padrão de marcha dos indivíduos com Síndrome de Down fica ainda mais 

constrangido pelo aumento ponderal.  

 

 

Palavras-chave: SÍNDROME DE DOWN, ANÁLISE DA MARCHA, 

CINEMÁTICA, OBESIDADE, BIOMECÂNICA. 
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ABSTRACT 

 

Down syndrome is one of the most common chromosomal disorders and it is 

estimated that it affects one in 700 born babies. The most common 

characteristics that this population has are a variety of musculoskeletal and 

neuromuscular disorders such as hypotonia, ligament laxity, insufficient 

muscular stability and strength that influence the quality of gait. Overweight and 

obesity are other common characteristics that can influence their gait pattern 

but only a few studies seem to have considered this factor as one that 

influences quality of gait of this population. The purpose of this study was to 

analyze gait characteristics of adults with Down syndrome and understand how 

obesity can influence their gait. Four groups of both genders were formed and 

matched by the Body Mass Index and age: Normal Control group (n=8), Obese 

Control group (n=6), Down Syndrome group (n=7) and Obese Down Syndrome 

group (n=9). Twenty-four spherical passive reflective markers were secure over 

standard anatomical landmarks and Kinematic data were obtained from two 

50Hz digital video cameras placed in the sagital and in the frontal perspective. 

APAS software was used to analyze the spatial, temporal and spatial-temporal 

parameters. This study shown that the gait of people with Down's syndrome, 

when compared with the gait of individuals without disabilities, is slower, has a 

longer stance phase and it is more expensive in terms of energy efficiency. 

Therefore, the main results of this study suggest that people with Down 

syndrome reveals abnormalities in their gait patterns that are even more 

constrained by increasing weight. 

 

 

 

Keywords: DOWN SYNDROME, GAIT ANALYSIS, KINEMATICS, OBESITY, 

BIOMECHANICS. 
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1. Introdução 

 

1.1. Delimitação do problema  

 

Na espécie humana, a marcha, por ser o movimento filogeneticamente mais 

antigo e por ser a actividade mais importante para a vida com autonomia, 

suscita um estudo pormenorizado. É, dos movimentos humanos, aquele que 

mais tem sido descrito e analisado (Sacco, 2001). 

 

Descobertas antropológicas indicam que o Homem tem a capacidade de se 

deslocar através da marcha desde há três milhões de anos (Plas et al., 1983). 

A aquisição da verticalidade, e consequentemente da marcha bípede, trouxe ao 

Homem enormes vantagens, pois está subjacente ao desempenho da grande 

maioria das actividades humanas (Massada, 2001). Embora se considere ser 

uma actividade automática e relativamente simples para o Homem, trata-se na 

verdade de um processo bastante complexo. A marcha requer a acção 

coordenada das funções musculares, amplitude de movimento adequada e 

coordenação do Sistema Nervoso Central. A alteração de qualquer uma destas 

capacidades induz alterações na dinâmica da marcha (Kaufman et al., 1996). 

 

A marcha humana envolve a participação de diversos sistemas fisiológicos, 

como o proprioceptivo e o músculo-esquelético, responsáveis por darem 

sequência aos eventos necessários para se atingir uma marcha eficiente 

(Andrade et al., 2004; Spidurso et al., 1995). Deste modo, o conhecimento dos 

princípios básicos dos eventos do ciclo de marcha facilita a avaliação dos 

mecanismos da marcha patológica. A compreensão destes princípios reflecte-

se na habilidade para estabelecer critérios objectivos para a distinção entre 

padrões normais e patológicos. Através dos métodos de medição em 

biomecânica (dinamometria, cinemetria, electromiografia e antropometria) 

buscamos uma interpretação quantitativa e objectiva destes fenómenos, ou 

seja, é feito um registo completo do movimento na sua totalidade (Sacco, 

2001b). Devido à dificuldade em se quantificar os parâmetros da biomecânica 
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interna (forças internas), e consequentemente das causas do movimento, o 

estudo sobre o funcionamento físico das estruturas biológicas tem-se baseado 

principalmente em medidas experimentais externas (Amadio & Duarte, 1996). 

 

Muitos estudos têm-se dedicado à investigação da marcha patológica com o 

objectivo de descrever parâmetros biomecânicos que identificam e 

caracterizam a enfermidade presente. Estas investigações buscam determinar 

parâmetros que diferenciem uma marcha normal de uma marcha de um 

indivíduo que apresente uma condição específica que comprometa funcional 

e/ou estruturalmente o sistema neuromuscular (Sacco, 2001).   

 

No presente estudo serão investigadas as manifestações da Síndrome de 

Down na marcha. Ariana & Penasso (2005) referem que 50 a 80% das crianças 

com SD apresentam problemas na marcha. Estes problemas são consequência 

directa das características físicas que esta população exibe.  

 

Dentre as características físicas mais comuns desta população destacam-se a 

hipotonia muscular e tendinosa, que afecta todo o sistema muscular do 

indivíduo com SD, e a frouxidão ligamentar que pode propiciar algumas 

anomalias esqueléticas que terão influência directa no seu padrão de marcha 

(Stray-Gundersen, 2001). Uma outra característica presente na maioria dos 

indivíduos com SD é a obesidade (Balic, 2000) e sabe-se que a obesidade, em 

indivíduos sem patologias, influencia o seu padrão de marcha (Spyropoulos et 

al., 1991 e Almeida et al., 2004). 

 

Deste modo, pretendemos caracterizar a marcha de indivíduos com SD, 

baseando-nos em parâmetro cinemáticos, e fazendo também uma comparação 

com indivíduos sem deficiência. Pretendemos também verificar a influência que 

a obesidade tem no padrão de marcha da população com SD. 
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1.2. Estrutura do trabalho  

 

O presente trabalho está estruturado em 7 capítulos. Após algumas 

considerações gerais apresentadas no capítulo 1, a estrutura do trabalho é a 

seguinte: 

 

O capítulo 2 refere-se à revisão bibliográfica. Será explanada a definição de 

Síndrome de Down, as principais características físicas desta população, assim 

como a influência da prática de exercício físico na sua saúde. Ainda neste 

capítulo é revista a literatura focando aspectos relacionados com a 

caracterização da marcha e seus eventos, para melhor compreensão das 

alterações da marcha nos indivíduos com SD. Por fim é apresentada uma 

súmula do estado da arte relativamente à avaliação da marcha desta 

população.  

 

No capítulo 3 são definidos os objectivos gerais do trabalho, assim como os 

objectivos específicos. 

 

O capítulo 4 refere-se à parte experimental, onde é apresentada a metodologia 

utilizada na realização deste trabalho, em que se define: o tipo de estudo, a 

população, a caracterização da amostra, o protocolo experimental, o registo e 

análise das imagens de vídeo, material e instrumentos utilizados, assim como 

todos os procedimentos informáticos para o processamento de dados, variáveis 

estudadas e as técnicas estatísticas aplicadas. 

 

No capítulo 5 apresentam-se os resultados obtidos na realização da parte 

experimental e é feita a discussão dos mesmos. Sempre que possível, 

tentaremos justificar os factos observados, compara-los com os grupos de 

controlo e compara-los também com os resultados obtidos em estudos 

similares. 

 

No capítulo 6 são apresentadas as principais limitações do estudo. 
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No capítulo 7 apresentam-se as conclusões mais significativas do presente 

estudo, reportadas aos objectivos formulados inicialmente. São ainda 

apresentadas sugestões de trabalho a desenvolver em futuras pesquisas com 

esta temática.  
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Deficiência Mental 

 

Há uma enorme dificuldade na definição do conceito de Deficiência Mental 

(DM), não existindo ainda uma caracterização ideal, consensual ou universal 

(Fonseca, 2001). No entanto, a Associação Americana de Deficiência Mental 

apresenta a DM como sendo “uma limitação substancial no processo 

adaptativo psicossocial presente no indivíduo, sendo caracterizada por um 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, e coexistindo 

simultaneamente com limitações em duas ou mais das áreas adaptativas: que 

são a comunidade, saúde, segurança, aprendizagem escolar, lazer e trabalho; 

tendo ela que se manifestar antes dos 18 anos de idade”. 

 

Segundo Fernhall (1997), as pessoas com DM têm uma expectativa de vida 

menor. Garcidueñas et al. (2000) referem que a maior causa de morte 

prematura desta população são anormalidades congénitas cardiovasculares. 

No entanto, nem todos os autores assinalam os factores de risco 

cardiovascular como inerentes à taxa de mortalidade, e em alguns estudos 

verificou-se que pessoas com DM têm níveis de actividade física muito baixos, 

má composição corporal e pobre capacidade funcional (Balic, 2000; 

Garcidueñas, 2000). 

 

A Síndrome de Down (SD) distingue-se facilmente das outras condições de DM, 

compreendendo uma população estimada em cerca de 5 a 6% de todos os 

casos de DM (Sherrill, 1998).  

 

 

2.2. Síndrome de Down 

 

A SD é uma desordem congénita e, das anomalias cromossómicas, a mais 

comum, tendo uma incidência de 1 em cada 700 ou 800 nascimentos, 
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ocorrendo em todas as etnias, nacionalidades e classes socioeconómicas, em 

ambos os sexos (Escribá, 2002; Fonseca, 2001; Farkas, 2000). Existem três 

tipos de SD: trissomia 21 (T21), a translocação e o mosaicismo (Escribá, 2002;). 

Segundo Hill et al. (2003), a T21 é a causa mais frequente de SD, ocorrendo 

em cerca de 90% dos casos. Cerca de 2 a 4% resultam de casos mosaico 

(mostrando normalmente menos problemas) e 4 a 5% por translocação de um 

segmento do cromossoma 21 a outro. 

 

A anomalia cromossómica T21 ocorre devido a uma alteração de organização 

genética do par de cromossomas 21. Esta alteração está relacionada a 

mutações de um dos cromossomas do par 21, a permuta de genes com outro 

cromossoma de outro par de cromossomas ou à presença total ou parcial de 

um cromossoma a mais nas células do organismo (Sherrill, 1998; Escribá, 

2002;). Deste modo, a SD surge quando a fecundação da célula se processa 

com 47 cromossomas ao invés de apenas 46, como normalmente acontece. A 

célula, ao crescer por divisão celular, deveria manter os 46 cromossomas de 

forma constante até ao embrião estar totalmente formado. No caso dos 

indivíduos com SD, a divisão celular apresenta-se com uma distribuição 

defeituosa dos cromossomas – a presença de um cromossoma suplementar 

(três em vez de dois) no par 21, em todas as células do seu organismo.  

 

A SD, no entanto, pode ocorrer devido a factores externos, como processos 

infecciosos (os agentes víricos mais significativos são os da hepatite e da 

rubéula); exposição a radiações; agentes químicos (mutações genéticas 

induzidas pelo alto teor de flúor e poluição atmosférica); índice elevado de 

imunoglobolina e de tireoglobulina no sangue materno (propicia um aumento 

dos anticorpos que está associado ao avançar da idade da mãe); deficiências 

vitamínicas (a hipovitaminose poderá favorecer o aparecimento de uma 

alteração genética) (Sampedro et al., 1993). 

 

Segundo vários autores, o maior factor de risco para desenvolver a SD é a 

idade da mãe. A maior parte da literatura indica que a frequência de 
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nascimentos com SD aumenta de forma exponencial em relação à idade da 

mãe (Stray-Gunderson, 2001).   

 

Estima-se que, em Portugal, a incidência de nascimentos de indivíduos com 

SD é de 140 a 180 por ano. Assim, se em 1910 a esperança média de vida se 

ficava pelos nove anos de idade, actualmente 80% dos casos atingem 55 anos 

de idade e muitos chegam mesmo a ultrapassá-la (Stray-Gundersen, 2001) 

 

 

2.3. Caracterização dos indivíduos com Síndrome de Down 

 

Devido ao cromossoma adicional, a população com SD evidencias várias 

anomalias não progressivas que interferem com a lentidão do seu processo 

cognitivo e psicomotor (Fonseca, 2001). Fonseca (2001), ainda refere a 

presença de uma neuropatologia nas crianças com T21 que interfere não só 

com a lentidão do seu desenvolvimento, como com várias disfunções 

perceptivo motoras e com várias disfunções de integração sensorial, que 

convergem para uma caracterização psicomotora e para um grande potencial 

de aprendizagem atípicos. 

 

À SD associa-se a um fenótipo que geralmente permite a sua identificação 

imediatamente após o nascimento, no entanto, é importante referir que esta 

população se caracteriza por uma grande variabilidade fenotípica, pois 

exceptuando a hipotonia muscular e atraso mental, nenhuma das 

características está presente em 100% dos indivíduos. (Maia, 2002)  

 

De forma a facilitar a sua caracterização agrupámos os diferentes tipos de 

problemas associados a esta população. Foi dada maior ênfase às 

características físicas que de alguma maneira influenciam a sua marcha. 
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- PROBLEMAS CARDÍACOS 

Mais de 40% dos indivíduos com SD têm defeitos congénitos no coração, tais 

como o defeito do arco da aorta, defeitos septais ou valvulares (Fernhall, 1997; 

Stray-Gundersen, 2001; Roizen, 2003), chamados de cardiopatias congénitas, 

por estarem presentes à nascença. O defeito congénito do coração é 

usualmente corrigido no nascimento. No entanto se a doença se mantém 

durante a infância, vai diminuir a sua esperança de vida. 

 

- SISTEMA NEUROMUSCULAR 

Na literatura, o problema neuromuscular que mais afecta as pessoas com SD é 

a hipotonia muscular e tendinosa, afectando todos os músculos e, por sua vez, 

o movimento, a força e o desenvolvimento do indivíduo (Stray-Gundersen, 

2001). Embora desconhecido o motivo da hipotonia muscular nesta população, 

Seild (1998) indica a rigidez e o recrutamento incontrolado dos músculos como 

a causa mais provável. A hipotonia não tem cura, no entanto, pode melhorar 

com a idade e principalmente se for efectuada uma intervenção terapêutica nos 

jovens com SD, através de manipulação e treino de força (Stray-Gundersen, 

2001). 

 

Fonseca (2001), aponta como causas prováveis da hipotonia muscular o facto 

das crianças com SD acusarem um volume e um peso de cérebro menores, 

conexões menos ricas, lentos reflexos de orientação e atrofia cortical reticular, 

cerebelosa e frontal, sugerindo várias disfunções psicomotoras tónicas e 

posturais (Fonseca, 2001). Daí a aquisição mais tardia da marcha em 

comparação com a criança normal, no entanto, com a prática adequada esta 

diferença diminui significativamente (Ulrich et al., 2001). 

 

Ulrich et al. (2001) apontam algumas consequências desta característica nesta 

população, como a hipermobilidade das articulações (os ligamentos laxos 

podem ser um percursor de muitos problemas ortopédicos das extremidades 

inferiores), a exploração menos activa do ambiente e a obesidade. 
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- PROBLEMAS ORTOPÉDICOS 

Os diversos problemas posturais ou ortopédicos, normalmente associados às 

pessoas com SD, devem-se em grande parte à relação existente entre a 

hipotonia muscular e a frouxidão ligamentar. Seild (1998) refere que esta 

frouxidão ligamentar afecta fundamentalmente a função dos pés, joelhos, bacia 

e coluna cervical. Alguns destes problemas são: as hiperlordoses, hipercifoses, 

rotação externa das ancas, joelhos em flexão e valgos, pés severamente 

chatos em pronação, instabilidade patelar, prevalência de subluxações ou 

deslocações e rotação externa excessiva do fémur (Ulrich et al., 2001; Roizen, 

2003). 

 

A frouxidão dos ligamentos transversos entre a primeira e a segunda vértebra 

cervicais (atlas e áxis) resultam na anomalia esquelética mais significativa nas 

pessoas com SD: Instabilidade Atlanto-Axial (IAA). A IAA ocorre em cerca de 

17% desta população e caracteriza-se por permitir movimentos excessivos do 

pescoço e consequentemente formar sub-luxações das vértebras e lesões na 

espinal-medula (Seild, 1998; Roizen, 2003). É essencial que se detecte a 

presença de IAA antes da participação em qualquer programa de exercício 

físico (Balic, 2000; Stray-Gundersen, 2001; Roizen, 2003). 

 

- ESTATURA 

A estatura dos indivíduos com SD, independentemente do sexo e da idade, é 

significativamente inferior à de seus pares. Em média, os SD recém-nascidos 

apresentam um peso de 500gr inferior à população sem SD, e comprimento 

inferior em 2 a 3 cm. A falha no crescimento continua após o nascimento, 

sendo acompanhada tipicamente por atraso na maturação esquelética e 

puberdade tardia, geralmente alcançada por volta dos 15 anos de idade, 

quando se dá o cessar do seu crescimento (Luke a tal., 1996). 

 

Segundo Rubin et al. (1998) e Farkas (2000) os SD adultos são mais baixos do 

que a população geral e as mulheres são mais baixas que os homens. Referem 

ainda que a estatura média dos homens e mulheres com SD é de 1,52m e 
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1,39m, respectivamente. Em comparação, os dados obtidos no estudo de 

Rubin et al. (1998) referem que para a população normal, a estatura de 

homens adultos é de 1,74m e das mulheres de 1,64m. 

 

Segundo Farkas (2000), as pessoas com SD têm pernas e braços curtos em 

relação ao tronco, facto justificado pelo precoce cessar do seu crescimento. 

 

- EXCESSO DE PESO E OBESIDADE  

A obesidade define-se como uma doença crónica com origem em factores 

ambientais e genéticos e caracteriza-se por uma quantidade excessiva de 

gordura corporal, associando-se-lhe um risco aumentado de outras doenças. 

As suas consequências são tanto mais graves quanto mais cedo o indivíduo se 

tornar obeso (Carmo, 2001). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a obesidade e a distribuição 

de gordura em função do Índice de Massa Corporal (IMC). Este índice é obtido 

através do quociente do peso, em quilogramas, pela estatura do indivíduo em 

metros, elevada ao quadrado (Kg/m2). Segundo Seild (2000), este IMC (ou 

índice de Quetelet) apresenta valores que classificam o grau de obesidade de 

um indivíduo, da seguinte forma: 

� Menor que 18,5 Kg/m² – baixo peso; 

� De 18,5 a 24,9 Kg/m² – peso normal; 

� De 25 a 29,9 Kg/m² – sobrepeso 

� De 30 a 34,9 Kg/m² – Obesidade grau I 

� De 35 a 39,9 Kg/m² – Obesidade grau II 

� De 40 Kg/m² ou mais – Obesidades Grau III 

 

Embora a obesidade possa ter causas genéticas ou disfunções metabólicas 

graves, de uma forma geral está associada a um balanço calórico positivo, ou 

seja, são ingeridas mais calorias que aquelas que se gastam. Esta afirmação é 

verdadeira para a população em geral assim como para a população com DM, 

embora neste grupo, e em especial nos indivíduos com SD, exista uma série de 
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factores predisponentes que não podem ser negligenciados. A obesidade e o 

excesso de peso afectam com maior incidência crianças, adolescentes e 

adultos com DM (Fernhall, 2000), principalmente a população DM com SD. 

Esta tendência para o excesso ponderal nos indivíduos com SD começa na 

infância, devendo ser encarada como uma preocupação de saúde pública que 

garanta mais atenção de pesquisadores, práticos, membros da família e 

indivíduos com SD. 

 

A incidência do excesso de peso e da obesidade na população com SD é 

elevada, sendo esta reconhecida desde há muito. Balic (2000) refere que as 

crianças com SD são normalmente leves para a sua estatura mas serão 

provavelmente obesos pelos 3 a 4 anos de idade. O mesmo autor verificou 

uma elevada prevalência de excesso de peso ou obesidade nos sujeitos com 

SD, confirmando que é uma população significativamente mais obesa que a 

população em geral. Prasher (1995) refere que 31% dos homens com SD têm 

excesso de peso e 48% são obesos, e 22% das mulheres com SD têm excesso 

de peso e 47% são obesas. No entanto, embora indivíduos com SD sejam 

propensos à acumulação anormal de gordura (Seild, 1998), esta acumulação 

permanece dentro de valores que Rimmer et al. (1993, cit. Farkas, 2000) 

classificam como obesidade leve ou moderada. 

 

Rubin et al. (1998) verificaram que na população adulta com SD os valores de 

IMC são normalmente mais elevados e a tendência de evolução do IMC em 

relação à idade do indivíduo, é diferente da população em geral. A tendência 

desta população para a obesidade conduz a um grau superior de incidência de 

ataques cardíacos, enfartes, pressão sanguínea alta e predisposição para 

diabetes, motivando a sua baixa esperança de vida (Eichstaedt e Lavay, 1992). 

 

- OUTROS PROBLEMAS 

Existem inúmeros problemas que podem afectar os indivíduos com SD, desde 

o atraso mental que a todos caracteriza, a problemas gastrointestinais (em 10 a 

20% dos nascimentos), problemas de visão, de audição e dentários, 
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hipotiroidismo (ocorrendo de forma mais frequente em idades avançadas), 

sistema respiratório pobre, susceptibilidade para infecções e um sistema 

cardiovascular mal desenvolvido (Stray-Gundersen, 2001). De uma maneira 

geral, o estilo de vida sedentário aumenta o risco de doença cardíaca 

isquémica, cancro do cólon, hipertensão arterial sistémica, obesidade, 

osteoporose, doenças do sistema músculo-esquelético e sintomas de 

ansiedade e depressão (Harsha et al., 1995). 

 

Fernhall (1997) refere que de uma maneira geral, as características desta 

população não são favoráveis à prática de exercício físico. 

 

 

2.4. A prática de Exercício Físico na Síndrome de D own  

 

Segundo Araújo et al., a população com SD é caracterizada por uma apatia 

geral em relação ao exercício físico. Araújo et al. (2007) referem que as 

diferenças cromossomáticas que afectam todo o sistema corporal dos 

indivíduos com SD relacionam-se com uma pior capacidade de trabalho. Araújo 

et al. (2007) referem ainda que esta situação deriva das características 

específicas dos indivíduos com SD. Nesta medida, Balic (2000) refere que a 

população com SD tem um estilo de vida sedentário. 

 

Os problemas neuromusculares e ortopédicos podem inibir a habilidade ou 

vontade dos indivíduos com SD em participar em programas de exercício físico, 

especialmente aquele que requer a sustentação do peso corporal, tal como 

andar ou correr (Seild, 1998). No entanto, um dos factores mais referenciados 

na literatura cooperantes para um estilo de vida tipicamente inactivo é a 

obesidade (Seild, 1998). Partindo do princípio que a obesidade é controlável e 

a redução de peso na SD é possível, o aumento do exercício físico tem de ser 

parte da solução. Assim, a forma mais comum de tratamento da obesidade 

será através da combinação entre uma dieta caloricamente controlada e o 

aumento do exercício físico (Spahis, 2001). 
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Os exercícios físicos nesta população deverão consistir numa exercitação 

alternativa e apropriada, com condições de aprendizagem e de treino 

adaptadas, que deverão ser providenciados como forma de prevenção 

secundária da obesidade. No entanto, as opções de prática de exercício físico 

na população com SD deverão ser limitadas, considerando a já referida 

característica IAA desta população, não devendo por isso participar em 

actividades onde possa ocorrer hiperflexão ou hiperextensão radicais do 

pescoço (Fernhall, 1997; Seild, 1998; Balic, 2000; Roizen, 2003). 

 

Os benefícios que advêm da participação regular da população geral em 

programas de exercício físico estão bem documentados, principalmente 

quando associada a outros hábitos que combinam para a obtenção de um 

estilo de vida saudável. A AF é um objectivo importante para todos os 

indivíduos, independentemente da idade e da deficiência. São evidentes os 

efeitos benéficos da AF sistemática nos sujeitos com DM quer sejam ou não 

SD (Fradoca, 1999). Sujeitos com SD fisicamente activos apresentam menores 

percentagens de gordura corporal total, de gordura abdominal e menores 

valores de IMC (Balic, 2000). 

 

No entanto, vários autores referidos por Balic (2000) (Croce, 1990; Pitetti e Tan, 

1991) defendem que o treino e exercício físico por si só, não provocam 

alterações significativas na diminuição de IMC ou percentagem de gordura, se 

não houver também uma intervenção dietética. Mas considerando apenas o 

exercício físico, encontram-se estudos que comprovam algumas diferenças 

entre pessoas com SD activas e sedentárias. Tanto Balic (2000) como Fernhall 

et al. (2000) obtiveram resultados de percentagem de gordura corporal e IMC 

inferiores em homens e mulheres com SD activos do que nos sedentários, 

apesar de não serem diferenças muito elevadas. O mesmo aconteceu no 

estudo de Draheim et al. (2003) ao verificar que sujeitos activos (exercitando-se 

pelo menos cinco vezes por semana) apresentavam menores percentagens de 

gordura corporal total, assim como de gordura abdominal. Balic (2000) refere 
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ainda um perfil lipidémico mais vantajoso nos indivíduos com SD activos, 

apresentando também taxas plasmáticas mais elevadas de HDL, contribuindo 

para a prevenção de aterosclerose.  

 
 
2.5 Biomecânica 
 

Gerhard Hochmuth (1973) afirmou que "...a Biomecânica estuda os 

movimentos do homem e do animal a partir do ponto de vista das leis 

mecânicas..." e complementou dizendo que, por consequência, o objecto da 

sua investigação "...é o movimento mecânico (mudança de lugar de uma parte 

da massa) do homem e do animal, considerando as propriedades e 

pressupostos mecânicos do aparato do movimento os quais, por sua vez, 

dependem funcionalmente das condições biológicas do organismo”. 

 

De acordo com Adrian e Coper (1995), a biomecânica é uma disciplina 

científica que procura medir, equacionar, modelar, categorizar e catalogar os 

padrões do movimento das criaturas vivas. Amadio (1996) relata que a 

biomecânica como ciência complexa, é uma disciplina que se ocupa de 

análises físico-matemáticas de sistemas biológicos e, consequentemente, de 

análises físicas de movimentos do corpo humano, sendo o estudo desses 

movimentos, realizado através de leis e normas mecânicas relacionadas com 

parâmetros específicos do sistema biológico. 

 

A biomecânica pode dar um grande contributo para a resolução e determinação 

de factores de risco, que podem resultar da sobrecarga do corpo humano, 

devido à aplicação de forças externas (Oliveira, 2003). Esta é referida por 

diversos autores, como a área da biofísica que procura estudar os fenómenos 

biológicos em termos de forças e acções produzidas (Amadio & Barbanti, 2000; 

Hall, 2000). 

 

De acordo com Zernicke (1981, cit. por Amadio & Barbanti, 2000), a 

biomecânica é a ciência que descreve, analisa e modela os sistemas biológicos, 
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portanto uma ciência de relações altamente interdisciplinares. Segundo Hall 

(2000), a biomecânica serve-se de instrumentos da mecânica, que por sua vez 

é composta por dois sub-ramos, a estática (estuda os sistemas que estão em 

repouso ou com velocidade constante) e a dinâmica (estuda os movimentos 

que possuem aceleração não nula). A dinâmica realiza a análise dos 

movimentos abordando tanto a cinética como cinemática (Hamill & Knutzen, 

1999; Amadio & Barbanti, 2000; Hall, 2000).  

 

Amadio (1996), acrescenta que desta maneira, a biomecânica estrutura-se 

como um ramo de grande interacção com áreas diversas que se aplicam ao 

estudo do movimento, e em especial ao do corpo humano, como na educação 

física, fisioterapia, medicina, engenharia, física, etc. 

 

 

2.5.1. Métodos de medição biomecânica 

 

Alguns aspectos biomecânicos são indispensáveis para o estudo da marcha. 

Winter (1979), Amadio (1989) e Baumann (1995), citados por Amadio (1996) 

sugerem que, os métodos utilizados pela biomecânica para abordar as diversas 

formas de movimento são: a cinemetria, a dinamometria, a electromiografia e a 

antropometria. A Figura 1 apresenta os métodos de medição que constituem a 

complexa investigação em biomecânica.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Áreas para a completa análise biomecânica do movimento humano (Amadio, 1996). 
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De acordo com Amadio (1996), através da utilização destes métodos de 

medição, o movimento poderá ser descrito e modelado matematicamente, 

permitindo uma melhor compreensão dos mecanismos internos reguladores e 

executores do movimento do corpo humano. 

 

2.5.1.1 Cinemetria 

 

Segundo Amadio et al. (1999), a cinemetria consiste num conjunto de métodos 

que permitem medir os parâmetros cinemáticos do movimento, ou seja a 

posição ou a orientação (no tempo), a velocidade de deslocamento ou a 

aceleração de um determinado segmento corporal ou do centro de massa (do 

corpo). Câmaras de vídeo são, por exemplo, os instrumentos básicos para 

medidas cinemáticas, podendo ainda fazer-mos uso de fotografia, 

cinematografia e cronofotografia para registro das imagens. A partir das 

imagens, e usando software específico calculam-se as variáveis cinemáticas de 

interesse. 

 

A cinemetria está interessada na descrição de como o corpo se movimenta, 

não se preocupando em explicar as causas desses movimentos. É constituída 

por procedimentos de natureza basicamente óptica, onde as medidas são 

realizadas através de indicadores indirectos obtidos através de imagens. A 

partir da aquisição de imagens durante a execução do movimento, realiza-se o 

cálculo das variáveis dependentes dos dados observados nas imagens como: 

posição, orientação, velocidade e aceleração do corpo ou de seus segmentos 

(Amadio, 1996). 

 

2.5.1.2 Dinamometria 

 

A dinamometria refere-se aos processos que têm em vista a medição de forças, 

bem como, a medição da distribuição de pressões (Amadio, 1996). Uma das 

técnicas fundamenta-se na utilização de plataformas de força. Estas possuem 
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dispositivos que registam a força de reacção do solo, nas suas diversas 

componentes (vertical, lateral-medial e, ântero-posterior) em relação à 

plataforma (Amadio, 1996).  

 

De particular interesse são as forças de reacção do solo transmitidas na fase 

de apoio em actividades quase-estáticas ou dinâmicas. Essas forças de 

reacção do solo, juntamente com a constante peso corporal, são geralmente a 

causa de qualquer alteração do movimento do centro de gravidade do corpo.  

 

O pé e o tornozelo proporcionam o suporte e a flexibilidade necessária para a 

sustentação e transferência do peso, enquanto executamos actividades de 

locomoção. A avaliação da pressão plantar é um importante indicador da 

função do tornozelo e pé durante o caminhar e nas demais acções do dia-a-dia 

(Santos, 2005). 

 

 

2.5.1.3 Antropometria 

 

A antropometria, permite determinar as características e as propriedades do 

aparelho locomotor, como as dimensões, as formas geométricas dos 

segmentos corporais, a caracterização e determinação das propriedades da 

massa corporal, como esta se distribui, quais os braços de alavancas, posições 

articulares, etc. (Amadio, 1996).  

 

No âmbito biomecânico, a antropometria dedica-se fundamentalmente ao 

estudo da geometria da massa corporal, do centro de massa do corpo, do 

momento de inércia de cada segmento corporal, do centro de massa de cada 

segmento, das dimensões e das proporções corporais.  

 

O estudo do centro de gravidade (CG) de um corpo através da antropometria é 

um dos elementos fundamentais na análise do movimento, e desta forma, é 

essencial determinar previamente a sua localização (Barbosa, 2004). Desta 
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forma, a Antropometria procura modelos que possam representar o corpo 

humano. Uma análise de movimentos apropriada, necessita de referências e 

modelos físicos que se baseiam na geometria e propriedade da massa corporal.  

 

Independente do modelo adoptado, este deve permitir o cálculo de três 

parâmetros fundamentais: (a) massa; (b) posição do CG do corpo ou 

seguimento e (c) seu momento de inércia (Amadio, 1996). 

 

2.5.1.4 Electromiografia 

 

A electromiografia (EMG) refere-se ao estudo da actividade neuromuscular, 

através da representação gráfica da actividade eléctrica do músculo. Diferente 

dos métodos anteriormente mencionados, que determinam propriedades 

mecânicas, a electromiografia indica o estímulo neural para o sistema muscular. 

Como um parâmetro de controlo, a electromiografia é muito importante para a 

modelagem do sistema dinâmico neuro-músculo-esquelético (Amadio, 1999). 

 

A EMG caracteriza-se pela detecção e recolha de uma corrente eléctrica, com 

origem nas fibras musculares. Essas correntes eléctricas têm origem nas 

alterações electroquímicas das fibras musculares ao serem excitadas (Barbosa, 

2004). A EMG possibilita observar a variação do potencial eléctrico muscular, 

que acontece entre os eléctrodos. O processo de interpretação do 

electromiograma possibilita uma visão da coordenação muscular e de alguma 

forma pode apresentar uma correlação com os fenómenos internos, tendo sido 

já realizados inúmeros estudos na tentativa de esclarecer a relação da 

electromiografia com as respostas da força muscular (Amadio, 1996). 

 

Dentre as inúmeras áreas de aplicação da EMG estão (Amadio et al, em 1996):  

� a clínica médica –  no diagnóstico de doenças neuromusculares; 

� a reabilitação – na reeducação da acção muscular (biofeedback 

electromiográfico); 
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� a anatomia – com o propósito de revelar a acção muscular em 

determinados movimentos; 

� a biomecânica – indicador de stress, de parâmetros de controlo do 

sistema nervoso e reconhecimento de padrões de movimento. 

 

Assim, e como acontece na maioria da instrumentação biomecânica, a 

evolução de materiais electrónicos e outros, auxiliam bastante na aquisição e 

tratamento dos sinais eléctricos musculares, minimizando assim interferências, 

rectificando sinais e por fim o processamento dos dados, tornando os 

resultados mais confiáveis. 

 

 

2.6 Marcha Humana 

 
Um dos padrões fundamentais do movimento humano é o caminhar. As 

consequências das alterações da marcha são um factor de morbilidade social, 

interferindo na qualidade de vida dos indivíduos, sendo responsáveis por 

muitos processos de adaptação criados, no sentido de acomodar as 

consequências de algumas disfunções orgânicas, de forma voluntária ou 

involuntária (Winter, 1991).  

 

Do ponto de vista neurofisiológico, a marcha humana é o resultado da 

interacção de estruturas músculo-esqueléticas e neurosenssoriais 

possibilitando um processo harmónico e coordenado de movimentos (Winter, 

1991). 

 

A análise da marcha tem se tornado cada vez mais comum na prática clínica 

para avaliação de doentes com anomalias da marcha, sendo frequentemente 

utilizada no auxílio de decisões quanto aos procedimentos terapêuticos (Sacco, 

2001). Geralmente, a marcha de doentes é comparada com a marcha de 

sujeitos sem comprometimento do padrão da marcha, da mesma, os quais 

fornecem uma referência para o estudo de padrões patológicos da marcha 

(Perry, 2005). 
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A análise da marcha é uma das linhas de investigação da biomecânica, a qual 

possui carácter interdisciplinar na sua interdependência com a física, medicina, 

fisioterapia, engenharia mecânica e de materiais, entre outras (Perry, 2005). O 

estudo da marcha tornou-se objecto de investigação dentro da área de 

investigação em reabilitação, de forma particular na biomecânica, inclusive, 

para determinar uma decisão racional sobre a indicação de procedimentos 

cirúrgicos, fisioterapia e medicamentos (Andrade et al., 2004). 

 

 

2.6.1 Biomecânica da Marcha 

 

2.6.1.1 Ciclo da Marcha Humana  

 

A marcha é o movimento básico de locomoção do ser humano, e depende de 

múltiplos mecanismos para que se faça de modo natural.  

 

Segundo Winter (1991), a marcha é um movimento de extrema complexidade, 

apesar de ser o movimento humano mais comum, tendo como objectivo, 

transportar o corpo de forma segura e eficiente de um lugar para outro. 

 

Existe uma grande variabilidade no movimento de locomoção humana, pelo 

que se pode considerar que cada indivíduo evidencia características 

particulares no padrão básico da sua marcha (Winter, 1991). 

 

Um ciclo de marcha corresponde a uma sequência única de eventos entre dois 

contactos iniciais, sequenciais do mesmo membro inferior. O primeiro contacto 

corresponde ao início do ciclo (0%) e o segundo finaliza o ciclo (100%). 

 

Esta sequência de eventos tem sido também definida usando o termo passada, 

e é o período equivalente a um ciclo de marcha. O termo passo é utilizado, 

quando nos referimos à sequência de acções desencadeadas entre dois 
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contactos iniciais, sequenciais dos dois membros contra-laterais, direito e 

esquerdo (Perry, 2005a). 

 

Um ciclo de marcha (CM) compreende duas fases (Vaughan, 1999):  

 

(1) Fase de apoio: corresponde ao período em que o pé está em 

contacto com o solo (entre 0 e 60% do CM).  

 

(2) Fase de balanço ou oscilação: corresponde ao período em que o 

membro inferior, com joelho flectido, avança para atingir o solo à frente do 

indivíduo (entre 60 e 100% do CM).  

 

A fase de apoio pode ser subdividida em três sub-fases de acordo com a 

sequência de contacto entre o solo e os dois pés: 

 

(1) Fase de apoio duplo inicial  (0 a 10% do CM). Também identificado como 

Resposta à Carga (RC), este período começa com o Contacto Inicial (CI) do pé 

com o solo (0 a 2% do CM). Corresponde ao instante em que o membro é 

posicionado para iniciar o apoio, com o rolamento do calcanhar, e continua até 

que o outro pé, do membro contra-lateral se eleva para a fase de balanço. 

 

(2) Fase de apoio simples  (10 a 50% do CM). Compreende duas partes: 

a) Apoio Médio (10 a 30% do CM). Tem início quando o outro pé é elevado e 

continua até que o peso do corpo seja alinhado sobre o antepé. 

b) Apoio Terminal (30 a 50% do CM). Esta fase completa o apoio simples, 

iniciando com a elevação do calcanhar e continuando até que o pé contralateral 

toque o solo. 

 

(3) Fase de duplo apoio terminal  (50 a 60% do CM). Também conhecida 

como fase de pré-balanço, libertação, ou transferência do peso. Tem início 

como o contacto inicial do membro oposto (contra-lateral) e termina com o 

desprendimento ipsilateral dos dedos. 
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Figura 2: ilustração das oito fases de um ciclo de marcha normal. 

 

 

A fase de balanço ou oscilação, corresponde ao período em que o pé não está 

em contacto com o solo, e pode ser subdividida em: 

 
(1) Fase de Balanço Inicial (60 a 73% do CM). Esta fase tem início com a 

elevação do pé do solo e termina quando o pé de balanço está oposto ao pé de 

apoio. 

 

(2) Fase de Balanço Médio (73 a 87% do CM). Tem início quando o membro de 

apoio está oposto ao membro de balanço e termina quando o membro de 

balanço está anterior e a tíbia está vertical. Instante este em que as flexão de 

quadril e joelho são iguais. 

 

(3) Fase de Balanço Terminal (87 a 100% do CM). O início da fase ocorre com 

a passagem da tíbia pela vertical e finda quando o pé toca o solo. 
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2.7. A marcha do Síndrome de Down 

 

Ariana & Penasso (2005) referem que 50 a 80% das crianças com SD 

apresentam problemas na marcha. Estes problemas são consequência directa 

das características físicas que esta população exibe.  

 

Os estudos da marcha realizados com esta população prendem-se, 

primordialmente, com os aspectos cinemáticos do padrão de marcha. Na 

análise do quadro 1 podemos constatar que estes estudos são essencialmente 

dirigidos para uma classe etária juvenil, sendo a maior parte dos estudos 

realizados com crianças e jovens. No entanto, apesar dos valores absolutos 

dos parâmetros estudados serem diferentes nas crianças e adultos, quando 

comparados os resultados qualitativos dos estudos, verificamos que esta 

população parece exibir certas características no seu padrão de marcha, que 

permanecem imutáveis com a idade. De referir também, que em nenhum 

destes estudos foi discriminada a composição corporal dos participantes, assim 

como não foram feitas distinções acerca da marcha do sexo masculino e do 

sexo feminino.  

 

Nos estudos iniciais da marcha na população com SD podemos observar que, 

até 1995, estes centram-se unicamente na marcha de crianças e jovens. Em 

1986, Parker et al. referem algumas características do padrão de marcha de 

crianças com SD que diferem de crianças sem deficiência, como um menor 

comprimento dos passos, uma maior flexão do tronco sobre coxa e da coxa 

sobre a perna no contacto inicial, uma flexão plantar do pé no contacto inicial, 

uma maior duração na fase de apoio duplo e menor duração na fase de apoio 

simples. Estes elementos permitiram-lhes concluir que a marcha de crianças 

com SD era essencialmente caracterizada por uma instabilidade corporal.  

 

Em 1995, quatro estudos vêm complementar os trabalhos de Parker et al. 

Ozzimo (1995), ainda refere que as crianças com SD, dos três aos seis anos 

de idade apresentam um atraso de cerca de dois anos na maturação do padrão 
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de marcha, quando comparado a crianças sem SD. 

 

 

Quadro 1: Resumo dos principais estudos encontrados na literatura acerca da análise da 
marcha em indivíduos com Síndrome de Down. (n – número de participantes com SD) 

Autor(es) Ano Participantes com SD 

Parker, A., Bronks, R., & Snyder, C. 1986 n=10, 5 anos de idade 

Ozzimo, K. 1995 n=10, 3 aos 6 anos de idade 

Bleakley, S.M.  1995 n=10, 7 aos 9 anos de idade 

Hill, L.  1995 n=10, 10 aos 12 anos de idade 

Kim, B., Bang, Y., Kim, B. 1995 n=15, ± 11 anos de idade 

Cioni, M., Cocilovo, A., Rossi, F., 
Paci, D., Valle, D.  

2001 n=17, 8 aos 36 anos de idade 

Galli, M., Romei, M., Tenore, N., 
Crivellini, M., Albertini, G.  

2003 n=78, 6 aos 15 anos idade 

Lemos, S., Barros, J., Soares, M.,  2003 n=16, idade mínima de 10 anos 

Ariana, C., Penasso, P.  2005 n=1, 9 anos de idade 

Looper, J., Wu, J., Ulrich, D., Ulrich, 
B. 

2006 n=6, 6 a 8 meses de idade 

Kubo, M., Ulrich, B.  2006 n=12, 8 aos 10 anos de idade 

Araújo, A., Scartezini, C., Krebs, R. 2007 n=5, 2 aos 5 anos de idade 

Copetti, F., Mota, C.B., Menezes, 
K.M., Venturini, E.B. 

2007 n=3, 7 anos de idade 

Smith, B., Kubo, M., Black, D., Holt, 
K., Ulrich, B.  

2007 n=8, 8 aos 10 anos de idade 

Marchewka, A., Chwala, W.  2007 n=10, 16 aos 22 anos de idade 

Galli, M., Rigoldi, C., Brunner, R., 
Virji-Babul, N., Giorgio, A. 

2008 n=98, 6 aos 15 anos de idade 

Smith, B., Ulrich, B. 2008 n=12, 35 aos 62 anos idade 
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Estes três estudos (Ozzimo, K., 1995; Bleakley, S.M., 1995 e Hill, L., 1995) 

ainda referem que, as crianças com SD apresentam um comprimento de passo 

menor do que crianças sem SD, e demoram mais tempo na fase de duplo 

apoio, quando comparado com crianças sem SD.  

 

O estudo de Kim et al. (1995) vem iluminar um pouco mais esta temática, pois 

parece ser o primeiro a fazer um estudo cinemático e cinético sobre o padrão 

de marcha desta população. Os autores referem não haver diferenças 

relativamente à cadência do ciclo de marcha de crianças com SD, quando 

comparado com crianças sem SD. Referem também que as crianças com SD 

têm um menor comprimento de passo e menor velocidade de marcha quando 

comparado com crianças sem SD. Kim et al. (1995) sugerem que a 

combinação das características físicas das crianças com SD, como a hipotonia 

muscular, escoliose, hiperlordose, e frouxidão ligamentar, estão na origem das 

diferenças encontradas entre esta população e crianças sem SD. 

 

O primeiro estudo da marcha de indivíduos com SD adultos parece surgir 

apenas em 2001. No entanto, no estudo de Cioni et al. (2001), o grupo dos 

indivíduos com SD, era constituído por crianças, jovens e adultos, dos 3 aos 36 

anos de idade. Cioni et al. (2001) indicam uma deficiente funcionalidade do 

tornozelo durante a marcha de indivíduos com SD quando comparado com 

indivíduos sem SD. Os autores apontam a hipotonia muscular e frouxidão 

ligamentar como as principais causas dessa ineficiente utilização do tornozelo. 

 

Lemos et al. (2003) referem que os indivíduos com SD apresentam 

encurtamentos musculares que propiciam uma série de alterações à sua 

marcha. Quando comparados com indivíduos sem SD, os indivíduos com SD 

apresentam rotação externa do membro inferior e valores angulares da anca e 

joelho fora da normalidade, concluído que existe uma limitação biomecânica 

durante a marcha (Lemos et al., 2003). Estes autores ainda indicam uma 

marcha mais lenta das pessoas com SD quando comparadas às pessoas sem 

SD, sugerindo um maior gasto energético. 
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No estudo de caso realizado por Ariana & Penasso (2005), os autores 

verificaram que houve, na análise quantitativa, diferenças numéricas nos 

valores da cadência do ciclo de marcha, na velocidade da marcha, no tempo da 

passada e no tempo de apoio. Estas diferenças sugerem que a criança com SD 

em estudo apresenta uma marcha mais lenta, com mais tempo despendido na 

fase de apoio. Este é mais um estudo que contraria a ideia de variabilidade no 

padrão de marcha das pessoas com SD, pois cada vez mais é possível definir 

características que padronizam a marcha desta população.  

 

O estudo de Looper et al. (2006) diferencia-se dos outros apresentados pois 

avaliou a marcha de crianças que haviam começado recentemente a andar. Os 

autores concluíram que, nesta fase, as crianças controlam a marcha de 

maneira distinta dos adultos. Verificaram também que a variabilidade dos 

movimentos era grande, no entanto, a variabilidade dos movimentos das 

crianças com SD era maior que a variabilidade apresentada nas crianças sem 

SD.  

 

Kubo & Ulrich (2006) estudaram a coordenação da cintura pélvica com o 

complexo cabeça/tronco/MI (HAT – head, arms e trunk) em crianças pré-

adolescentes com SD. Concluíram que o padrão de coordenação em crianças 

com SD, quando comparado com crianças sem SD, apresentava menor 

estabilidade. Sugerem que este padrão de instabilidade nas crianças com SD 

seja resultante do facto de apresentarem um fraco controlo do tronco, ou então, 

como sendo parte de uma estratégia para a propulsão necessária requerida na 

marcha. Parece ser o primeiro estudo em que os parâmetros estudados foram 

normalizados pelo comprimento dos segmentos dos sujeitos.  

 

Araújo et al. (2007) referem que as crianças com SD apresentam padrões de 

movimento de marcha atrasados em relação às crianças com desenvolvimento 

normal, mesmo que tenham sido estimuladas precocemente. Referem também 

que a marcha do indivíduo com SD é caracterizada por uma base mais 

afastada, e por meio de uma maior oscilação do tronco e cabeça. 
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Copetti et al. (2007) referem as vantagens de uma intervenção com 

equoterapia no padrão de marcha de crianças com SD. Assim, avaliaram o 

padrão de marcha antes e depois da intervenção terapêutica, concluindo que a 

equoterapia promoveu alterações positivas no comportamento angular da 

articulação do tornozelo, com pouco efeito sobre o joelho. 

 

Smith et al. (2007) estudaram as vantagens de pré-adolescentes com SD 

caminharem sob uma passadeira eléctrica. Concluíram que o treino na 

passadeira permitiu às crianças com SD manter a estabilidade postural, 

melhorando a sua eficiência no padrão de marcha. No entanto, e relativamente 

aos padrões cinemáticos, as crianças com SD continuaram a apresentar 

diferenças significativas em relação às crianças sem SD. Deste modo, as 

crianças com SD apresentaram menor comprimento de ciclo de marcha, maior 

distância entre apoios, menor cadência e velocidade de marcha quando 

comparadas a crianças sem SD. 

 

Marchewka & Chwala (2007), ao que parece, realizam o primeiro estudo 

comparativo da marcha entre indivíduos com SD adultos jovens (16 aos 22 

anos de idade) e indivíduos sem SD adultos jovens. É um estudo que compara 

parâmetros cinemáticos do padrão de marcha dos indivíduos com SD, com o 

padrão de marcha de indivíduos sem deficiência. Os autores referem que as 

pessoas com SD, quando comparadas com pessoas sem SD, apresentam um 

padrão de marcha alterado. Os parâmetros cinemáticos espaciais e temporais 

da marcha do indivíduo com SD diferem significativamente dos do indivíduo 

sem SD. Assim, os resultados deste estudo indicam que os indivíduos com SD, 

quando comparados com indivíduos sem SD, apresentam um menor 

comprimento de passo, menor cadência e velocidade, e maior tempo 

despendido na fase de apoio duplo. Marchewka & Chwala (2007) verificaram 

também que as pessoas com SD, quando comparadas com pessoas sem SD, 

apresentam variações angulares dos movimentos dos MI e da cintura pélvica 

alteradas. 
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No estudo de Galli et al. (2008), realizado com crianças com SD, foi feita uma 

análise cinemática e cinética desta população. Os autores verificaram que, 

quando comparadas com crianças sem SD, as crianças com SD apresentam 

uma maior flexão do tronco sobre a perna ao longo de todo o ciclo de marcha, 

apresentam maior flexão da coxa sobre a perna na fase de apoio, e uma flexão 

plantar do pé no contacto inicial. Verificaram também que as crianças com SD 

apresentaram uma fraca capacidade propulsiva na fase de pré balanço, 

quando comparadas com crianças sem SD. 

 

O estudo de Smith & Ulrich (2008) parece ser o primeiro a avaliar a marcha do 

indivíduo com SD adulto de meia-idade. Os parâmetros cinemáticos, no 

entanto, parecem não diferirem dos valores encontrados em indivíduos com SD 

adultos jovens. Assim, Smith & Ulrich (2008) referem que, indivíduos com SD, 

quando comparados com indivíduos sem SD, apresentam menor velocidade de 

marcha, menor comprimento dos passos, maior distância entre apoios, e 

despendem mais tempo na fase de apoio que na fase de balanço. Os autores 

sugerem que as diferenças encontradas na marcha entre os indivíduos com SD 

e indivíduos sem SD se devem à panóplia de características físicas que lhes 

são associadas. Assim, a hipotonia muscular, a frouxidão ligamentar, a 

obesidade e a inactividade contribuem para um padrão de marcha desta 

população que difere da norma fisiológica.  
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3. Objectivos  

 

 

3.1. Objectivos gerais 

 

O objectivo geral deste trabalho é caracterizar a marcha de indivíduos adultos 

com Síndrome de Down (SD). Esta caracterização é baseada em aspectos 

cinemáticos do padrão de marcha.  

 

 

3.2. Objectivos específicos 

 

Objectivo 1: Caracterizar os principais parâmetros cinemáticos 

(espaciais, temporais e espaço-temporais) do ciclo de 

marcha em indivíduos com SD Obesos e indivíduos com 

SD não Obesos. 

 

Objectivo 2: Analisar as principais alterações verificadas, nos 

parâmetros cinemáticos do ciclo de marcha, em indivíduos 

com SD Obesos e não Obesos, e a cinemática da marcha 

de sujeitos sem SD (obesos e não obesos). 

 

Objectivo 3: Verificar se existem diferenças, em relação aos parâmetros 

cinemáticos estudados, entre o grupo Síndrome de Down e 

o grupo Síndrome de Down Obeso. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será feita uma explanação do quadro metodológico em que 

assenta o presente trabalho. Será feita uma caracterização da amostra, 

explicados os critérios de inclusão no estudo, serão apresentados os materiais, 

procedimentos utilizados, variáveis analisadas e também a análise estatística 

aplicada. 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Este estudo qualifica-se como um estudo exploratório, que pretende 

caracterizar a marcha de indivíduos com Síndrome de Down (SD), com e sem 

obesidade, tentando perceber até que ponto a obesidade, característica esta 

tão comum desta população, influencia o padrão de marcha normal. 

 

 

4.2. População 

 

Na elaboração do presente estudo participaram voluntariamente 30 indivíduos 

da área do Grande Porto, sendo que, 16 tinham SD diagnosticada e 14 eram 

indivíduos sem deficiência mental. Todos os indivíduos com SD pertenciam à 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

(APPACDM) da delegação de Matosinhos (Centro Dr. Leonardo Coimbra). 

 

 

4.3. Amostra 

 

Para a realização deste estudo foi recolhida uma amostra no período de 11 de 

Fevereiro de 2008 ao dia 15 do mesmo mês, no Centro Dr. Leonardo Coimbra, 

constituída por 16 indivíduos com SD, de ambos os sexos e idades 

compreendidas entre os 20 e os 36 anos. A recolha de dados dos indivíduos 
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com SD foi realizada no Centro Dr. Leonardo Coimbra. A recolha de dados dos 

indivíduos sem SD foi realizada no Laboratório de Biomecânica da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto.  

 

4.3.1. Critérios de Selecção da Amostra 

 

A amostra para a realização deste estudo foi seleccionada de acordo com os 

critérios apresentados no Quadro __.  

 

Quadro 2: Critérios de selecção da amostra. 
 

  
  

Grupos com SD Grupos sem SD 

    
Idade entre 20 e 40 anos Idade entre 20 e 40 anos 

    
Ambos os sexos Ambos os sexos 

    
T21 diagnosticada Sem problemas mio-articulares 

    

IMC entre 20-25 e 30-35 IMC entre 20-25 e 30-35 

Critérios de 
Inclusão 

    
  

 

 

4.3.2. Caracterização da Amostra 

 

Neste estudo participaram 16 indivíduos com SD, de ambos os sexos (9 do 

sexo feminino e 7 do sexo masculino), que constituíram os dois grupos de 

estudo: o grupo dos indivíduos com SD não obesos (SD) e o grupo dos 

indivíduos com SD e com obesidade (SDO). Todos os indivíduos destes dois 

grupos de estudo têm SD diagnosticado e são Trissomia 21. Embora o acesso 

à ficha clínica dos sujeitos fosse restrito, este facto foi confirmado pela 

psicóloga da APPACDM. Participaram também 14 indivíduos sem deficiência 

mental ou patologias, que constituíram os dois grupos controlo. Eram 

indivíduos de ambos os sexos (4 do sexo feminino e 10 do sexo masculino) 
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que constituíram os dois grupos controlo: o grupo controlo dos indivíduos sem 

SD não obesos (CN) e o grupo controlo dos indivíduos sem SD e com 

obesidade associada (CO). 

 

Os grupos foram homogeneizados pela idade e pelo IMC para que fossem 

permitidas comparações. Deste modo, o grupo CN tinha 24±2 anos de idade e 

23.2±2 de IMC e o grupo SD tinha 29±7 anos de idade e 23.6±2 de IMC. O 

grupo CO tinha 28±5 anos de idade e 34.3±1 de IMC e o grupo SDO tinha 32±6 

anos de idade e 33±1 de IMC (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Caracterização da amostra em termos de massa corporal (IMC), 

idade, altura, peso e comprimento dos membros inferiores (MI). 
 

 

 Grupo CN Grupo CO Grupo SD Grupo SDO  

Idade (anos) 24±2 28±5 29±7 32±6 

Altura (m) 1.7±0.08 1.8±0.08 1.6±0.12 1.5±0.07 

Peso (kg) 67±9 105±9 57±9 69±5 

IMC  23.2±2 34.3±1 23.6±2 33±1 

Comprimento  
MI (m) 0.92±0.02 0.92±0.05 0.8±0.07 0.74±0.05 

 

 

Todos os elementos do presente estudo tinham um nível de actividade física 

baixo, sendo que os participantes com SD tinham duas aulas de uma hora de 

Educação Física por semana, no entanto, eram aulas de percursos e gincanas 

que não envolviam grande destreza motora. Os participantes sem SD, após um 

questionário informal foram considerados sedentários, não participando em 

qualquer actividade de exercício físico regular. 
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4.4. Procedimentos Metodológicos e Protocolo Experi mental 

 

O presente trabalho dividiu-se em várias etapas, sendo que as etapas iniciais 

se reportam apenas às recolhas de dados dos participantes com SD, como é 

possível observar no seguinte elenco: 

1º Primeiro contacto com a direcção da APPACDM e estabelecimento de 

protocolo; 

2º Visitas regulares às aulas de Educação Física na APPACDM de forma 

a obter os seguintes dados dos potenciais participantes do estudo: 

classificação clínica do indivíduo, nome, idade, altura, peso e membro 

inferior dominante. Foi usada a mesma balança para pesar todos os 

participantes do estudo, e a altura foi medida com uma fita métrica 

universal, graduada em milímetros, com os indivíduos descalços e com 

os calcanhares encostados à parede; 

3º Obtenção da autorização dos Encarregados de Educação e/ou pais dos 

utentes da APPACDM para a realização da pesquisa (a própria 

direcção da Associação se encarregou de fazer o contacto e pedido aos 

pais); 

4º Recolha de dados dos indivíduos com SD; 

5º Recolha de dados dos indivíduos dos grupos de controlo, realizada no 

laboratório de Biomecânica da FADEUP; 

6º Obtenção dos resultados e sua análise; 

 

4.4.1. Protocolo do teste de marcha 

 

Os procedimentos definidos para a análise da marcha foram realizados por 

duas pessoas, o investigador e uma colaboradora. No dia da recolha na 

APPACDM, imediatamente antes do protocolo de avaliação, procedeu-se à 

explicação minuciosa da tarefa, referindo sempre a necessidade de executar a 

tarefa de forma espontânea. De seguida, foi-lhes fornecida uma indumentária 

que permitiu a colocação e visualização dos marcadores reflexivos. (Figura __). 
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Figura 3: Imagem ilustrativa da indumentária e colocação dos marcadores reflexivos, no plano 
sagital. 
 

Posteriormente procedeu-se à colocação de 24 marcadores reflexivos nos 

pontos de referência das principais proeminências ósseas e articulares (Quadro 

4). Estes marcadores reflexivos tinham um bordo negro de 5cm de diâmetro, 

para contrastar com a esfera branca, de 3cm de diâmetro, colada no centro. 

 

Quadro 4: Referências anatómicas utilizadas para a colocação dos marcadores. 

Segmento Corporal Referências Anatómicas 

Cabeça Vertex e Lóbulos das orelhas 

Braço Acrómio e Cotovelo 

Antebraço Cotovelo e Punho 

Mão Punho e Dedo Médio 

Tronco Os 2 Acrómios e os 2 Grande Trocanter 

Coxa Grande Trocanter e Joelho 

Perna Joelho e Maléolo Externo 

Pé Maléolo Externo, Calcâneo e 5º Metatarso 
 

 

O cenário de avaliação está representado pela Figura __. Na APPACDM Foi 

delineado um percurso de 5 metros para a realização do teste e nas avaliações 

realizadas na FADEUP, o percurso do teste foi efectuado em cima do estrado 

do Laboratório de Biomecânica. Foram dispostas duas câmaras digitais de 



 

  
 

- 44 - 

50Hz no percurso do teste, uma no plano sagital e outra no plano frontal ao 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema representativo do cenário da recolha de dados.  

 

Como já referido, imediatamente antes da realização do teste, foi dado a 

conhecer aos participantes em que consistia a tarefa. Seguidamente, foi-lhes 

permitido realizar algumas tentativas de marcha, no sentido de ultrapassar os 

constrangimentos impostos pelo ambiente de laboratório. Com este 

procedimento pretendeu-se que os indivíduos se familiarizassem com o 

equipamento e efectuassem a avaliação à sua velocidade normal (velocidade 

auto-seleccionada). 

 

Depois de se verificar que os participantes efectuavam uma marcha natural, foi-

lhes dito que se daria início à recolha de dados e foi-lhes pedido que 

caminhassem numa linha recta durante todo o percurso. Com o objectivo de 

diminuir a variabilidade inter-individual, e com base no estudo de Rosebaum 

(1997), decidiu-se realizar seis tentativas de marcha. Foram analisadas apenas 

as três tentativas que pareciam apresentar menor variabilidade.  

 

 

 

 

5 metros 

Câmara 1 

Câmara 2 Percurso da marcha 
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4.4.2. Procedimentos associados à colocação e calib ração das câmaras 

de vídeo 

 

As câmaras de vídeo, como foi já referido, operavam a 50Hz e foram dispostas 

nos planos sagital e frontal. As câmaras foram sustentadas por tripés e 

posicionadas a cerca de 90cm do solo, permitindo a captação por inteiro, do 

corpo dos participantes. Foi realizado um ajuste ao tempo de exposição de luz, 

aumentando a velocidade do obturador da câmara, que em simultâneo com a 

iluminação de três holofotes, resultou num maior efeito de contraste dos 

marcadores.   

 

Para a calibração espacial das imagens foi utilizado um cubo metálico como 

referencial, ou escala de calibração (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cubo metálico usado como dispositivo de calibração (escala, referencial). 
 

 

Antes de dar início à recolha de dados procedeu-se à calibração das câmaras 

posicionada no plano frontal sagital. Esta acção consistiu na filmagem do 

espaço de avaliação de marcha (volume de performance), durante alguns 

segundos, com o dispositivo de calibração (volume de calibração). Após os 

procedimentos de calibração, as câmaras mantiveram-se imóveis durante a 

avaliação.  
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4.5. Análise Cinemática 

 

A análise cinemática estuda os movimentos dos diferentes segmentos dos 

membros, abstraindo-se das forças responsáveis por esse movimento. A 

cinemática da marcha descreve a trajectória dos vários segmentos corporais e 

dos ângulos articulares em função do tempo e espaço.  

 

 

4.5.1. Procedimentos Relativos à Análise Cinemática  da Marcha  

 

Os parâmetros cinemáticos da marcha foram obtidos após o tratamento das 

imagens recolhidas dos ciclos de marcha. As imagens foram processadas 

através da análise bidimensional do movimento, utilizando o software APAS 

(Ariel Performance Analysis System) da Ariel Dynamics. Os procedimentos 

inerentes à análise cinemática do ciclo de marcha são descritos pelas 

seguintes etapas: 

 

• Foi feita uma transferência das imagens da câmara de vídeo para o 

módulo CapDV do APAS; 

 

• Em seguida, a imagens foram transferidas para o módulo Trimmer para 

se proceder ao corte exacto de um ciclo de marcha. Durante este 

procedimento teve-se em atenção para que o primeiro apoio fosse 

realizado com o membro inferior dominante.  

 

• Com recurso ao módulo Digitize, foi construída a “figura de traços” ou 

modelo antropométrico, de acordo com o “Modelo Antropométrico de 

Zatsiorsky” (1994), adaptado por De Leva (1996).  

 

• Após a fase de digitalização dos pontos de referência anatómica, foi 

necessário introduzir as coordenadas XY do sistema de referência 

usado no estudo. Na tentativa de minimizar o erro associado à 
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calibração, foram introduzidos 14 pontos de referência. 

 

• A informação foi então filtrada através da rotina Digital Filter, 

directamente no módulo Digitize. O corte do filtro foi de 10Hz e permitiu 

corrigir pequenos erros que tenham ocorrido durante o processo de 

digitalização, diminuindo o erro inerente e a esse processo. 

 

• Após a sequência em análise ter sida digitalizada, transformada e 

filtrada, foi transferida para o módulo Display, onde se pôde obter o valor 

das variáveis cinemáticas em estudo. 

 

 

4.5.2. Análise dos Parâmetros Cinemáticos  

 

Os parâmetros cinemáticos estudados para a análise da marcha podem dividir-

se em três conjuntos de variáveis: variáveis temporais, variáveis espaciais e 

variáveis espaço-temporais.  

 

Dentre as variáveis temporais, foram analisados os seguintes parâmetros: 

• Tempo Total do Ciclo de Marcha , que compreende o tempo decorrido 

entre o Contacto Inicial (CI) executado com o Membro Inferior (MI) 

dominante e um novo CI executado com o mesmo membro; 

• Tempo de Apoio Duplo , que é o tempo despendido no Ciclo de Marcha 

(CM), aos momentos em que os dois apoios estão em contacto com o 

solo; 

• Tempo de Apoio Simples,  que é o tempo despendido no Ciclo de 

Marcha (CM), ao momento em que apenas o MI não dominante se 

encontra em contacto com o solo. 

• Tempo Total de Apoio , que é o somatório dos valores encontrados nas 

duas fases de apoio anteriores (Apoio Duplo e Apoio Simples). 

• Tempo de Balanço , que compreende o tempo decorrido entre o 

“descolamento” do antepé do MI dominante e o novo CI (fase aérea). 
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• Tempo de Passo do MI Dominante , que compreende o tempo 

decorrido entre o ataque ao solo (CI) do MI não dominante até ao CI do 

MI dominante; 

• Tempo de Passo do MI não Dominante , que compreende o tempo 

decorrido entre o CI do MI dominante e o CI do MI não dominante. 

 

Relativamente às variáveis espaciais, foram analisados os seguintes 

parâmetros: 

• Ângulo Tronco/Coxa  - corresponde aos ângulos formados por este 

complexo articular ao longo das oito fases do CM (CI, RC, AM, AT, PB, 

BI, BM e BT). 

• Ângulo Coxa/Perna - corresponde aos ângulos formados por este 

complexo articular ao longo das oito fases do CM (CI, RC, AM, AT, PB, 

BI, BM e BT). 

• Ângulo Perna/Pé  - corresponde aos ângulos formados por este 

complexo articular ao longo das oito fases do CM (CI, RC, AM, AT, PB, 

BI, BM e BT). 

• Inclinação da Cabeça  - corresponde ao ângulo que o segmento cabeça 

realiza relativamente ao eixo vertical. 

• Queda Pélvica  - corresponde à amplitude de movimento, no plano 

frontal, das oscilações da cintura pélvica. 

• Queda Escapular  - corresponde à amplitude de movimento, no plano 

frontal, das oscilações da cintura escapular. 

• Distância Entre Apoios  - corresponde à distância entre o bordo interno 

dos apoios, no plano frontal, na fase de apoio duplo. 

• Deslocamento Vertical do Centro de Gravidade  - corresponde à 

amplitude do deslocamento vertical do Centro de Gravidade. 

• Pico Elevação do Calcâneo  - corresponde ao maior valor obtido na 

distância vertical do Calcâneo ao solo. 

• Comprimento do Passo do MI Dominante  - corresponde à distância 

entre os calcanhares, no CI efectuado com o MI dominante.  

• Comprimento do Passo do MI não Dominante  - corresponde à 
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distância entre os calcanhares, no CI efectuado com o MI não dominante. 

• Comprimento do Ciclo de Marcha  - corresponde ao somatório dos 

valores do comprimento dos dois passos.  

 

Relativamente às variáveis espaço-temporais, foram analisados os seguintes 

parâmetros: 

• Cadência do Ciclo de Marcha  - representa o número de passadas 

efectuadas por minuto. 

• Velocidade do Ciclo de Marcha  - representa os metros realizados por 

segundo durante um ciclo de marcha. 

 

 

4.6. Procedimentos Estatísticos 

 

Para a caracterização da amostra utilizou-se a estatística descritiva, 

calculando-se a média como medida de tendência central e o desvio padrão 

como medida de dispersão das variáveis relativas a cada grupo amostral 

(Grupo Controle Normal, Grupo Controlo Obeso, Grupo Síndrome de Down, 

Grupo Síndrome de Down Obeso).  

 

No tratamento estatístico dos dados obtidos foi utilizado o programa estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), para Windows, verso 15.0. Na 

comparação entre grupos foi utilizada a análise de variância simples (ANOVA), 

e o Post Hoc Tuckey com nível de significância de 0.05. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

5.1. Parâmetros Cinemáticos Temporais 

 

No quadro 5 estão registados os valores obtidos relativamente aos parâmetros 

cinemáticos temporais, nos quatro grupos de análise: grupo Controlo Normal 

(CN), grupo Controle Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 

Síndrome de Down Obeso (SDO). É possível verificar, tanto no teste estatístico 

ANOVA, assim como no Post Hoc Tukey, diferenças estatisticamente 

significativas nas seguintes variáveis: “Tempo Total do Ciclo de Marcha” 

(TTCM), “Percentagem do Tempo Total de Apoio” (%TTA), “Tempo de 

Balanço” (TB), “Percentagem do TB” (%TB) e “Tempo do Passo do Membro 

Inferior Não Dominante” (TPMINP).  

 

Em relação ao TTCM, podemos observar que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos CN e SD e entre os grupos CN e 

SDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Valores do Tempo Total do Ciclo de Marcha, em segundos (s), expresso em termos 
de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo 
Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de 
Down Obeso (SDO). 
* Diferenças estatisticamente significativas 
 

Recordando que a velocidade de execução do ciclo de marcha, durante a 

recolha de dados não foi controlada, tendo sido aleatoriamente seleccionada 

por cada indivíduo, verificamos que os grupos de indivíduos com SD (obesos e 
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não obesos) demoraram significativamente mais tempo a percorrer um CM que 

o grupo dos indivíduos sem SD não obesos. Araújo et al. (2007), no seu estudo 

com crianças com SD, encontraram resultados semelhantes. Os autores 

justificaram a lentidão da marcha, devido à apatia generalizada face à 

actividade física, que este tipo de população exibe. Embora o presente estudo 

tenha sido realizado com sujeitos adultos, a letargia generalizada é também 

uma característica que persiste nos indivíduos com SD, participantes no 

presente estudo. O mesmo autor (Araújo et al., 2007), justifica esta lentidão nas 

tarefas motoras, como sendo a consequência da dificuldade para formar e 

seleccionar programas motores, por parte desta população. 

 

Um outro parâmetro cinemático que apresentou diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos, foi o “Tempo Total da fase de Apoio”, expresso em 

percentagem do Tempo de Ciclo de Marcha (TCM) (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Tempo Total da Fase de Apoio em percentagem do Tempo do Ciclo de Marcha, 
expresso em termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: 
grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e 
grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). * Diferenças estatisticamente significativas 
 
 
Como já vimos anteriormente, Winter (1991) refere que, na marcha normal, a 

fase de apoio deve consistir em cerca de 60% do CM e a Fase de Balanço ou 

oscilação, em cerca de 40% do CM. Portanto, podemos considerar que os 

valores encontrados no presente estudo para o grupo CN (64% CM), e para o 

grupo SD (65% CM), estão dentro do padrão de normalidade apresentado. No 
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grupo SDO, os valores apresentados (70% do CM) diferem ligeiramente dos 

valores encontrados para os grupos CN e SD. 

 

 

Quadro 5: Valores expressos em termos de média ± desvio padrão (DP) dos parâmetros 
cinemáticos temporais do ciclo de marcha (CM): Tempo total do Ciclo de Marcha (TTCM); 
Tempo de Apoio Duplo (TAD), Tempo de Apoio Simples (TAS), Tempo Total de Apoio (TTA), 
Tempo de Balanço (TB), Tempo do Passo com o Membro Inferior Dominante (TPMID) e o 
Tempo do Passo com o Membro Inferior Não Dominante (TPMIND), e seu significado 
estatístico (Teste ANOVA e Post Hoc  Tukey: α = 0.05), nos quatro grupos de indivíduos 
estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down 
(SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

Grupo CN Grupo CO Grupo SD Grupo SDO ANOVA Post Hoc  Tukey  Variáveis 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP F p Grupos p 

CN-SD 0.048 
TTCM (s) 1.13 ± 0.06 1.25 ± 0.11 1.35 ± 0.23 1.36 ± 0.17 3.03 0.048 

CN-SDO 0.047 
 
TAD (s) 0.33 ± 0.06 0.4 ± 0.08 0.43 ± 0.08 0.48 ± 0.18 2.32 0.1 - - 

 
% TAD pelo CM 

30 ± 4 32 ± 4 32 ± 3 36 ± 8 2 0.14 - - 

 
TAS (s) 

0.39 ± 0.02 0.42 ± 0.04 0.44 ± 0.08 0.44 ± 0.04 1.7 0.19 - - 

 
% TAS pelo CM  35 ± 2 34 ± 2 33 ± 2 34 ± 5 0.42 0.74 - - 

CN-SDO 0.01  
% TTA 64 ± 2 66 ± 2 65 ± 3 70 ± 4 4.88 0.008 

SD-SDO 0.027 
 
TB (s) 

0.4 ± 0.02 0.42 ± 0.03 0.48 ± 0.09 0.39 ± 0.05 3.45 0.031 SD-SDO 0.028 

CN-SDO 0.011 
% TB no CM 36 ± 2 34 ± 2 35 ± 3 30 ± 4 4.84 0.008 

SD-SDO 0.026 
 
TPMID (s) 

0.55 ± 0.03 0.62 ± 0.04 0.67 ± 0.13 0.61 ± 0.1 2.3 0.1 - - 

 
TPMIND (s) 

0.57 ± 0.03 0.62 ± 0.07 0.68 ± 0.11 0.7 ± 0.07 4.64 0.01 CN-SDO 0.01 

 

 

No entanto, estes valores terão apenas significado, quando se descriminam as 

suas diferentes componentes: o “Tempo de Apoio Simples” (TAS) e o “Tempo 

de Apoio Duplo” (TAD). É possível verificar, no quadro _, que o que torna a 

variável %TTA estatisticamente diferente, entre os grupos CN e SDO, e entre 

os grupos SD e SDO é a componente TAD. Assim, verificamos que o grupo 

SDO, apresenta uma fase de duplo apoio, mais demorada, do que os restantes 

grupos. Os resultados encontrados apresentam-se assim, semelhantes aos 

resultados obtidos nos estudos de Parker et al. (1986), Hill (1995), Cocilovo 

(2001), Marchewka & Chwala (2007) e Smith & Ulrich (2008). Os autores 

verificaram que os indivíduos com SD demoravam mais tempo do CM, na fase 
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de Apoio Duplo (AD), e menos tempo na fase de balanço, quando comparados 

com indivíduos sem deficiência ou patologias. Para estes autores, o tempo 

dispendido na fase de AD é um indicador de estabilidade, ou seja, uma 

diminuição da fase de balanço e um aumento da fase de apoio demonstram 

uma instabilidade corporal. Assim, esta estratégia de adaptação à marcha é um 

indicador da instabilidade corporal neste tipo de população.   

 

Convém realçar que as diferenças encontradas entre o grupo CN e o grupo SD 

não foram estatisticamente significativas, ou seja, no presente estudo, o grupo 

SD não apresentou, contrariamente ao que se previa, o referido indicador de 

instabilidade corporal encontrado em outros estudos realizados em populações 

com este tipo de deficiência. No entanto, as diferenças encontradas poderão 

dever-se ao facto de os estudos anteriormente mencionados, terem sido 

realizados seguindo diferentes estratégias metodológicas de avaliação. 

 

No que diz respeito à variável “Tempo de Apoio”, os resultados apontam para 

um padrão de marcha diferenciado entre os grupos SD e SDO, evidenciando 

uma postura mais instável no segundo grupo. Assim, verifica-se a necessidade 

que indivíduos com SD obesos têm, em manter o maior tempo possível os dois 

apoios no solo, de forma a controlar os desequilíbrios posturais advindos da 

instabilidade postural, resultando num padrão de marcha diferente. Este 

resultado evidencia uma vantagem do grupo SD sobre o grupo SDO, ou seja, 

acentua mais uma desvantagem da obesidade, associada a esta deficiência. 

 

Os resultados encontrados relativamente à variável “Tempo de Balanço” foram 

já mencionados anteriormente. A percentagem do Tempo de Balanço (%TB) no 

CM é consequência directa da %TTA, uma vez que, são estas duas fases que 

constituem o CM. Assim se verifica que, nesta fase, o grupo SDO demonstra 

ter menor percentagem do CM, quando comparados com os grupos CN e SD. 

 

Em relação à variável TPMIND verificaram-se diferenças relevantes, tendo o 

grupo SDO apresentado valores significativamente maiores, que o grupo CN. 



 

  
 

- 57 - 

Este resultado assume a sua importância apenas quando se conhecem os 

valores do tempo gasto no passo executado com o membro inferior dominante. 

Portanto, verifica-se que o grupo CN, o grupo CO e o grupo SD, possuem 

praticamente o mesmo valor temporal para os dois passos. Já o grupo SDO 

apresenta valores diferenciados para os dois passos (0.61s para o passo com 

o MI dominante e 0.7s para o passo com o MI não dominante). Apesar de não 

sabermos se esta diferença é significativa, Vaughan et al. (1999) referem que 

na marcha normal existe uma natural simetria temporal e espacial em relação à 

passada, ou seja, na marcha normal, tanto o tempo, como o comprimento do 

passo direito, são iguais ao tempo e comprimento do passo esquerdo, podendo 

existir na marcha patológica, um padrão de assimetria em relação a estas 

variáveis. Através da figura 7 é possível observar o tempo despendido no 

passo com o membro inferior dominante e o tempo do passo com o membro 

inferior não dominante, durante um ciclo de marcha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Tempo de Passo com o Membro Inferior Dominante (TPMD) e Tempo de Passo com 
o Membro Inferior Não Dominante (TPMND), expresso em termos de média e desvio-padrão, 
para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo 
Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 
# diferenças estatisticamente significativas entre o TPMID e o TPMIND. 

 
A assimetria em relação aos tempos dos dois passos no grupo SDO é, 

segundo Ozzimo (1995), um indicador da estabilidade do membro inferior de 

apoio. Ou seja, quando os indivíduos do grupo SDO demoram mais tempo a 

realizar o passo com a perna não dominante, esta característica parece 

apresentar-se como um indicador de uma certa estabilidade do membro inferior 
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dominante, já que é este o membro que está na fase de apoio, e de suporte do 

peso corporal. 

 

Esta parece ser mais uma característica específica da marcha do grupo SDO, 

enfatizando uma certa tendência que estes indivíduos apresentam para a 

realização da marcha de forma assimétrica e aparentemente mais distante 

daquilo que os autores de referência denominam de marcha normal.  

 

Os indivíduos com SD não obesos, não apresentaram diferenças, nas variáveis 

temporais, no passo realizado com a perna dominante e no passo realizado 

com a perna não dominante. Contrariamente ao esperado, este facto não vai 

ao encontro dos resultados encontrados no recente estudo de Marchewka & 

Chwala (2007), onde se verificaram diferenças significativas nos tempos de 

passo da perna esquerda e direita dos sujeitos com SD. No entanto, as 

diferenças encontradas poderão dever-se ao facto de os autores terem seguido 

estratégias metodológicas de avaliação diferentes, das utilizadas por nós no 

presente estudo. Além disso, também não foi referido pelos autores, qualquer 

menção acerca da composição corporal dos indivíduos participantes no referido 

estudo, podendo os autores, estar a incluir no referido estudo, sujeitos SD com 

excesso de peso ou obesidade, características estas tão comuns nestas 

populações especiais. 

 

 

5.2. Parâmetros Cinemáticos Espaciais 

 

5.2.1. Estudo dos Ângulos Articulares no Ciclo de Marcha 

 

No quadro _, estão representados os valores em graus, ao longo das oito fases 

do CM, nos complexos articulares Tronco/Coxa, Coxa/Perna e Perna/Pé. De 

forma a melhor compreender os resultados obtidos foi realizada uma análise 

pormenorizada dos parâmetros cinemáticos espaciais, ao longo de todo o CM. 

Inicialmente, abordou-se cada articulação isoladamente e então, no final da 
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análise, procedeu-se à discussão acerca da função total dos segmentos para a 

realização do CM, nos diferentes grupos de estudo.  

 

Segundo Perry (2005), a articulação da anca difere das outras articulações em 

diversos aspectos, representando a união entre o tronco, os membros 

superiores e os membros inferiores. O mesmo autor afirma que esta articulação 

se desloca somente através de dois arcos de movimento durante a passada 

normal: extensão durante a fase de apoio e flexão durante a fase de balanço. 

No presente estudo, um maior grau de extensão do tronco sobre os membros 

inferiores, representa-se por valores próximos de 180º, e um maior grau de 

flexão por valores a distanciarem-se dos 180º. Deste modo, é possível verificar 

que em todos os grupos estudados, este comportamento está presente, no 

entanto, alguma variação angular é encontrada.  

 

A figura 8 apresenta a variação angular do complexo Tronco/Coxa, ao longo 

das fases do Ciclo de Marcha:  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
Figura 9: Variação angular do complexo Tronco/Coxa, ao longo das oito fases do Ciclo de 
Marcha: Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal (AT), 
Pré Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT), para os 
quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso 
(CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 
 
Segundo Perry (2005), no CI, a articulação da anca está numa posição instável, 

pois o tronco posiciona-se anteriormente à coxa, assumindo uma posição 

flectida, e o avanço do membro é interrompido no momento do contacto com a 
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superfície. O mesmo autor refere que uma flexão exagerada do Complexo 

Tronco/Coxa (CTC) poderá proporcionar uma instabilidade do apoio no plano 

horizontal, ou seja, o pé, ao invés de fixar o solo (estabilidade induzida pela 

força vertical do membro com carga), desliza anteriormente, originando 

instabilidade no momento de contacto com o solo.  

 
Quadro 6: Valores em graus (º), expressos em termos de média ± desvio-padrão, níveis de 
significâncias do teste ANOVA e Post Hoc Tukey (α = 0.05), para a variação do ângulo 
Tronco/Coxa, Coxa/Perna e Perna/Pé nas fases do ciclo de marcha: Contacto Inicial (CI), 
Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal (AT), Pré Balanço (PB), Balanço 
Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT), para os quatro grupos de indivíduos 
estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down  
(SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

Grupo CN Grupo CO Grupo SD Grupo SDO  ANOVA Post Hoc Tukey Ângulos ( º) 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP F p Grupos p 

Tronco/Coxa CI  160 ± 5 165 ± 6 157 ± 10 154 ± 6 3.04 0.047 CO-SDO 0.036 

Coxa/Perna CI  175 ± 2 178 ± 2 172 ± 5 171 ± 7 2.93 0.05 - - 

Perna/Pé CI 92 ± 7 97 ± 9 97 ± 4 97 ± 5 0.9 0.45 - - 

Tronco/Coxa RC  169 ± 5 168 ± 7 163 ± 7 165 ± 5 1.5 0.24 - - 

Coxa/Perna RC  168 ± 7 169 ± 4 166 ± 6 167 ± 6 0.39 0.76 - - 

Perna/Pé RC 94 ± 7 92 ± 2 88 ± 5 90 ± 5 1.6 0.2 - - 

Tronco/Coxa AM  178 ± 1 176 ± 3 170 ± 8 172 ± 4 4.23 0.015 CN-SD 0.023 

Coxa/Perna AM  174 ± 4 175 ± 4 171 ± 7 171 ± 7 0.83 0.49 - - 

Perna/Pé AM 82 ± 6 83 ± 3 81 ± 4 80 ± 5 0.45 0.72 - - 

Tronco/Coxa AT  173 ± 3 174 ± 4 171 ± 5 174 ± 4 0.96 0.43 - - 

Coxa/Perna AT 168 ± 5 170 ± 4 169 ± 7 168 ± 6 0.24 0.87 - - 

Perna/Pé AT 86 ± 5 85 ± 6 84 ± 7 84 ± 6 0.22 0.88 - - 

Tronco/Coxa PB  175 ± 3 174 ± 4 173 ± 5 172 ± 6 0.96 0.43 - - 

CN-SD 0.039 
Coxa/Perna PB 136 ± 7 135 ± 5 144 ± 4 140 ± 6 3.79 0.022 

CO-SD 0.04 

Perna/Pé PB  113 ± 6 112 ± 6 105 ± 5 105 ± 6 3.91 0.02 - - 

Tronco/Coxa BI  160 ± 4 161 ± 6 158 ± 8 156 ± 6 0.87 0.47 - - 

CN-CO 0.023 

CN-SD 0.001 Coxa/Perna BI 127 ± 6 137 ± 4 143 ± 4 142 ± 8 11.2 0.001 

CN-SDO 0.001 

Perna/Pé BI 95 ± 6 95 ± 2 93 ± 4 92 ± 5 1.14 0.35 - - 

Tronco/Coxa BM 159 ± 5 162 ± 7 157 ± 7 154 ± 5 2.32 0.1 - - 

Coxa/Perna BM  156 ± 4 160 ± 3 159 ± 5 158 ± 4 1.33 0.29 - - 

Perna/Pé BM 93 ± 6 93 ± 2 92 ± 2 92 ± 4 0.32 0.81 - - 

Tronco/Coxa BT  160 ± 5 165 ± 6 157 ± 10 154 ± 6 3.04 0.047 CO-SDO 0.036 

Coxa/Perna BT  175 ± 2 178 ± 2 172 ± 5 171 ± 7 2.93 0.05 - - 
Ângulo 
Perna/Pé BT 

92 ± 7 97 ± 9 97 ± 4 97 ± 5 0.9 0.45 - - 

 

Os resultados do presente estudo mostram que o grupo SDO é aquele que 

apresenta uma maior flexão no CTC no momento do CI. Este resultado pode 

sugerir uma instabilidade acrescida, logo no começo do CM. Os resultados 
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encontrados por Lemos et al. (2003), em relação ao CTC, evidenciaram apenas 

diferenças na ordem dos 5 graus entre os participantes com SD e os 

participantes sem SD, pelo que se concluiu, não existirem diferenças 

significativas. No presente estudo, o grupo SDO difere em cerca de 11 graus 

do grupo CO, relativamente ao CTC, sugerindo assim, alguma pertinência 

relativamente a este parâmetro de estudo. Curioso surge o facto de, 

contrariamente ao que esperávamos, quando observamos os resultados 

relativamente a esta variável, o grupo CO apresenta uma menor flexão do CTC 

quando comparado com o grupo CN. Alem disso, tal como poderemos observar 

e discutir mais adiante neste trabalho, também o grupo CN apresenta um 

comprimento de passo superior ao comprimento de passo do grupo CO. 

Pensamos que esta poderá vir a ser a justificação para esta menor variação 

angular do CTC, no grupo CN, no momento do CI. 

 

A estabilidade no momento de contacto com a superfície é também 

condicionada pelo controlo dinâmico que ocorre na fase de Balanço Terminal 

(BT). O BT é a fase de transição entre o balanço e o apoio e caracteriza-se 

pelo fim da flexão no CTC (Perry, 2005). Verificamos que no nosso estudo, 

todos os grupos estudados cessam a flexão do CTC nesta fase do CM. Já o 

grupo SDO fá-lo com um maior grau de flexão, que os demais grupos, 

contribuindo assim, para que um novo ciclo de marcha, tenha início, já com 

alguns problemas de estabilidade postural. 

 

Nas fases consequentes do CM (RC e AM), há uma extensão progressiva do 

CTC, onde na RC há uma estabilidade da anca que é mantida pela acção dos 

músculos da coxa e anca. À medida que se avança para a fase de AM e com a 

introdução da extensão passiva do CTA, o tronco vai assumindo cada vez mais 

uma posição vertical em relação ao solo, possibilitando que o controlo muscular 

directo não seja mais necessário e os músculos relaxem (Perry, 2005). No 

presente estudo, verificamos que o mesmo padrão de extensão do CTC ocorre 

nos quatro grupos estudados, no entanto, os grupos dos indivíduos com SD 

apresentam no final da fase de AM cerca de menos 10 graus quando 
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comparados ao grupo CN. Pelos mesmos motivos acima indicados pelo autor 

(Perry, 2005), e apesar de no nosso estudo não termos tido possibilidade de 

quantificar a actividade eléctrica muscular dos principais músculos envolvidos 

na manutenção da postura e da marcha, pensamos que, os indivíduos dos 

grupos SD e SDO, não puderam utilizar os músculos envolvidos na 

estabilização da sua postura e realização da marcha, traduzindo-se certamente, 

num adicional gasto energético. 

  

No AT e PB, os quatro grupos apresentaram um comportamento semelhante, 

verificando-se uma extensão do CTC e também, no começo da fase de BI, o 

início da flexão deste complexo articular. No BM e BT há uma continuidade da 

flexão do CTC até ao novo CI. Assim, os grandes problemas apontados no 

CTC, que contribuem para uma marcha diferenciada dos grupos com SD, são 

na fase do CI e AM, promovendo por si só uma instabilidade postural e 

provavelmente um dispêndio energético mais elevado.  

 

O Complexo Coxa/Perna (CCP) é caracterizado por uma grande amplitude de 

movimento no plano sagital (flexão e extensão). Durante um CM este complexo 

articular passa por quatro arcos de movimento, com flexão e extensão, 

ocorrendo de modo alternado (Perry, 2005).  

 

Através da análise da figura 9, é possível verificar que todos os grupos 

apresentam os quatro arcos de movimento acima descritos, surgindo no 

entanto, algumas diferenças quantitativas significativas. É por isso fundamental, 

entender as funções principais da articulação do joelho e o papel primordial das 

variações angulares do CCP ao longo do CM. 
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Figura 10: Variação angular do complexo Coxa/Perna ao longo das oito fases do Ciclo de 
Marcha: Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal (AT), 
Pré Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT); para os 
quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso 
(CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO).  
 
 
Copetti (2007) refere que o joelho apresenta três obrigações funcionais durante 

a marcha. Duas ocorrem durante a fase de apoio e a outra durante a fase de 

balanço. A primeira função é a absorção do choque, que ocorre conforme o 

peso do membro de apoio é transferido para o solo; a segunda função, é a 

estabilidade da estrutura muscular que irá contribuir para uma melhor 

sustentação do corpo. Na fase de balanço, o joelho deve flectir-se rapidamente 

para o avanço do membro, e evitar que o pé se arraste no solo. O mesmo autor 

(Copetti, 2007) refere que, no momento do CI, o CCP deve assumir uma 

postura de extensão quase completa (de 175º a 182º - hiperextensão), para 

que haja uma sustentação equilibrada do peso. No nosso estudo, verificamos 

que os grupos dos indivíduos com SD se desviam deste padrão de 

normalidade, apresentando um acentuado grau de flexão do CCP no CI. 

Recentemente, Marchewka & Chwala (2007) verificaram que no CI, as 

mudanças angulares no CCP das pessoas com SD não foram diferentes da 

população sem SD. No entanto, nos estudos de Lemos et al. (2003) e Parker et 

al. (1986), resultados semelhantes aos encontrados por nós no presente 

estudo, foram encontrados pelos autores, relativamente ao CI, ou seja, 

verificou-se uma maior flexão do CCP no grupo com SD, quando comparado 

com o grupo sem SD.  
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A flexão do CCP, na fase de RC, apresenta-se de elevada importância, uma 

vez que a descarga do peso corporal sobre o membro de apoio interrompe 

rapidamente a estabilidade inicial do joelho, tornando a sua flexão num valioso 

sistema de absorção de choque (Perry, 2005). Apesar de não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos, verificamos uma maior tendência à 

flexão do CCP nos grupos sem SD quando comparados aos grupos com SD. 

Isto parece indicar-nos que o grupo SD e o grupo SDO têm menor capacidade 

para absorver o choque do impacto da marcha. De acordo com Perry (2005), o 

grau de flexão do CCP é proporcional à velocidade da marcha. Numa fase 

posterior desta discussão será possível verificar que os grupos sem SD têm 

uma velocidade de marcha significativamente superior aos grupos com SD. 

Assim, o menor grau de flexão do CCP poderá estar associado a uma menor 

velocidade de execução da marcha. 

 

No Apoio Médio (AM) e Apoio Terminal (AT) ocorre a primeira extensão do 

CCP, promovendo desta forma uma sustentação mais equilibrada do peso, 

pois a estabilidade do apoio é mais facilmente conseguida quando o joelho está 

estendido. Nesta fase do CM, no presente estudo, parece não haver diferenças 

relevantes entre grupos, no entanto, o grupo SD e o grupo SDO apresentam os 

menores valores de extensão do joelho. Marchewka & Chwala (2007), na fase 

de apoio terminal, encontraram diferenças relevantes no grau de flexão do 

joelho em indivíduos com e sem SD. Verificaram que, em sujeitos com SD na 

fase terminal de apoio, a extensão do CCP é menor do que a extensão do CCP 

em indivíduos sem SD. 

 

Na fase de Pré Balanço dá-se início à flexão passiva do joelho (com o 

“descolamento” do calcanhar do solo) e prepara-se a fase de balanço. Na fase 

de Balanço Inicial dá-se a flexão activa do joelho (activação dos músculos da 

coxa e anca), para a libertação do pé e o avanço do membro. No presente 

estudo, foram encontrados valores reduzidos relativos à flexão da coxa sobre a 

perna, na fase de PB, no grupo SD. Provavelmente, os sujeitos que 

apresentam um comportamento deste tipo, podem incorrer no risco de não 
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conseguirem fazer avançar o membro para a fase de balanço. No entanto, 

infere-se que este problema poderá vir a ser parcialmente ultrapassado devido 

à acentuada inclinação do tronco à frente. Assim, apesar do grupo SD poder 

não conseguir fazer adequadamente a flexão necessária para o avanço do MI 

esta atitude é compensada com movimentos oscilatórios da anca, que lhe 

conferem a mobilidade suficiente para a fase de balanço.  

 

As diferenças encontradas, na fase de BI, entre os grupos sem SD e os grupos 

com SD podem ser consequência directa do seu baixo tónus muscular, ou seja, 

os indivíduos com SD, não conseguem recrutar de forma tão expressiva a 

musculatura da região posterior da coxa, como o fazem os indivíduos sem esta 

hipotonia muscular. 

 

Na fase do Balanço Médio (BM) espera-se a extensão passiva da coxa sobre a 

perna e o consequente avanço do membro. Na fase do Balanço Terminal (BT) 

é também esperado que haja uma extensão activa do CCP, o avanço do 

membro e a preparação para o CI. Nestas duas últimas fases do CM parece 

não haver diferenças entre os diversos grupos estudados, sugerindo-se a 

possível presença de certas atitudes compensatórias que vieram minimizar os 

problemas acumulados em fases anteriores.  

 

O CPP apresenta uma situação única, pois é nesta área anatómica (tornozelo) 

que as forças verticais de sustentação de peso são transmitidas para um 

sistema de progressão horizontal. No CM normal existem quatro arcos de 

movimento do tornozelo, duas flexões plantares e duas dorsiflexões, e, embora 

não sejam movimentos muito acentuados, são considerados críticos para a 

progressão e absorção de choque durante o apoio (Perry, 2005). Pela análise 

gráfica do nosso estudo, é possível verificar que os quatro grupos seguem o 

mesmo padrão de movimento descrito na literatura, no entanto, é fundamental 

proceder à análise quantitativa nos diferentes grupos de estudo.  
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Os valores obtidos no Complexo Perna/Pé (CPP), relativamente aos quatro 

grupos estudados, encontram-se na seguinte figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Variação angular do complexo Perna/Pé, ao longo das oito fases do Ciclo de Marcha: 
Contacto Inicial (CI), Resposta à Carga (RC), Apoio Médio (AM), Apoio Terminal (AT), Pré 
Balanço (PB), Balanço Inicial (BI), Balanço Médio (BM) e Balanço Terminal (BT); para os quatro 
grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), 
grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 
 
 
 

Na fase do CI, o CPP deverá assumir uma posição neutra (90º), de forma a 

permitir uma óptima inclinação da parte anterior do pé (antepé) e posterior 

rolamento do calcanhar. Perry (2005) afirma que um controlo menos preciso 

deste ângulo resultará numa perda de 3 a 5 graus de flexão plantar e uma 

redução equivalente no potencial de rolamento do calcanhar. Deste modo, 

verificamos que os grupos CO, SD e SDO apresentam valores que diferem em 

cerca de 7 graus da posição neutra, ou seja, apresentam uma flexão plantar de 

7 graus. O rolamento do calcanhar fica assim comprometido, condicionando a 

preparação do membro inferior de apoio nas acções de resposta (preservar a 

progressão e promover a absorção do choque). Hill (1995), Ozzimo (1995) e 

Marchewka & Chwala (2007) encontraram resultados semelhantes nos seus 

estudos, com sujeitos com SD, justificando este comportamento, pela falta de 

tonicidade muscular necessária à dorsiflexão do pé, até à posição neutra.  

 

Na fase de resposta à carga deverá acontecer o primeiro arco de flexão plantar 

do tornozelo, permitindo o rolamento do calcanhar e consequentemente o 

avanço do corpo sem interrupção. Perry (2005) sugere ser de extrema 

importância uma flexão plantar de cerca de 10 graus, de modo a reduzir o 
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efeito do rolamento do calcanhar, inibindo um movimento brusco da tíbia, 

contribuindo de forma decisiva para a absorção do choque durante a resposta 

à carga. Analisando os resultados encontrados no nosso estudo, verificamos 

que nenhum dos grupos apresenta os 10º de flexão plantar indicados na 

literatura, no entanto, é de salientar que, os grupos SD e SDO apresentam um 

menor grau de flexão plantar que o grupo CN (assim como o grupo CO 

apresenta menor grau de flexão plantar que o grupo CN, embora seja um 

resultado sem grande expressão). Os resultados por nós encontrados nesta 

fase do CM, vão ao encontro dos resultados de Marchewka & Chwala (2007), 

onde se verificou que tanto na fase de CI como na fase de RC, o CPP, no 

grupo com SD, não apresentou variações angulares diferentes das 

encontradas no grupo controlo (sem SD).  

 

Como sugere a análise da figura anterior (Figura __), os resultados indicam 

que no AM e AT, todos os grupos funcionam de maneira muito semelhante, 

apresentando no AM o primeiro arco de dorsiflexão, permitindo o rolamento do 

tornozelo para a progressão, e no AT a elevação do calcanhar com a contínua 

dorsiflexão do tornozelo para que haja o rolamento do antepé para progressão. 

A dorsiflexão gradual que progride durante o AM e AT é, segundo Perry (2005), 

o evento crítico da marcha e principal determinante da progressão.  

 

Na fase de PB deverá ocorrer o segundo arco de flexão plantar do tornozelo. 

Nesta fase do CM o pé ainda está em contacto com o solo, e com a acção dos 

Gastrocnémios e sinergistas consegue-se a impulsão necessária ao transporte 

do peso do corpo para avante (contando, obviamente, com o auxílio do outro 

MI que está na fase de RC). Ao analisar os resultados por nós encontrados, 

verificamos que os grupos sem SD fazem uma maior flexão plantar, quando 

comparados com os grupos com SD. Este facto leva-nos a sugerir que os 

grupos SD e SDO não realizaram de forma eficiente a impulsão necessária 

para a marcha. Existe no entanto, um outro aspecto que é fundamental 

mencionar: tal como apresentado anteriormente na metodologia, o primeiro 

apoio a ser filmado e analisado foi o do MI dominante, pelo que já se verificou 
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nesta parte da discussão dos resultados que, os indivíduos com SD passam 

uma maior percentagem de CM na fase de duplo apoio que os restantes 

grupos. Assim, como já referido, os grupos com SD tendem a procurar o duplo 

apoio por causa da instabilidade postural. Nesta fase da marcha (PB) os 

participantes estão com o MI não dominante no solo, pelo que procurarão 

rapidamente combater a instabilidade sentida, colocando o quanto antes o MI 

dominante no solo. Desta forma se entende que não realizem a flexão plantar 

de modo eficiente, pois necessitam sair da posição de desequilíbrio em que se 

encontram. Os resultados encontrados por Marchewka & Chwala (2007) 

corroboram os do presente estudo, embora no referido estudo, na fase de PB, 

os sujeitos com SD não tenham realizado flexão plantar (mantendo a 

dorsiflexão em aproximadamente 6º). Estes autores referem ainda que, esta 

falta de flexão plantar reduz a eficácia da actividade do Tricípete Sural. De 

facto, a hipotonia muscular presente nesta população poderá de certa forma 

explicar a acção menos vigorosa da fase da impulsão no CM. Parker et al. 

(1986), no seu estudo com crianças com SD, encontraram resultados 

semelhantes, sugerindo que esta diminuição da flexão plantar indica uma 

diminuição da força produzida pelos músculos flexores do pé. 

 

Na fase de BI e BM verificamos que todos os grupos seguem o mesmo padrão 

de movimento, dando início ao segundo arco de dorsiflexão, ocorrendo a 

libertação do pé. No balanço terminal deverá ocorrer a sustentação do 

tornozelo em posição neutra (90º) para preparar o CI. Nesta fase verificou-se 

que o grupo CN apresentou uma maior dorsiflexão em relação aos outros 

grupos, no entanto, este valor não foi estatisticamente significativo. Marchewka 

& Chwala (2007) encontraram resultados semelhantes na fase de BT, referindo 

que nesta fase, os sujeitos com SD, apresentam valores angulares no CPP 

idênticos aos valores normativos. 

 

Como já referido, é primordial uma análise conjunta dos três complexos 

estudados (CTC, CCP e CPP) ao longo das oito fases do CM. Apesar de ser 

essencial analisar os factos separadamente, é de suma importância entender o 
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que se passa na totalidade do movimento, pois a soma das partes nem sempre 

é o todo. No CI, o evento crítico da marcha é o contacto com o solo realizado 

pelo calcanhar. Para iniciar um óptimo rolamento do calcanhar, o tornozelo 

deverá estar neutro (90º), o joelho estendido (180º) e o CTC flectido. 

Comparando os quatro grupos de estudo, verificamos que os grupos com SD 

(SD e SDO), apresentam certos desfasamentos em relação aos demais grupos, 

nomeadamente ao nível da deficiente dorsiflexão do pé e exagerada flexão do 

joelho e do tronco. Analisando estes complexos articulares como fazendo parte 

do mesmo movimento pode-se inferir algumas ilações. O facto dos grupos com 

SD (especialmente o grupo SDO) apresentarem uma excessiva flexão do 

tronco poderá condicionar o equilíbrio postural, fazendo com que tenham de 

procurar rapidamente o solo, condicionando também a flexão do joelho. Esta 

pode ser uma das causas da curta passada das pessoas com SD, como se 

poderá ver mais à frente nesta discussão. 

 

Na fase de RC os eventos críticos passam pela flexão restrita do tornozelo 

(permitindo o rolamento do calcanhar e a progressão do corpo, embora 

também contribua para a absorção do choque), pela flexão restrita do joelho (a 

absorção do choque promovida pelo Quadricípete, limita o arco de flexão do 

joelho) e pela estabilização da anca (preservando uma postura erecta do 

tronco). A análise conjunta dos três complexos indica que todos os grupos têm 

o mesmo padrão de movimento, sugerindo que nesta fase, não haja diferenças 

nos vários padrões de marcha. Bleakley (1995), no seu estudo, menciona 

resultados semelhantes, referindo nesta fase apenas, uma maior flexão do 

joelho do grupo com SD, quando comparado ao grupo controlo. Embora se 

verifiquem esses resultados no presente estudo, não são estatisticamente 

significativos. 

 

Na fase do AM, os eventos críticos passam pela contínua estabilização da anca, 

pela extensão do joelho e pela dorsiflexão restrita do tornozelo. Verificou-se 

que os grupos com SD apresentaram insuficiente extensão do tronco, 

sugerindo que a estabilização da anca não fica assegurada e também que, 
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uma flexão acentuada do joelho comprometerá ainda mais a estabilidade do 

membro. A dorsiflexão do tornozelo verificou-se, apontando para um 

movimento de rolamento do tornozelo, permitindo a progressão anterior. 

 

Na fase do AT e do PB os eventos críticos passam pela elevação do calcanhar 

(permitindo um rolamento do antepé, que é a base da impulsão necessária ao 

avanço) e por uma flexão do joelho. Neste texto já havia sido mencionada a 

insuficiente flexão plantar e insuficiente flexão do joelho que os grupos com SD 

apresentam nestas fases. 

 

Na fase do BI os eventos críticos são a flexão do joelho, de forma a permitir a 

libertação do pé do solo, e a flexão da anca (CTC), de forma a permitir o rápido 

avanço da coxa, contribuindo como uma importante força propulsora. O 

problema dos grupos SD e SDO nesta fase prendem-se principalmente com a 

flexão do joelho. Verifica-se uma insuficiente flexão do CCP, que poderá advir 

do excesso de flexão do CTC, justificado também, segundo Parker et al. (1986), 

pela hipotonia muscular característica desta população, que limita a activação 

dos músculos da coxa. 

 

Na fase final do BM verificamos, que os quatro grupos estudados cumprem os 

requisitos dos eventos críticos (dorsiflexão do tornozelo, flexão da anca e 

joelho), permitindo a continuação do avanço do membro.  

Na última fase do CM (no BT) e imediatamente antes do CI, os grupos com SD 

(especialmente o grupo SDO) não realizam a extensão o joelho, nem executam 

a dorsiflexão do tornozelo até à posição neutra (90º). O facto do grupo SDO ter 

uma acentuada flexão do CTC, poderá ter influência na flexão do joelho, uma 

vez que se torna importante, ao nível da flexibilidade, executar o movimento de 

forma ampla.  

Analisando a amplitude total destes três complexos articulares (CTC, CCP e 

CPP) verificamos uma restrição, relativamente ao CCP e por parte dos grupos 

com SD, em executar o movimento com a amplitude ideal (Quadro 7). Em 

relação à amplitude angular total do CTC não se registaram diferenças entre 
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grupos, verificando-se as maiores disparidades nos restantes complexos. As 

maiores diferenças encontram-se na amplitude angular do CCP, onde se 

verificou que os grupos com SD têm cerca de, menos 15 graus de amplitude 

articular que os restantes grupos. Sutherland et al. (1980) referem que a 

amplitude total do joelho na marcha adulta deve ser de aproximadamente 55 

graus, indicando um desfasamento em relação aos resultados obtidos no 

presente estudo. Apesar de encontrar diferenças mais subtis, Hill (1995), no 

seu estudo com crianças com SD, verificou que a sua amplitude total do joelho 

na marcha era de 50.6 graus, divergindo também dos valores fisiológicos 

considerados normais.  

 

Quadro 7: Valores em graus (º), expressos em termos de média ± desvio-padrão, níveis de 
significâncias do teste ANOVA e Post Hoc Tukey, para a variação do ângulo Tronco /Coxa, 
Coxa/Perna e Perna/Pé, e para a variação do ângulo de queda pélvica e escapular e inclinação 
da cabeça durante o ciclo de marcha, para o grupo Controlo Normal (CN), o grupo Controlo 
Obeso (CO), o grupo Síndrome de Down (SD) e o grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

 

Em relação à amplitude angular total do CPP não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas, no entanto, é importante mencionar, os cerca de 

5 graus que diferem os grupos com e sem SD. Esta diferença, apesar de não 

ser estatisticamente significativa, na fase de CI, permite a diferença entre 

realizar o ataque ao solo com o calcanhar, ou fazê-lo com o antepé.   

 

Grupo CN Grupo CO Grupo SD Grupo SDO ANOVA Post Hoc  Tukey Ângulos (º) 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP F p Grupos p 

Inclinação da  
Cabeça) 

91 ± 2 85 ± 12 76 ± 13 72 ± 13 5.36 0.005 CN-SDO 0.005 

Queda Pélvica 6 ± 3 7 ± 2 7 ± 2 6 ± 2 0.52 0.67 - - 

Queda Escapular 8 ± 3 6 ± 2 8 ± 4 6 ± 4 0.89 0.46 - - 

Amplitude Angular  
Tronco/Coxa 

21 ± 5 17 ± 6 20 ± 6 22 ± 6 2.04 0.09 - - 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CO-SD 0.001 
Amplitude Angular  
Coxa/Perna 50 ± 5 44 ± 5 32 ± 4 36 ± 6 19.4 0.001 

CO-SDO 0.026 

Amplitude Angular  
Perna/Pé  

 
30 
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6 

 
31 
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0.046 
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Um outro parâmetro analisado neste estudo foi o ângulo inclinação da cabeça. 

Segundo Kubo & Ulrich (2006), durante a marcha normal, a cabeça move-se 

para expandir o campo de visão e, juntamente com o tronco, formar uma 

unidade. No nosso estudo, verificamos então, que os grupos dos sujeitos com 

SD têm uma postura bem diferenciada em relação aos grupos sem SD, 

evidenciando uma marcha com a cabeça inclinada, para baixo, em direcção ao 

solo. Entende-se que assim o façam na tentativa de controlar o movimento, no 

entanto, esta característica pode ser uma das causas da instabilidade sentida 

na sua marcha, já que a cabeça e o tronco se movem como uma unidade 

(Kubo & Ulrich, 2006). 

 

Embora não tenha sido objecto de análise específica, foi verificado se os 

participantes, durante a sua marcha, realizavam o balanço recíproco dos 

membros superiores. Verificou-se que no grupo SD, apenas dois participantes 

não o faziam, no grupo SDO, apenas um sujeito o fazia, no grupo CO, apenas 

2 sujeitos não o faziam, e no grupo CN, todos os participantes o faziam. 

Segundo Perry (2005), este balanço é necessário para que os MI realizem o 

seu movimento sem transmitir uma rotação acentuada ao corpo, no entanto, 

refere ainda, que o balanço dos braços pode ser útil, mas não é uma 

componente essencial da marcha. Ainda que não determinante, este aspecto 

perturba ainda mais a marcha do indivíduo com SD e com obesidade. 

 

A queda pélvica e escapular foram dois parâmetros estudados, sem no entanto 

revelarem diferenças significativas entre os grupos de estudo. Embora não 

pareça haver valores de referência para a queda escapular, Perry (2005) indica 

7 graus como o valor de referência de uma marcha normal de queda 

contralateral da pelve. Assim, no nosso estudo, podemos observar que todos 

os grupos assumem padrões semelhantes. Marchewka & Chwala (2007), no 

seu estudo com adultos com SD, encontraram resultados semelhantes, ou seja, 

o grupo de pessoas com SD não apresentou diferenças, neste parâmetro, 

quando comparado ao grupo sem SD. Os autores apontam como justificação 

para a ausência de diferença, o facto dos indivíduos com SD andarem com os 
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apoios muito afastados, recorrendo desta forma a uma maior rotação externa 

da anca e uma posição incorrecta dos braços. 

 

 

5.2.2. Estudo das Componentes Cinemáticas Espaciais e Espaço-Temporais 

do Ciclo de Marcha 

 

Quanto à variável “Distância entre apoios” é possível verificar que o grupo SDO 

é aquele que apresenta os valores mais elevados, quando comparado com os 

outros grupos (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Valores da distância entre os membros inferiores de apoio, em metros (m), expresso 
em termos de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo 
Controlo Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo 
Síndrome de Down Obeso (SDO). * Diferenças estatisticamente significativas 
 
 

Esta diferença sugere que os indivíduos do grupo SDO têm uma característica 

bem particular que os diferencia dos outros grupos: a sua marcha é realizada 

com os apoios excessivamente afastados. Este resultado é semelhante aos 

resultados encontrados nos trabalhos de Parker et al. (1986), Kim et al. (1995), 

Looper et al. (2006), Smith et al. (2007) e Smith et al. (2008), onde se verificou 

que o afastamento entre os apoios, em indivíduos com SD, foi 

significativamente maior que o dos indivíduos sem SD. Smith et al. (2008), 

sugerem que este facto ocorre na tentativa dos sujeitos com SD melhorarem a 

instabilidade sentida durante a marcha. Referem ainda que é uma estratégia 

usada também, por populações idosas, para combater a sua instabilidade. No 
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entanto, em sujeitos com SD, esta estratégia surge cronologicamente bem 

mais cedo que nos seus pares sem SD. O facto do grupo SDO apresentar os 

maiores valores da distância entre apoios, pode ser entendido a consequência 

 

Quadro 8: Valores dos parâmetros cinemáticos espaciais e espaço-temporais, expressos em 
termos de média ± desvio-padrão, níveis de significâncias do teste ANOVA e Post Hoc Tukey 
(α = 0.05), para a distância entre apoios (m), deslocamento vertical do CG (m), pico elevação 
do calcâneo (m), comprimento do passo com o membro inferior dominante e não dominante, 
cadência (passadas/minuto) e velocidade do ciclo de marcha (m/s); durante o ciclo de marcha, 
para o grupo Controlo Normal (CN), o grupo Controlo Obeso (CO), o grupo Síndrome de Down 
(SD) e o grupo Síndrome de Down Obeso (SDO). 

Grupo CN Grupo CO Grupo SD Grupo SDO ANOVA Post Hoc  Tukey Variáveis 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP F p Grupos p 

CN-SD 0.002 

CN-SDO 0.001 

CO-SDO 0.001 

Distância 
entre  
apoios (m) 

0.06 ± 0.02 0.09 ± 0.03 0.12 ± 0.04 0.16 ± 0.03 19.71 0.001 

SD-SDO 0.027 

CN-SDO 0.011 Deslocamento  
vertical do CG  
(m) 

0.05 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.04 ± 0.02 0.03 ± 0.01 5.1 0.007 
CO-SDO 0.019 

CN-CO 0.043 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CO-SD 0.014 

Pico Elevação  
do Calcâneo  
(m) 

0.23 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.14 ± 0.03 0.13 ± 0.03 25.42 0.001 

CO-SDO 0.001 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CO-SD 0.017 

Comprimento  
do Passo com 
MID (m) 

0.63 ± 0.07 0.58 ± 0.08 0.43 ± 0.08 0.42 ± 0.11 11.81 0.001 

CO-SDO 0.007 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CO-SD 0.011 

Comprimento  
do Passo com 
MIND (m) 

0.65 ± 0.06 0.61 ± 0.09 0.45 ± 0.08 0.45 ± 0.1 11.55 0.001 

CO-SDO 0.006 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CO-SD 0.013 

Comprimento  
CM (m) 

1.28 ± 0.12 1.2 ± 0.17 0.88 ± 0.16 0.87 ± 0.21 11.88 0.001 

CO-SDO 0.006 
 
Comp. CM /  
Comp. MI 
 

1.39 ± 0.13 1.31 ± 0.15 1.11 ± 0.24 1.19 ± 0.3 2.24 0.11 - - 

Cadência 
(Passadas/ 
minuto) 

53.5 ± 3.01 48.5 ± 3.9 46.0 ± 7.6 46.7 ± 5.62 3.2 0.04 - - 

CN-SD 0.001 

CN-SDO 0.001 

CN-SD 0.044 

Velocidade  
CM (m/s) 

1.14 ± 0.15 0.97 ± 0.18 0.68 ± 0.2 0.69 ± 0.21 11.6 0.001 

CO-SDO 0.036 
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da excessiva massa gorda localizada no interior das coxas, que lhes impede a 

adução dos membros inferiores, no entanto, parece-nos também que os 

indivíduos com SD obesos têm mais problemas de instabilidade a resolver que 

os seus pares não obesos. 

 

Em relação ao parâmetro “Deslocamento Vertical do Centro de Gravidade” é 

possível verificar que, o grupo SDO apresenta o menor valor entre os quatro 

grupos de estudo, e que entre este grupo e os grupos CN e CO, a diferença 

encontrada é estatisticamente significativa. Apesar de ainda existir alguma 

controvérsia em relação ao modelo de marcha com menor custo energético 

(“Seis Determinantes da Marcha” ou o “Pêndulo Invertido”), Kuo (2007), sugere 

que as oscilações verticais do Centro de Gravidade (CG) são inevitáveis, e que 

uma marcha sem deslocamentos verticais de CG induz maior trabalho 

muscular, necessitando consequentemente, mais força. O grupo SDO, por 

várias razões (como a abertura exagerada de apoios), não realiza o 

deslocamento vertical do CG da mesma forma como o grupo CN, executando a 

marcha de forma mais dispendiosa do ponto de vista energético 

 

O parâmetro “Pico Elevação do Calcâneo (PEC)” apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos com SD e os grupos sem SD: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Valores do Pico de Elevação do Calcâneo, em metros (m), expresso em termos de 
média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal 
(CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down 
Obeso (SDO). * diferenças estatisticamente significativas 
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Winter (1991) refere que, na marcha normal, o pico de elevação vertical do 

calcâneo é de aproximadamente 0.25m, e que este valor é de extrema 

importância para evitar que o indivíduo toque com o pé no solo antes do CI e 

tropece. O mesmo autor ainda afirma que, embora não seja muita a diferença, 

o valor do PEC é proporcionalmente superior à velocidade da marcha, ou seja, 

à medida que a velocidade da marcha aumenta, o valor do PEC também 

aumenta. No entanto, Winter (1991) apresenta valores de cerca de 0.23m para 

uma marcha lenta, também em indivíduos normais. Quando comparamos estes 

valores com os valores obtidos no nosso estudo, nos grupos SD e SDO (0.14m 

e 0.13m respectivamente), verificamos que estes são consideravelmente 

inferiores aos valores mínimos de referência que o autor sugere para indivíduos 

normais (0.23m).  

 

Em relação ao comprimento dos passos verifica-se que os grupos com SD 

apresentam valores significativamente menores que os grupos sem SD, 

resultando naturalmente, num maior comprimento do CM dos grupos sem SD 

(CN e CO) quando comparado com grupos com SD (SD e SDO), como é 

possível ver na figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14: Valores do Comprimento do Ciclo de Marcha, em metros (m), expresso em termos 
de média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo 
Normal (CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de 
Down Obeso (SDO). * diferenças estatisticamente significativas 
 

É também curioso o facto de nenhum dos grupos apresentar diferenças 

relevantes entre o comprimento do passo do membro inferior dominante e não 
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dominante. Estas diferenças apenas se verificaram nos tempos dedicados aos 

passos realizados com o MI dominante e não dominante, mencionado 

anteriormente. Parker et al. (1986), Kim (1995) e Marchewka & Chwala (2007) 

encontraram resultados semelhantes em seus estudos, revelando um menor 

comprimento do CM dos indivíduos com SD, quando comparado a indivíduos 

sem SD. Perry (2005b) afirma que, embora ainda careça de maior sustentação 

factual, a correlação entre o comprimento dos membros inferiores e o 

comprimento de passada existe. Foi possível verificar que, quando 

normalizados, os valores de comprimento da passada, nos quatro grupos, não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Kubo & Ulrich (2006) e 

Smith et al. (2007), em seus estudos com pré-adolescentes com SD 

normalizaram o comprimento da passada pelo comprimento dos MI, tendo 

encontraram diferenças significativas dos grupos com SD quando comparados 

aos grupos sem SD, em relação a este parâmetro, indicando um menor 

comprimento do CM do grupo com SD. Smith & Ulrich (2008), no seu estudo 

com SD adultos, também normalizaram os resultados e verificaram que o 

comprimento do CM do grupo dos indivíduos com SD era significativamente 

menor que o do grupo sem SD. 

 

Em relação ao parâmetro “Cadência”, apesar da análise Post Hoc Tukey não 

ter revelado diferenças entre grupos, a ANOVA revelou diferenças significativas 

entre o grupo CN e os grupos SD e SDO. Este resultado indica que os 

indivíduos com SD realizam menos passadas por minuto, ou seja, em 

velocidade auto-seleccionada, no mesmo período de tempo, os indivíduos com 

SD percorrem menos metros que os indivíduos sem SD. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Marchewka & Chwala (2007) e Smith & 

Ulrich (2008) em seus estudos com indivíduos com SD adultos.  

 

Em relação ao parâmetro “Velocidade do Ciclo de Marcha”, verifica-se que os 

grupos sem SD (CN e CO) apresentam diferenças significativas quando 

comparados aos grupos com SD. Segundo Sutherland (1980), a velocidade é 

uma determinante da marcha que é directamente influenciada por vários 
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factores como a cadência, comprimento de passo e comprimento dos membros 

inferiores. Deste modo, pode-se justificar os valores obtidos pelos diferentes 

grupos, como sendo causa directa do seu comprimento de passo e 

comprimento de MI.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15: Valores da Velocidade do Ciclo de Marcha, em metros (m), expresso em termos de 
média e desvio-padrão, para os quatro grupos de indivíduos estudados: grupo Controlo Normal 
(CN), grupo Controlo Obeso (CO), grupo Síndrome de Down (SD) e grupo Síndrome de Down 
Obeso (SDO). * diferenças estatisticamente significativas 
 

As diferenças encontradas no presente estudo, relativamente à velocidade, têm 

sido habitualmente apresentadas em diversos estudos realizados com esta 

temática. Lemos et al. (2003) avançam uma explicação para a diminuta 

velocidade da marcha nas pessoas com SD: a falta de estabilidade postural, 

que actua como uma importante causa da sua lentidão. Uma característica 

comum desta população é a presença do retropé valgo com queda no arco 

longitudinal (pé chato), que explica a instabilidade nos membros inferiores que 

é ainda mais acentuada pela hipotonia e fraqueza muscular. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões e Sugestões 
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6. Conclusões e Sugestões  

 

 

6.1. Conclusões  

 

A realização deste estudo permitiu aprofundar o conhecimento sobre as 

alterações cinemáticas da marcha de indivíduos com Síndrome de Down (SD) 

adultos.  

 

Conclusão 1: foi feita uma caracterização cinemática do padrão de marcha de 

indivíduos com SD adultos. Esta caracterização baseou-se em parâmetros 

espaciais, temporais e espaço-temporais do ciclo de marcha. 

 

Conclusão 2: verificaram-se diferenças, em alguns dos parâmetros estudados, 

relativamente aos grupos com SD e aos grupos sem SD. O padrão de marcha 

dos indivíduos com SD difere do padrão de marcha dos indivíduos sem SD. 

 

Conclusão 3: Quando comparado o padrão de marcha do grupo SD com o 

padrão de marcha do grupo SDO, em alguns parâmetros, este aparece 

alterado, sugerindo que o grupo SDO apresenta uma marcha ainda mais 

destoante da normalidade que o grupo SD. 

 

Em relação aos parâmetros cinemáticos estudados, foi possível verificar que os 

grupos com SD, quando comparados com os grupos sem SD, apresentaram 

valores diferenciados. Os resultados encontrados no presente estudo vão ao 

encontro das constatações da literatura. Assim, verificamos que os indivíduos 

com SD, quando comparados com indivíduos sem deficiência, apresentam uma 

marcha mais lenta, um menor comprimento de Ciclo de Marcha (CM), uma fase 

de apoio duplo maior e alterações nos ângulos articulares estudados 

(Tronco/Coxa, Coxa/Perna e Perna/Pé).  
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Parece que é a combinação das características físicas dos indivíduos com SD 

que condicionam uma marcha adaptada. Segundo vários autores, esta marcha 

adaptada é o resultado de uma tentativa de controlo postural (Looper et al., 

2006 e Smith & Ulrich, 2008). Entender as diferenças encontradas com base 

nas limitações físicas dos indivíduos com SD ajudam a propor estratégias de 

intervenção nesta população. Alguns autores sugerem que um programa de 

musculação que priorizasse os músculos da pélvis e anca fosse o indicado 

para minimizar estas discrepâncias em relação ao padrão de marcha normal 

(Kim et al., 1995 e Copetti et al., 2007). 

 

Verificamos que o grupo dos indivíduos com SD obesos (SDO), quando 

comparado com o grupo com SD não obesos (SD), apresenta valores de 

alguns dos parâmetros cinemáticos estudados, alterados. É importante referir 

que, apesar de em muitos dos parâmetros cinemáticos, os grupos SD e SDO, 

não tenham apresentados diferenças estatisticamente significativas, existem de 

facto diferenças que a nosso ver são relevantes. São diferenças que permitem 

ao grupo SD não se desviarem do padrão de marcha normal, ou seja, do grupo 

Controle Normal (CN), enquanto que o grupo SDO se desvia deste padrão de 

normalidade. Em suma, quando comparados os grupos SD com CN e SDO 

com CN, verifica-se que o grupo SDO se desvia muito mais de um padrão de 

marcha normal, que o grupo SD. Pudemos verificar também que a marcha dos 

indivíduos do grupo SDO é mais dispendiosa do ponto de vista energético do 

que a marcha do grupo SD, ou seja, para percorrer o mesmo percurso, os 

indivíduos do grupo SDO gastam mais energia que os indivíduos do grupo SD, 

contribuindo para limitar ainda mais a sua participação em actividades 

desportivas. 

 

Verificamos então que na SD, onde a síndrome em si pode estigmatizar a 

pessoa, a obesidade pode limitar ainda mais a capacidade de participar em 

actividades sociais, recreativas e desportivas que são tão importantes para o 

desenvolvimento físico e emocional.  
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Este estudo mostra uma discrepância da marcha do indivíduo com SD em 

relação à norma considerada fisiológica, e sugere que o padrão de marcha dos 

indivíduos com SD fica ainda mais constrangido pelo aumento ponderal. É 

importante a consciencialização para que as pessoas com SD evitem a 

obesidade de forma a melhorar a sua qualidade de vida. 

 

 

6.2. Sugestões para estudos futuros  

 

As primeiras sugestões em relação ao presente estudo pretendem colmatar as 

limitações do mesmo. Assim, realizar uma análise cinemática tridimensional 

desta população, utilizar de uma amostra maior e homogeneizar os grupos de 

estudo também pelo comprimento dos membros inferiores surgem como as 

principais sugestões. 

 

A análise da marcha da população com SD fazendo recurso à utilização de 

outros instrumentos, como da electromiografia e da dinamometria, auxiliariam 

na compreensão das causas e consequências de um padrão de marcha 

alterado nesta população. 
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7. Limitações do estudo 
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7. Limitações do Estudo  

 

A principal limitação deste estudo foi ter-se construído um modelo 2D da 

marcha dos participantes ao invés de um modelo 3D. Este facto impediu que se 

verificassem alguns parâmetros relevantes na caracterização da marcha, assim 

como pode ter induzido algum erro na medição das variáveis estudadas.  

 

Uma outra limitação prende-se com o número reduzido da amostra do presente 

estudo. Este facto impede uma extrapolação para toda a população, ou seja, 

não é possível inferir características gerais da marcha de uma população com 

um reduzido número da amostra. A amostra reduzida implicou também 

algumas limitações estatísticas, pois com grupos pequenos é difícil aplicar 

determinados procedimentos estatísticos. 

 

O facto de não se ter homogeneizado os grupos pelo comprimento dos 

membros inferiores, surge como uma limitação, pois este é um componente 

que pode influenciar algumas variáveis em estudo.  
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