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Resumo 

O objectivo deste trabalho consistiu em comparar variáveis cinéticas na 

marcha de indivíduos amputados transfemorais, nomeadamente a Força 

de Reacção do Solo, Duração do Tempo de Apoio e Impulso. Para a 

obtenção dos valores da Força de Reacção do Solo foi utilizada uma 

plataforma de forças Kistler, a uma frequência de amostragem de 

1000Hz. Relativamente ao protocolo de aplicação, este consistiu em 

sequências de marcha ao longo de uma distância de oito metros de 

comprimento com um único apoio sobre a plataforma de força, realizando 

três passadas válidas e consecutivas, para cada membro analisado. O 

tratamento dos dados foi feitos em rotinas MATLAB e a análise 

estatística foi realizado recorrendo ao software SPSS 17.0, utilizando 

testes t para medidas repetidas. Na aplicação dos testes t, foram 

comparadas as médias das três repetições, para cada membro, e de 

cada indivíduo. O nível de significância considerado foi de α=0,05. Foram 

encontradas diferenças significativas nas variáveis de Mínimo e Máximo 

da Componente Antero-Posterior da Força de Reacção do Solo, Impulso 

e Duração da Fase de Apoio. Foram também apresentados os valores de 

assimetria, para todas as variáveis, entre membro amputado e membro 

remanescente. A partir destes resultados, pode concluir-se que o estudo 

da cinética da marcha de indivíduos amputados pode auxiliar na 

compreensão das diferenças existentes entre os membros dos indivíduos 

amputados. Além disso, a análise da marcha pode auxiliar na construção 

e elaboração de próteses que melhorem a qualidade da marcha desta 

população. 

Palavras-chave: AMPUTAÇÃO, ANÁLISE DE MARCHA, FORÇA DE 

REACÇÃO DO SOLO, TRANSFEMORAL, ANÁLISE CINÉTICA. 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the kinetic variables of 

transfemoral amputees during gait, specifically Ground Reaction Forces, 

Stance phase Duration and Impulse.  A Kistler Force Plate was used to 

collect the Ground Reaction Forces, with a sampling frequency of 

1000Hz. In relation to the application protocol, is consisted in sequences 

of steps in an 8m pathway with a single step over the Force Plate, 

performing three valid steps for each leg. The treatment of the data was 

made using MATLAB and the statistical analysis with SPSS 17.0, 

applying t tests for repeated measures, where the mean for three 

repetitions for each leg was compared between limbs. The significant 

level assumed was α=0.05. Significant differences were found between 

limbs in the variables Maximum and Minimum from Antero-Posterior 

component, Stance Phase Duration and Impulse. The asymmetry values 

were also presented for all variables between limbs. According to these 

results, it is possible to conclude that the study of the kinetics in 

amputees gait can help in the comprehension of the differences between 

limbs. Besides, the gait analysis might help in the building and elaboration 

of prosthesis that improve the gait quality in this population. 

 

Keywords:  AMPUTATION, GAIT ANALYSIS, GROUND REACTION 

FORCE, TRANSFEMORAL, KINETIC ANALYSIS. 
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1. Introdução 

Actualmente, vivemos numa sociedade em que a evolução técnica e científica 

tem influenciado de forma marcante a qualidade de vida da população. Os 

desafios colocados à ciência e à técnica têm sido ultrapassados com respostas 

bastante positivas, levando a uma melhoria geral das condições de saúde e  

consequentemente um aumento da esperança média de vida. 

Contudo, estes factos têm também contribuido para o aumento de uma 

população envelhecida que naturalmente começa a padecer das patologias 

inerentes à condição de idoso, com o aumento de várias doenças tais como 

diabetes, cancro, doença vascular periférica. A estas patologias, e associado 

às melhorias das condições de vida e acesso à saúde, relacionam-se as 

amputações, que derivam das condições terminais/estados evolutivos de cada 

doença. 

A amputação é considerado o procedimento operatório mais antigo, de acordo 

com Crenshaw (2009), caracterizando-se pela remoção de uma qualquer parte 

do corpo, derivando de trauma directo ou ainda através da realização de 

cirurgia como tratamento de várias patologias. Este último exemplo apresenta-

se como o mais frequente (74%), seguindo-se os factores traumáticos (23%) e 

das deformações congénitas (3%). Muito embora as melhorias das condições e 

acesso à saúde tenham permitido reduzir as taxas de incidência de amputação 

por causas traumáticas e cancerígenas, o número de amputações relacionadas 

com as doenças vasculares aumentou a uma taxa de 27%, nos últimos vinte 

anos (NLLIC, 2006). 

Tem sido dada muita relevância a este aspecto, uma vez que cada vez mais se 

tem procurado melhorar as condições de vida das pessoas com amputação, 

não só através do desenvolvimento técnico das próteses, mas também na 

formação de técnicos especializados na análise de marcha, procurando facilitar 

o processo de adaptação à mesma e contribuindo para uma compensação nos 

membros mais equilibrada. 
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Nos indivídos amputados está sempre presente o conceito de adaptação e 

compensação. De facto na literatura não existe consenso acerca de que forma 

é que esta população, independentemente da sua classificação, realiza as suas 

adaptações, estando mais evidente a premissa de adaptação e compensação 

individual. Contudo alguns estudos (Tokuno, 2003; Winter e Sienko; Beyart, 

2008, entre outros), demonstram que existe uma tendência na compensação 

dos membros, principalmente na distribuição das cargas efectuadas por cada 

membro (amputado e remanescente). 

Segundo Czerniecki et al. (1996) cerca de 71% dos amputados unilaterais de 

membro inferior reportam dor no membro remanescente, bem como na região 

lombar. Este facto é bastante pertinente uma vez que é possível através da 

análise da marcha, nomeadamente das variáveis cinéticas, verificar o 

comportamento das mesmas no membro amputado e membro remanescente,  

auxiliando assim o processo de reabilitação dos amputados e diminuindo as 

assimetrias (o mesmo autor reporta 32% de assimetria entre membros). 

Este trabalho apresenta-se então como mais um contributo para o avanço na 

análise de marcha, uma vez que incide particularmente numa temática tão 

actual e com uma relevância prática objectiva. 

Este trabalho estará estruturado em oito capítulos, correspondendo o primeiro  

à Introdução, seguindo-se da Revisão da Literatura, onde serão apresentados 

os conceitos fundamentais, bem como o estado da arte relativamente à analise 

de marcha amputada. No terceiro capítulo serão delineados os Objectivos, bem 

como a determinação das Hipóteses a verificar neste estudo. O quarto capítulo 

corresponde aos Materiais e Métodos utilizados na recolha de dados para este 

trabalho, seguindo-se a apresentação dos Resultados, no capítulo cinco. A 

Discussão dos mesmos resultados realiza-se no capítulo seis, apresentando de 

seguida as principais Conclusões e Sugestões, no capítulo sete. O capítulo oito 

é reservado para a colocação da Bibliografia utilizada na realização deste 

mesmo trabalho. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. A Marcha como Sistema de Locomoção Humana 

O acto de locomoção humana envolve uma solicitação de diversos sistemas e 

estruturas biológicas e neurológicas, uma vez que é necessário uma 

sincronização dos sistemas músculo-esquelético e nervoso (Luna, 1999), de 

forma a articular os diversos segmentos corporais entre si numa sequência de 

eventos cujo objectivo central visa a translação do centro de massa no sentido 

da progressão. 

2.1.1. O Ciclo de Marcha 

O Ciclo de Marcha compreende um intervalo de tempo ou sequência de 

movimentos que ocorrem em cada passada, sendo possível a sua divisão em 

duas fases – a fase de apoio e a fase de balanço. Cada uma destas fases 

poderá ser ainda subdividida e analisada em diversos momentos. 

A fase de apoio normalmente representa cerca de 60% do tempo do ciclo 

completo de marcha, podendo ser subdividido em duplo apoio ou apoio 

simples. Na subfase de apoio duplo ambos os pés encontram-se em contacto 

com o solo, sendo que a uma velocidade de marcha considerada normal 

corresponde a cerca de 10% do ciclo de marcha para cada membro inferior, 

sendo a sua duração tende a diminuir à medida que a velocidade de marcha 

aumenta, desaparecendo totalmente a partir da corrida. A subfase de apoio 

simples representa cerca de 40% do tempo do ciclo completo de marcha.  

A fase de balanço represente cerca de 40% do tempo total do ciclo de marcha, 

e pode ser subdividida em 1) balanço inicial ou aceleração, 2) terço médio da 

fase de balanço, 3) balanço final ou desaceleração. A subfase de balanço 

inicial ocorre no momento em que o apoio perde o contacto com o solo e o 

membro inferior é acelerado no sentido do movimento através da flexão das 

articulações da anca e joelho acompanhadas por uma dorsiflexão da 

articulação do tornozelo. A subfase de terço médio da fase de balanço ocorre 
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no momento em que o membro inferior em aceleração se encontra alinhado 

com o membro inferior em apoio. A subfase de balanço final ou desaceleração 

ocorre aquando do momento de desaceleração do membro inferior, 

preparando-o para o contacto com o solo. 

 

2.1.2. Determinantes da Marcha 

São vários os factores mecânicos que promovem a eficiência no decorrer da 

marcha, auxiliando no deslocamento do centro de massa na direcção do 

movimento e descrevendo uma curva sinusoidal – as determinantes da 

marcha.  

Segundo Inman (1996) nas determinantes da marcha encontram-se: 

1. Rotação pélvica alternada com cerca de 4º no eixo vertical, na linha de 

progressão, reduzindo a queda do centro de massa aquando da fase de 

duplo apoio, promovendo uma maior eficácia energética e permitindo 

que a anca do membro inferior em balanço se desloque mais 

rapidamente no sentido da marcha em relação à anca do membro 

inferior que se encontra apoiado; 

 

2. Inclinação pelvica entre os 4º e 5º no plano frontal, reduzindo o valor 

máximo do centro de massa no momento de apoio simples, promovendo 

a eficácia energética; 

 

3. Flexão da articulação do joelho na fase de apoio aquando do ponto mais 

alto do centro de massa, na fase de médio apoio, promovendo a 

conservação energética; 

 

4. Combinação de movimentos do pé e da articulação do tornozelo, 

evitando alterações bruscas na direcção do centro de massa; 
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5. Deslocamento lateral da pelve, permitindo o posicionamento do centro 

de massa acima do ponto de apoio. 

2.1.3. Parâmetros Cinéticos da Marcha 

No caso específico da análise de marcha, a avaliação dos parâmetros cinéticos 

é obtida através da utilização de uma plataforma de força que mede 

directamente a Força de Reacção do Solo. As componentes desta mesma 

força são dos parâmetros mais comuns nos estudos de análise de marcha 

(Winter, 1991; Whittle, 1996; Vaughan et al., 1999). 

A Figura 2.1. mostra o comportamento das três componentes da Força de 

Reacção do Solo, ao longo da Fase de Apoio. 

 

 

Figura 2.1 –Curva Padrão das Componentes Vertical, An tero-Posterior e Médio-Lateral da Força de 

Reacção do Solo; Os valores de Força encontram-se no rmalizados em função do peso corporal; os 

valores de Tempo encontram-se normalizados em funçã o do percentual da Fase de Apoio. (Soares, 

2009) 

 

A grande maioria dos estudos de Força de Reacção do Solo envolvem 

diferentes tipos de populações, desde saudáveis a patológicas. 
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Winter (1991) e Whittle (1996) realizaram diversos estudos de forma exaustiva 

relativamente à análise dos padrões de marcha, e em específico a cada 

componente da Força de Reacção do Solo. Estas componentes, que variam 

em magnitude em função de cada indivíduo, mantêm um padrão previsível e 

estável em cada uma das componentes analisadas, e em particular na análise 

da componente Vertical. 

De acordo com os mesmos autores, na marcha normal os máximos da 

componente vertical da Força de Reacção do Solo, que ocorrem na fase de 

apoio, têm um valor superior ao do peso do indivíduo analisado, em cerca de 

20%. O valor mínimo da força, entre os dois máximos, tem geralmente um valor 

inferior ao peso. A maior intensidade da Força de Reacção do Solo nas fases 

de acomodação do peso e de propulsão devem-se particularmente à 

aceleração do corpo sobre o solo. A aceleração do membro contra lateral é a 

principal responsável pela diminuição da Força de Reacção do Solo sobre o 

apoio, na fase de oscilação. 

Um estudo realizado por Simpson e Jiang (1998) tendo como objectivo 

averiguar a relação do valor da Força de Reacção Vertical e a forma como o pé 

ataca o solo revela que as componentes Vertical e Antero-Posterior não foram 

influenciadas, enquanto que a componente Médio-Lateral aumenta 

significativamente com a variação de ataque, nomeadamente à medida que 

aumenta o grau de dedos para fora. Os valores da Componente Vertical 

aumentaram também em cerca de 10% em relação ao peso corporal. 

Hsiang e Chang (2002), num estudo realizado para investigar a alteração dos 

padrões de marcha em diferentes condições de carga, usando diferentes 

velocidades, concluiram que a carga e a velocidade podem provocar alterações 

nos mesmos padrões, reflectindo-se nas variáveis cinéticas medidas 

normalmente nos estudos sobre marcha. 
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2.1.4. Variáveis Estudadas na Análise de Marcha  

São vários os parâmetros analisados na locomoção humana, particularmente 

na marcha, contudo alguns destes foram alvo de uma maior incidência de 

estudos por parte de diversos autores (Finley e Cody, 1970; Simpson & Jiang, 

1999; Tokuno, 2003; Segal et al., 2006; Soares et al., 2009) : 

1. Cadência de marcha, sendo o número de passos realizados por minuto; 

 

2. Comprimento do passo, definindo-se como a distância entre o mesmo 

apoio repetido no processo de marcha; 

 

3. Duração do ciclo de marcha, compreendendo o tempo decorrido durante 

a realização de um ciclo; 

 

4. Velocidade de marcha, apresentando-se como a distância percorrida por 

determinado período de tempo; 

 

5. Comprimento médio do passo, entendendo-se como a distância média 

entre cada apoio; 

 

6. Largura média do passo, sendo a distância lateral entre os dois apoios; 

 

7. Outros parâmetros, tais como ângulo médio das várias articulações, 

momentos musculares, forças articulares, entre outras;   
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Alguns autores utilizando um grupo destes parâmetros descreveram valores 

médios para um tipo de marcha considerada “normal” (Quadro 2.1 e Quadro 

2.2). 

Quadro 2.1 – Parâmetros Normais da Marcha (passos/mi n),  (adaptado de Luna, 1999); 

Frequência da Cadência de Marcha 

Autor Homens Mulheres 

Murray (1964, 1970) 117 117 

Chao (1983) 102 108 

Kadaba (1990) 112 115 

Perry (1992) 111 117 

Frequência da Cadência de Marcha – Jovens e Idosos  

Autor Jovens Idosos 

Murray et al. (1964, 1969) 117 114 

 

Quadro 2.2 – Parâmetros Normais da Marcha (adaptado de Murray et al., 1996) ; 

Parâmetro Resultados 

Duração do ciclo de marcha 1,03 s 

Média da velocidade confortável 5 km/h 

Comprimento médio do passo 70– 82 cm 

Largura média do passo 8 cm 

Média do ângulo do pé 6,7º 
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2.2 Amputação e Prótese 

A amputação é considerada como o mais antigo de todos os procedimentos 

operatórios, de acordo com Crenshaw, 2009. Este processo caracteriza-se pela 

remoção de uma qualquer parte do corpo, podendo ser esta derivada de 

trauma directo ou através da realização de cirurgia. Este último procedimento 

tem sido bastante frequente estando relacionado principalmente com o 

aumento da expectativa de vida, acompanhadas também por uma maior 

incidência de doenças vasculares. (Pedrinelli, 2004). 

 

2.2.1 Classificação da Amputação   

Em 1974, a Task Force on Standardization of Prosthetic-Orthotic Terminology 

desenvolveu um sistema de classificação internacional para a definição dos 

vários níveis de amputação (Eftekhari, 1996). Os tipos de amputação mais 

comuns estão representados no quadro seguinte: 

Quadro 2.3 – Níveis de amputação (adaptado de QEIIHSC , 1999); 

Desarticulação ao Nível da Anca Amputação na articulação da anca, 
pelvis intacta; 

Curto Transfemoral 
 

Comprimento femoral inferior a 35%; 

Transfemoral Comprimento femoral compreendido 
entre 35% e 60%; 

Longo Transfemoral 
 

Comprimento femoral superior a 60%; 

Desarticulação ao Nível do Joelho Amputação na articulação do joelho, 
fémur intacto; 

Curto Transtibial 
 

Comprimento tibial inferior a 20%; 

Transtibial Comprimento tibial compreendido 
entre 20% e 50%; 

Longo Transtibial 
 

Comprimento tibial superior a 50%; 

Syme’s Desarticulação ao nível do tornozelo 
acompanhado da colocação de um 
apoio ao nível do calcanhar; pode 
incluir a remoção dos meléolos e 
epicôndilos distais da tíbia/peróneo; 
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2.2.2. Etiologia e Epidemiologia da Amputação 

Independentemente dos tipos de amputação, existem várias causas que 

contribuem não só para a amputação, como também para o risco de uma 

eventual cirurgia de remoção. Em termos gerais, a maioria das amputações 

decorrem como resultado de vários tipos de doença (74%), seguindo-se do 

factor trauma (23%) e deformações congénitas (3%). A doença que mais 

contribui para a amputação é a Doença Vascular Periférica, normalmente 

associada à Diabetes Mellittus. Nos Estados Unidos, estudos realizados 

National Diabetes indicam que cerca de 82.000 amputações do membro inferior 

de carácter não traumático são realizadas todos os anos, o equivalente a cerca 

de 60% da população com amputações derivadas de causas não traumáticas. 

Relativamente a estes últimos, os acidentes de viação, seguidos dos acidentes 

de trabalho, apresentam-se como as causas mais predominantes. As 

amputações derivadas de causa congénita ocorrem maioritariamente quando o 

recém nascido nasce já sem um membro ou alguma parte deste. (NLLIC, 1996; 

Dillingham, 2002). 

A Figura 2.2 representa a distribuição do factor determinante para a 

amputação, nomeadamente as causas Doença, Trauma e Congénita- 

 

Figura 2.2– Distribuição da Amputação por Causa (ad aptado de NLLIC, 2006); 
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Segundo (NLLIC, 2006), ainda que as taxas de incidência de amputação 

derivada de trauma e de cancro tenham diminuido para metade no decorrer 

dos últimos 20 anos, e a incidência de deficiência congénita ao nível dos 

membros  tenha permanecido relativamente estável nos últimos 30 anos, as 

amputações relacionadas com doenças vasculares aumentaram a uma taxa de 

27% nos últimos 20 anos  

Em estudos realizados nos Estados Unidos, entre 1988 e 1996 a prevalência 

de amputações derivadas com causas vasculares aumentou de 38.30 por cada 

1000.000 pessoas para 46.19 por cada 1000.000, sendo que destas 97% são 

classificadas como amputações ao nível do membro inferior, com uma 

prevalência de 25,8% para os transfemorais e 27,6% para os transtibiais.  

A Figura 2.3 seguinte revela a distribuição das amputações entre membros 

inferiores e membros superiores em função da causa. 

 

Figura 2.3 – Distribuição em função da causa entre amputações de membro inferior e membro 

superior, nos Estados Unidos, entre 1988 e 1996 [1/1 000000] (adaptado de NLLIC, 2006); 

Como o gráfico indica, a amputação mais predominante é a de tipo vascular, 

sendo que a grande maioria referem-se a amputações do membro inferior. As 

amputações relacionadas com o trauma, apesar de uma incidência significativa 
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quando comparadas com as vasculares apresentam-se com valores bastante 

semelhantes relativamente à predominancia entre membro inferior e membro 

superior. O cancro como causa de amputação manisfesta-se com uma 

incidência de cerca 3 vezes superior no membro inferior, quando comparado 

com o membro superior. Finalmente a mal formação congénita apresenta-se 

como a única causa referida de amputação que se manifesta 

predominantemente no membro superior. 

 

2.2.3. Próteses e Ortóteses 

Uma prótese é um engenho construído de forma a substituir, tanto quanto 

possível, a função ou a aparência de um membro ou uma parte corporal. Uma 

ortótese, pelo contrário, é um engenho desenhado para amparar ou aumentar a 

função de um membro ou parte do corpo inexistentes (OBHC, 2002). 

Relativamente às próteses do membro inferior, a composição destes 

dispositivos compreende a junção de vários tipos de componentes, desde o 

encaixe, mecanismo de suspensão, articulação do joelho, articulação do 

tornozelo e o pé prostético. 

O encaixe apresenta-se como a interface entre o membro residual e a prótese, 

tendo como principais funções não só a protecção do membro mas também 

transmitir apropriadamente as forças associadas com a deambulação e 

ortostase. O tipo de encaixe usado com maior frequência nos amputados 

transfemorais designa-se por ischial containment socket, caracterizado por uma 

dimensão antero-posterior larga e uma dimensão medio-lateral mais estreita. 

Cada prótese necessita de um mecanismo de suspensão de forma a impedir a 

queda ou perda de contacto da mesma com o membro residual. Os métodos 

mais utilizados poderão ser realizados através do uso de cintos, ligas ou ainda 

mangas de forma a suspender a prótese ao membro residual, ou 

eventualmente através de um mecanismo de sucção, em que o enxaixe 

propriamente dito através da diferença de pressão do ar, auxiliado através da 
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utilização de um gel, induz numa fixação da prótese, sendo este último usado 

com mais frequência nos amputados transfemorais. 

A articulação do membro residual com o segmento tibial da prótese é obtida 

através do uso de uma prótese de joelho, podendo esta ser mecânica ou 

electrónica. Estes dispositivos têm como principais funções a promoção do 

equilíbrio e suporte nas fases de deambulação e de ortostase, bem como 

controlar o movimento na fase de balanço da marcha. 

O segmento tibial é acoplado a um dispositivo que tem como principal função a 

substituição da articulação tíbio-társica, podendo este ser estático ou dinâmico. 

Nos dispositivos estáticos não existe mobilidade independente do pé prostético 

com o segmento tibial, contudo a facilitação dos movimentos quotidianos é 

obtida através da forma do pé. 

Este último componente da prótese são classificados tendo em conta o retorno 

de energia mecânica e elástica acomulada e o seu uso no auxílio da propulsão. 

As principais funções do pé prostético compreendem a absorção das forças de 

impacto, o fornecimento de uma superfície de contacto equilibrada, a 

substituição e replicação da função muscular e articulação anatómica, bem 

como o restauro da aparência cosmética.  

 

2.3. Marcha de Indivíduos Amputados 

Beyaert et al. (2008) realizaram um estudo comparativo com indivídos 

amputados e não amputados, com o objectivo de averiguar a influência do 

alinhamento da prótese, no plano transverso, em relação ao membro 

remanescente a ao membro amputado. Analisando o ângulo de progressão do 

pé, o primeiro máximo de Força Vertical, ângulo de flexão máximo, e pico de 

momento extensor no joelho concluiram que a velociade, cadência e o 

comprimento da passada permanecem inalteradas independentemente das 

condições. Contudo, o tempo de apoio no membro remanescente é menor e a 

fase de balanço do membro intacto é superior. Relativamente ao máximo da 
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Força de Relação do Solo o maior valor para os picos foram observados no 

membro remanescente, sendo os menores valores para a mesma variável no 

membro amputado. Relativamente ao grupo de controlo, estes obtiveram 

valores de máximos de Força de Reacção ao Solo intermédios relativamente 

ao grupo experimental. 

Buckley (1998), num estudo comparativo com indivíduos amputados e não 

amputados, averiguando a existência de diferenças nos valores cinemáticos de 

atletas de 100m concluiram que existem diferenças significativas entre o 

membro remanescente e o membro amputado. Relativamente às diferenças 

entre grupos os autores encontraram também diferenças substanciais entre os 

mesmos, sendo estas maiores na articulação do tornozelo, diminuindo em 

direcção à articulação coxo-femoral. 

Averiguando os efeitos do aumento da velocidade de marcha em amputados 

unilaterais na magnitude da Força de Reacção do Solo, no impulso,  e na 

duração do tempo de apoio e tempo de balanço, Nolan et al. (2003) num 

estudo realizado com amputados transtibiais e transfemorais concluiram que o 

Máximo da Componente Vertical da Força de Reacção do Solo era superior no 

membro inferior dos indivíduos não amputados quando comparados com o 

membro prostético dos indivíduos amputados.  

Relativamente ao impulso, os autores encontraram diferenças significativas 

quando comparado o membro amputados transfemoral, o membro amputado 

transtibial e o membro normal do grupo de controlo, sendo que o grupo não 

amputado apresentou valores de impulso superiores aos grupos amputados 

transtibiais e transfemorais. Relativamente às diferenças entre amputados, os 

valores de impulso foram superiores no membro com próotese dos indivíduos 

transtibiais em relação aos transfemorais. 

Na variável de tempo de apoio o membro normal e o membro intacto dos 

indivídos transtibiais apresentaram valores inferiores quando comparados com 

o membro intacto de transfemorais. Os autores encontraram também 

diferenças nos membros próstéticos, sendo que nos indivíduos transfemorais 
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os valores eram superiores quando comparados  aos membros normal do 

grupo dos não amputados e ao membro prostético dos transtibiais. 

Os autores ainda encontraram diferenças significativa na variável de tempo de 

balanço, correspondendo o maior valor ao membro prostético transfemoral, 

quando comparado com os membros normal e prótese transtibial dos grupos 

de controlo e amputados transtibiais, respectivamente. 

Como forma de explicar as diferenças em relação à Força de Reacção do Solo 

quando comparando os grupos transtibiais e transfemorais com o grupo de 

controlo, Nolan et al. (2003) sugeriram que os amputados, como forma de 

proteger o membro residual, sobrecarregam a perna intacta. Uma outra teoria 

para explicar os resultados deriva da deslocação do centro de gravidade nos 

amputados, aproximando-se mais do membro intacta, e colocando uma 

percentagem superior do peso corporal no mesmo, levando a uma sobrecarga. 

Tokuno (2003), num estudo realizado para analisar as alterações posturais e 

de movimento em indivíduos amputados unilaterais, ao analisar a variável de 

impulso horizontal verificou diferenças significativas entre os membros 

amputado e remanescente, e o membro não amputado do grupo de controlo. 

Os valores de impulso gerados pelos membros amputados apresentaram-se 

menores, e os membros intactos do grupo dos amputados gerava valores 

superiores, quando comparados com o grupo de controlo.  
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3. Objectivos e Hipóteses 

3.1. Objectivo Geral 

O objectivo geral deste trabalho consiste em comparar variáveis cinéticas na 

marcha de indivíduos amputados transfemorais, nomeadamente a Força de 

Reacção do Solo, Duração do Tempo de Apoio e Impulso. 

 

3.2. Objectivos Específicos 

Objectivo 1: 

Comparar os valores da Força de Reacção do Solo na marcha de indivíduos 

amputados transfemorais, entre o membro amputado e membro remanescente, 

nomeadamente: 

 - Componente Vertical (1º e 2º Picos); 

 - Componente Antero-Posterior (Valor Máximo e Valor Mínimo); 

 -Componente Médio-Lateral (Valor Máximo, Valor Mínimo e Amplitude 

de Variação); 

Objectivo 2: 

Comparar os valores da Duração da fase de apoio na marcha de indivíduos 

amputados transfemorais, entre o membro amputado e o membro 

remanescente. 

Objectivo 3: 

Comparar os valores de Impulso da Força Resultante da fase de apoio na 

marcha de indivíduos amputados transfemorais, entre o membro amputado e o 

membro remanescente. 
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Objectivo 4:  

Analisar a assimetria entre membro amputado e membro remanescente para 

os parâmetros cinéticos na marcha de indivíduos amputados transfemorais; 

 

3.3. Hipótese Geral 

Existem diferenças significativas nas componentes da  Força de Reacção do 

Solo (Vertical, Médio-Lateral e Antero-Posterior), Duração do Tempo de Apoio 

e Impulso entre amputados, comparando membro amputado com membro 

remanescente; 

 

3.4. Hipóteses Específicas 

Hipótese 1: 

A Componente Vertical é maior no membro remanescente, comparativamente 

ao membro amputado; 

A Componente Antero-Posterior é maior no membro remanescente, 

comparativamente ao membro amputado; 

A Componente Médio-Lateral é menor no membro remanescente, 

comparativamente ao membro amputado; 

Hipótese 2: 

A Duração da Fase de Apoio é maior no membro remanescente, 

comparativamente ao membro amputado; 

Hipótese 3: 

O Impulso é maior no membro remanescente, comparativamente ao membro 

amputado; 
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Hipótese 4: 

Os indivíduos amputados apresentam assimetrias nas variáveis analisadas, 

entre o membro amputado e o membro remanescente. 
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4. Materiais e Métodos 

 

A realização deste trabalho esteve associada ao estudo desenvolvido por 

Denise Soares, doutoranda em Ciências do Desporto na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, no âmbito da realização da sua tese com 

vista à obtenção do grau de Doutor. Assim sendo, a recolha e análise dos 

dados para os trabalhos realizados por todos os membros do grupo de 

investigação, orientado pelo Doutor Leandro Machado, Professor da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, foram realizados em simultâneo, 

enquadrando-se cada trabalho como um pequeno contributo para a realização 

da tese de Doutoramento da Mestre Denise Soares. 

4.1. Caracterização da Amostra 

A amostra seleccionada foi constituída por dez indivíduos amputados de 

membro inferior, classificados como transfemorais, e fisicamente activos, de 

acordo com índices satisfatórios no questionário SF361  com valores médios de 

idade de 53 ± 16,23 anos, dos quais 9 eram do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino, todos pacientes regulares do Centro de Reabilitação Profissional de 

Gaia (CRPG),  

Foram determinados os seguintes critérios de inclusão na amostra: 

 - Os indivíduos amputados tinham de ser classificados como 

transfemorais;  

- Deveriam possuir um tempo de adaptação à prótese não inferior a dois 

anos; 

                                                           
1 Este instrumento permite medir oito principais dimensões em saúde, todas elas através de vários itens Neste trabalho 
foram utilizados 3, sendo eles, função física (FF) destina-se a medir o impacto na qualidade de vida das limitações 
físicas, sejam elas em situações como tomar banho ou vestir-se sozinho/a, praticar desportos mais exigentes 
fisicamente ou mesmo carregar os sacos das compras, ajoelhar-se ou andar uma determinada distância; A escala 
referente à saúde em geral (SG) mede a percepção holística da saúde, englobando a saúde actual, a resistência à 
doença e o aspecto saudável. A escala de vitalidade (VT) inclui os níveis de energia e de fadiga e a escala de função 
social (FS) capta a quantidade e a qualidade das actividades sociais e o impacto dos problemas físicos e emocionais 
nestas actividades. 
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-Deveriam corresponder aos valores referenciados como satisfatórios 

para função física, vitalidade e saúde, de acordo com os parâmetros do 

questionário SF36 (resultados acima de 60 valores, numa escala de 0 a 100); 

  

4.2. Instrumentos de Recolha de Dados 

Para o enquadramento do nível de actividade física foi utilizado o questionário 

SF36, o qual foi validado para a língua Portuguesa por Ferreira (2000, a & b) 

Para a obtenção dos valores da Força de Reacção do Solo foi utilizada uma 

plataforma de força Kistler, a uma frequência de amostragem de 1000Hz.  

Ao longo deste processo de recolha de dados foram utilizadas uma plataforma 

de pressão, quatro câmaras de vídeo Canon, a uma frequência de amostragem 

de 50Hz e um sistema de integração dos dados de força com os dados de 

cinemática, o SIMI 7.0. Estes instrumentos de recolha de dados cinemáticos e 

de pressão foram utilizados ao longo do nosso processo de recolha com vista a 

obter dados para a realização de trabalhos dos restantes membros do grupo 

liderado pela doutoranda Denise Soares e orientado pelo Professor Doutor 

Leandro Machado. 

 

4.3. Protocolo de Aplicação 

A recolha de dados para este trabalho foi realizada no Laboratório de Análise 

de Movimento do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG). 

Relativamente ao grupo experimental, os sujeitos foram contactados 

directamente pela Coordenadora Técnica do CRPG, a Mestre Emília Mendes, 

sendo convidados a participar neste estudo. O procedimento de triagem 

relativamente às variáveis de inclusão neste mesmo trabalho estiveram a cargo 

da Mestre Emília Mendes, assegurando que cada sujeito correspondia aos 

critérios de selecção do trabalho. 
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Os procedimentos de recolha de dados foram realizados entre os meses de 

Setembro do ano 2008, e Outubro do ano 2009, iniciando-se com a realização 

de um estudo piloto de forma a assegurar a consistência e fidelidade dos 

instrumentos utilizados. 

Embora este trabalho apresente somente os resultados relativamente ao grupo 

experimental (amputados), o trabalho completo do grupo de investigação 

compreende a análise também de um grupo de controlo (não amputados). 

Assim sendo, os grupos estudados foram divididos por etapas de recolha e 

análise, iniciando-se primeiramente a recolha dos dados relativamente ao 

grupo de controlo e terminando com o mesmo procedimento para o grupo 

experimental. A decisão da ordem de recolha e análise prende-se com a 

pertinência dos dados a serem obtidos pelos trabalhos a serem realizados em 

simultâneo pelos elementos do grupo de investigação, tornando-se mais prático 

e viável a iniciação do protocolo com o grupo de controlo. 

Relativamente ao protocolo de aplicação no grupo experimental, este foi 

dividido em duas etapas: 

- Recolha estática: o sujeito foi solicitado a permanecer na posição 

ortostática sobre a plataforma de pressão (que se encontrava sobre a 

plataforma de força), durante o tempo de dez segundos. Este primeiro 

momento do protocolo foi utilizada para avaliar o deslocamento do centro de 

pressão e projecção da Força de Reacção do Solo. Embora esses dados 

façam parte do protocolo aplicado, não serão apresentados neste trabalho uma 

vez que correspondem à recolha de dados de trabalhos paralelos. 

- Recolha Dinâmica: consistiu em sequências de marcha com um apoio 

sobre a plataforma de força, ao longo de uma distância de oito metros de 

comprimento. 

Sensivelmente a meio do percurso, no local onde se encontrava a plataforma 

de força, os sujeitos deveriam realizar uma passada válida pela mesma, isto é, 

esta deveria registar a totalidade da passada do membro a analisar, desde o 
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momento de entrada e colocação do pé no solo, até à saída e passagem para 

outra passada. De forma a que este processo fosse maximizado, todos os 

sujeitos foram avaliados e treinados, de modo a que o processo de marcha 

fosse o mais natural possível e o número de passadas não válidas fosse 

reduzido. 

Os sujeitos a analisar neste trabalho realizaram três passadas repetidas para o 

membro amputado e para o membro remanescente,  numa velocidade auto-

seleccionada, perfazendo um número total de seis tentativas. Foram excluídas 

as tentativas que influenciaram o padrão regular de marcha de cada indivíduo, 

bem como as tentativas não válidas. 

 

4.4. Procedimentos de Análise 

Os dados cinéticos foram recolhidos utilizando o software SIMI 7.0, recebendo 

as informações provenientes da plataforma de força. O tratamento e análise 

dos mesmos foi realizado através de rotinas desenvolvidas em ambiente 

MATLAB especificamente para esse fim. 

Relativamente às variáveis analisadas, todas as variáveis de força foram 

devidamente normalizadas pelo peso corporal de cada indivíduo.  

A Assimetria foi calculada através da Fórmula 4.1: 

 

onde,  

A= Percentual de Assimetria; 

MA= Membro Amputado; 

MR= Membro Remanescente. 

(4.1) 
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O tratamento e análise estatística foram realizados recorrendo ao software 

SPSS 17.0, realizando primeiramente a análise do coeficiente de correlação 

intraclasse, seguido de testes t para medidas repetidas. Na aplicação dos 

testes t, foram comparadas as médias das três repetições, para cada membro, 

e de cada indivíduo. O nível de significância considerado foi de α=0,05. 
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5. Resultados 

O Quadro 5.1 mostra os valores médios obtidos de com a aplicação do 

questionário SF36, para as escalas de Função Física, Saúde Geral e 

Vitalidade. 

Quadro 5.1 – Valores das Escalas Função Física, Saúde Geral e Vitalidade, do inquérito SF36;  

  Função Física Saúde Geral Vitalidade 

Média 62,78 (± 24,89) 68,89 (±23,95) 65,56 (± 18,28) 
 

 

Os resultados encontrado através da aplicação do questionário SF36 reportam 

valores que se encontram de acordo com os esperados para indivíduos sem 

complicações de saúde relevantes, confirmando-se assim a sua inclusão na 

amostra (Ferreira & Santana, 2003); 

 

O Quadro 5.2 mostra os valores obtidos de assimetria quando sujeitos a uma 

análise descritiva padrão, para as variáveis de 1º Pico da Componente Vertical 

(1º Pico), 2º Pico da Componente Vertical (2º Pico), Máximo da Componente 

Antero-Posterior (Máx Ant Post), Mínimo da Componente Antero-Posterior (Min 

Ant Post), Máximo da Componente Médio-Lateral (Máx Med Lat) e Mínimo da 

Componente Médio-Lateral (Min Med Lat). 

Quadro 5.2 – Valor da Assimetria ( Skewness) na distribuição das variáveis Máximo da Component e 

Vertical, Máximo da Componente Antero-Posterior, Míni mo da Componente Antero-Posterior, 

Máximo da Componente Médio-Lateral e Mínimo da Comp onente Médio-Lateral; 

  1º Pico 2º Pico Máx Ant 
Post 

Min Ant 
Post 

Máx Med 
Lat 

Min Med 
Lat 

MA 0,456 -0,236 -0,577 -0,908 0,565 -0,388 

MR 0,151 -0,765 1,303 0,77 0,601 -1,101 
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O Quadro 5.3 mostra os valores obtidos de assimetria quando sujeitos a uma 

análise descritiva padrão, para as variáveis de Duração da Fase de Apoio 

(Duração) e Impulso. 

Quadro 5.3 – Valor da Assimetria na distribuição das  variáveis Duração da Fase de Apoio e 

Impulso; 

  Duração Impulso 
MA 0,643 -0,567 
MR 0,167 -0,766 

   
 

Os valores acima indicados reflectem a assimetria na distribuição das variáveis 

analisadas. O valor mais elevado foi encontrado na variável de Máximo da 

Componente Antero-Posterior, para a a condição de Membro remanescente, 

com um valor absoluto de 1,303. Estes valores indicam-nos que a assimetria é 

muito reduzida para todas as variáveis e nas duas condições (MA e MR), 

podendo assumir-se as variáveis como seguindo uma distribuição normal. Este 

facto é de relevada importância, uma vez que é baseado neste pressuposto, 

claramente confirmado, que se aplicará o teste de médias para distribuições 

consideradas normais, isto é, distribuições de dados que seguem um padrão 

de acordo com a curva estandardizada de Gauss. 

 

O Quadro 5.4 mostra os valores de Coeficiente de Correlação Intraclasse para 

cada uma das variáveis analisadas em cada membro separadamente. 

Quadro 5.4 – Coeficiente de Correlação Intraclasse para cada uma das variáveis analisadas; 

 1º 
Pico 

2º 
Pico 

Máx 
Med 
Lat 

Máx 
Ant 
Post 

Min 
Med 
Lat 

Min 
Ant 
Post 

Variação 
Med Lat Duração  Impulso  

 
MA 0,840 0,961 0,996 0,972 0,985 0,919 0,935 0,950 0,981 

 
MR 0,925 0,984 0,942 0,830 0,989 0,882 0,878 0,958 0,974 
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Os resultados obtidos no quadro acima referênciada indicam o coeficiente de 

correlação intraclasse, para as variáveis de 1º Pico da Componente Vertical (1º 

Pico), 2º Pico da Componente Vertical (2º Pico), Máximo da Componente 

Médio-Lateral (Máx Med Lat), Máximo da Componente Antero- Posterior (Máx 

Ant Post), Mínimo da Componente Médio-Lateral (Min Med Lat), Mínimo da 

Componente Antero-Posterior (Min Ant Post), Duração da Fase de Apoio 

(Duração) e Impulso. 

Analisando os coeficientes de correlação intraclasse observa-se que os valores 

encontrados são bastante elevados, isto é, encontram-se bastante perto do 

coeficiente máximo de correlação. Estes valores indicam portanto que cada 

tentativa de cada sujeito analisado, para as condições de membro amputado 

(MA) e membro remanescente (MR) são estáveis ao longo das tentativas, 

podendo então os dados obtidos, considerados como dependentes, serem 

emparelhados para posterior análise de diferença de médias para medidas 

dependentes, ou seja, a aplicação do teste t para medidas repetidas. 

 

A Figura 5.1 mostra a curva média, com o respectivo desvio-padrão, da 

Componente Vertical da Força de Reacção do Solo, onde MA é o membro 

amputado e MR o membro remanescente. 
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Figura 5.1 –Curva média relativa à Componente Vertic al da Força de Reacção do Solo, para 

membro amputado (MA) e membro remanescente (MR); os  valores de força encontram-se 

normalizados em função do peso corporal (%bw); 

A Figura 5.2 mostra a curva média, com o respectivo desvio-padrão, da 

Componente Antero-Posterior da Força de Reacção do Solo, onde MA é o 

membro amputado e MR o membro remanescente. 
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Figura 5.2 –Curva média relativa à Componente Anter o-Posterior da Força de Reacção do Solo, 

para membro amputado (MA) e membro remanescente (MR ); os valores de força encontram-se 

normalizados em função do peso corporal (%bw); 

 

A Figura 5.3 mostra a curva média, com o respectivo desvio-padrão, da 

Componente Vertical da Força de Reacção do Solo, onde MA é o membro 

amputado e MR o membro remanescente. 
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Figura 5.3 –Curva média relativa à Componente Médio -Lateral da Força de Reacção do Solo, para 

membro amputado (MA) e membro remanescente (MR); os  valores de força encontram-se 

normalizados em função do peso corporal (%bw); 

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam os valores de curva média das três 

tentativas para cada membro, ao longo do tempo, para os dez indivíduos 

analisados, totalizando trinta curvas para cada membro. 

Analisando a Figura 5.1 observa-se que a Componente Vertical da Força de 

Reacção do Solo apresenta valores muito semelhantes entre MA e MR, ao 

longo de toda a fase de apoio, rondando os valores em torno de 100% do peso 

corporal no terço medial. 

Através da análise da Figura 5.2 observa-se claramente que os valores da 

Componente Antero-Posterior da Força de Reacção do Solo para cada MA são 

menores ao longo de toda a fase de apoio. 

Relativamente à Componente Médio-Lateral (Figura 5.3), na fase média do 

apoio o MR apresenta valores médios inferiores, contudo a variabilidade inter-

individual é bastante elevada, verificando-se este facto na magnitude dos 

desvios-padrão apresentados. 
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A Figura 5.4 apresenta uma representação gráfica dos valores médios e 

respectivos desvios-padrão, das variáveis 1º Pico da Componente Vertical (1º 

Pico), 2º Pico da Componente Vertical (2º Pico), Máximo da Componente 

Antero-Posterior (Max Ant Post), Máximo da Componente Médio-Lateral (Max 

Med Lat) e Variação da Componente Médio-Lateral (Var Med Lat), para cada 

um dos membros; 

 

Figura 5.4 – Representação Gráfica dos valores médi os e respectivos desvios-padrão, nas 

variáveis de 1º Pico da Componente Vertical (1º Pico),  2º Pico da Componente Vertical (2º Pico), 

Máximo da Componente Antero-Posterior (Max Ant Post),  Máximo da Componente Médio-Lateral 

(Max Med Lat) e Variação da Componente Médio-Lateral  (Var Med Lat), normalizados em função do 

peso corporal (%bw), para cada um dos membros (*p ≤0,05); 

Estão representados neste gráfico os valores médios das três componentes 

analisadas, em termos de máximos, assim como a variação da Componente 

Médio-Lateral.  

Relativamente ao 1º Pico da Componente Vertical (1º Pico), verificou-se que 

não existem diferenças significativas (p=0,766) entre os membros 

remanescente (MR) e amputado (MA), (99,56±5,09 N e 101,39±5,77 N, 

respectivamente). Na variável 2º Pico da Componente Vertical (2º Pico), 

verificou-se que não existem diferenças significativas (p=0,200) entre os 

membros remanescente (MR) e amputado (MA), (95,15±6,45 N e 101,91±7,87 
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N, respectivamente) Estas variáveis apresentou-se em ambas as condições 

(MA e MR) com valores médios bastante próximos, e com valores de desvio 

padrão bastante reduzidos, denotando a reduzida variabilidade em ambas as 

condições. 

Quanto à variável de Máximo da Componente Antero-Posterior (Max Ant Post) 

foram encontradas diferenças significativas (p=0,000), verificando-se que os 

valores médios para o MR eram superiores ao do MA, (6,54±3,10 N e 

17,67±3,78 N, respectivamente). A variável apresenta-se com desvios-padrão 

bastante baixos em ambas as condições, indicando mais uma vez a reduzida 

variabilidade de dados. 

Na variável de Máximo da Componente Médio-Lateral (Max Med Lat), não 

foram encontradas diferenças significativas (p=1,000), (4,93 ± 4,85 N para MA 

e 4,93 ± 3,26 para MR).  

Um outro parâmetro apresentado no gráfico corresponde à Variação da 

Componente Médio-Lateral (Var Med Lat). Este valor foi calculado através da 

diferença intra-individual dos valores máximos e mínimos da mesma 

componente. Não foram encontradas diferenças significativas (p=0,388) entre 

MR e MA, (8,59 ± 1,69 N e 9,1 ± 2,22 N, respectivamente)  relativamente a esta 

variável.  

 

A Figura 5.5 apresenta uma representação gráfica dos valores médios e 

respectivos desvios-padrão, das variáveis  Mínimo da Componente Antero-

Posterior (Min Ant Post) e Mínimo da Componente Médio-Lateral (Min Med 

Lat), para cada um dos membros; 
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Figura 5.5 – Representação Gráfica dos valores médi os e respectivos desvios-padrão, nas 

variáveis de Mínimo da Componente Antero-Posterior e  Mínimo da Componente Médio-Lateral, 

normalizados em função do peso corporal (%bw), para  cada um dos membros (*p ≤0,05);  

Na variável de Mínimo da Componente Antero-Posterior (Min Ant Post), foram 

encontradas diferenças significativas (p=0,028). Os valores médios 

encontrados foram superiores no MR,  quando comparados com MA (-10,73 ± 

3,91 N e -7,06 ± 3,02 N, respectivamente).  

Relativamente à variável de Mínimo da Componente Médio-Lateral (Min Med 

Lat), não foram encontradas diferenças significativas (p=0,653) entre MA e MR 

(-4,16 ± 3,88 N e -3,23 ± 2,80 N, respectivamente).  

 

A Figura 5.6 apresenta uma representação gráfica dos valores médios e 

respectivos desvios-padrão das variáveis  Impulso e Duração da Fase de Apoio 

(Duração), para cada um dos membros. 
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Figura 5.6 – Representação Gráfica dos valores médi os e respectivos desvios-padrão, nas 

variáveis de Impulso e Duração da Fase de Apoio, pa ra cada um dos membros (*p ≤0,05); 

 

Relativamente à variável Impulso, foram encontradas diferenças significativas 

entre MR e MA (p=0,000). Os valores superiores foram encontrados no MR 

quando comparados com o MA, (56,428 ± 11,989 kN.s e 41,106 ± 8,261 kN.s, 

respectivamente).  

Na variável de Duração da Fase de Apoio (Duração), também foram 

encontradas diferenças significativas (p=0,006) entre ambas as condições. Os 

valores mais elevados foram encontrados na condição de MR quando 

comparados com a condição de MA (107,77 ± 14,38 ms e 92,03 ± 12,52 ms).  

 

A Figura 5.7 apresenta uma representação gráfica do percentual médio de 

diferença entre MA e MR, calculados de acordo com a equação (4.1), para as 

variáveis de 1º Pico da Componente Vertical (1º Pico), 2º Pico da Componente 

Vertical (2º Pico), Máximo da Componente Antero-Posterior (Max Ant Post), 

Mínimo da Componente Antero-Posterior (Min Ant Post), Máximo da 

Componente Médio-Lateral (Max Med Lat) e Mínimo da Componente Médio-

Lateral (Min Med Lat), Duração da Fase de Apoio (Duração) e Impulso. 
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Figura 5.7 – Representação gráfica do percentual mé dio de diferença entre o membro amputado e 

o membro remanescente, para as variáveis analisadas ; foi considerado o MR como a referência 

para os 100%;  

 

 

Relativamente à variável de 1º e 2º Picos da Componente Vertical, os valores 

encontrados para o MA correspondem a 98,56% e 93,62% dos valores do MR. 

Estes resultados indicam que, em termos descritivos, a diferença dos valores 

médios para a componente analisada é reduzida. 

Na variável Máximo da Componente Antero-Posterior, os valores observados 

para o MA representam apenas 37% dos valores encontrados para o MR, isto 

é, em magnitude os valores para a componente analisada correspondem a 

37% da grandeza de valores encontrados para o MR. 

Quanto à variável Máximo da Componente Médio-Lateral, foram encontrados 

valores iguais para as duas condições (100%), ou seja, os valores encontrados 

para MA correspondem em termos médios aos valores para MR. 

Para a variável Mínimo da Componente Antero-Posterior, os valores de 

percentual de variação médios para MA correspondem a 65,8% dos valores 

encontrados para MR. 
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Na variável Mínimo da Componente Médio-Lateral, os valores para MA 

superam os valores médios para MR, com um percentual de 128%. 

Em relação à variável Duração, os valores para MA correspondem a 85,4% dos 

valores de MR. 

Para a variável Impulso, foram encontrados valores percentuais superiores no 

MR, isto é, os valores do MA correspondem a 72,8% dos valores de MR. 
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6. Discussão 

Os resultados encontrados mostram que o Coeficiente de Correlação 

Intraclasse é bastante elevado, o que indica uma reduzida variabilidade intra-

sujeito, denotando uma consistência nos resultados individuais. Desta forma a 

variabilidade encontrada em algumas variáveis deve-se à variabilidade inter –

individual. 

Relativamente à análise gráfica da Componente Vertical, o seu comportamento 

é bastante similar quando comparando MA e MR, sendo o desvio padrão 

encontrado menor  que 10% do valor médio. 

Analisando o comportamento da Componente Antero-Posterior da Força de 

Reacção do Solo, para MA e MR, observa-se uma curva correspondente a 

valores médios menores para o MA, corroborando os resultados estatísticos 

onde existem diferenças significativas entre MA e MR. O comportamento desta 

componente está relacionado com o tipo de prótese de pé utilizado por cada 

sujeito analisado, o que não permite uma desaceleração adequada e uma 

impulsão na fase final. 

A Componente Médio-Lateral apresenta uma grande variabilidade nos valores, 

indo de encontro à literatura (Chao et al, 1983), uma vez que os autores 

também referenciaram esta componente como a possuidora de maior 

variabilidade inter-individual. Assim sendo, o facto de não terem sido 

encontradas diferenças significativas entre MA e MR poderá ter uma relação 

maior com o factor variabilidade, ao invés de estar relacionada com a tendência 

real de similaridade entre os valores para MA e MR. 

Relativamente ao 1º e 2º Picos da Componente de Força Vertical, não foram 

encontradas diferenças entre MA e MR. Estes resultados corroboram estudos 

apresentados na literatura onde os valores encontrados são levemente 

superiores em MR, contudo não são estatisticamente diferentes ( Nolan et al, 

2003; Schmalz et al, 2002), ainda que Nolan et al. (2003) apenas tenha 

analisado um pico, não referenciando qual deles. Em situações mais extremas, 

como por exemplo na corrida, Buckley et al., (1998)  encontrou diferenças de 
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uma perna com a outra, apesar de apenas incluir um amputado transfemoral na 

sua amostra. O facto de não apresentar diferenças significativas pode ser 

explicado pelo facto do tempo de adaptação à prótese ser longo (sendo um dos 

pressupostos da selecção amostral), onde um dos princípios da reabilitação é o 

equilíbrio de cargas entre os membros. Considera-se assim que os indivídos da 

amostra encontram-se adaptados à sua prótese e passaram a fase de 

reabilitação. 

Em relação às Componentes Médio-Lateral e Antero-Posterior, não foram 

encontrados na literatura autores com trabalhos realizados na avaliação destas 

componentes, comparando MR e MA. No presente trabalho foram encontradas 

diferenças entre MA e MR para as variáveis Mínimo e Máximo da Componente 

Antero-Posterior, sendo os valores mais elevados encontrados no MR. Este 

facto pode ser explicado devido à forma de colocação do MA na fase de apoio, 

o qual é feita numa posição com maior equilíbrio, e traduzindo-se num exagero 

de controlo por parte do MR. Como se trata de amputados transfemorais, o 

membro amputado acaba por ser mais afectado em termos de controlo, o que 

por si só induz a uma adaptação postural que remete para um maior controlo 

efectuado pelo MR, diminuindo assim a aceleração de entrada no início do 

primeiro apoio do MA. O valor máximo apresenta-se mais elevado uma vez que 

MR possui a acção dos flexores plantares na terceira fase de apoio, 

aumentando assim a propulsão. As variáveis Máximo e Mínimo da 

Componente Médio-Lateral não apresentaram diferenças uma vez que a 

variabilidade inter-individual é bastante acentuada, a ser verificado pelos 

valores encontrados em ambos os membros. A Componente Médio-Lateral 

encontra-se relacionada com o controlo do equilíbrio, sendo um factor que 

apresenta grande variabilidade entre os sujeitos, uma vez que cada indivíduo 

realiza as adaptações de uma forma distinta. 

Relativamente à variável Duração da Fase de Apoio, observa-se uma diferença 

significativa com valores superiores para o MR. Estes valores encontram-se de 

acordo com a literatura, uma vez que Nolan et al. (2003) encontraram 

diferenças significativas na mesma variável. Estes resultados podem ser 
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explicados também pelo controlo, uma vez que na tentativa de controlar a 

colocação do MA no solo, o tempo de apoio do MR no mesmo é mais elevado, 

permitindo assim um controlo mais eficaz da posição em que o MA ataca o 

solo. O resultado também pode ser explicado pelo facto do MR possuir mais 

equilíbrio quando em contacto com o solo, permitindo um balanço do MA mais 

fluido, ao contrário do MA quando em contacto com o solo. Este (MA) como 

não possui sistema proprioceptivo, terá de ter a duração da fase de apoio mais 

curta e acelerada de forma a recolocar o MR de novo no solo, readquirindo o 

equilíbrio. 

Na variável Impulso, foram encontradas diferenças significativas entre ambas 

as condições (MA e MR), correspondendo o valor mais elevado de média à 

condição MR. Estes resultados vão de encontro aos encontrados na literatura, 

uma vez que Nolan et al. (2003) encontraram diferenças na variável de Impulso 

quando comparando membro amputado e membro remanescente. Uma vez 

que não houve diferenças significativas na Componente Vertical, esta diferença 

encontrada no Impulso pode ser justificada através dos valores de Duração da 

Fase de Apoio. O Impulso corresponde ao produto dos valores de Força 

Resultante pelos valores de Duração (kN.s), devendo-se então as diferenças 

significativas dos valores de Impulso principalmente aos valores de Duração da 

Fase de Apoio. Estes valores podem explicar os resultados encontrados por 

Czerniecki et al. (1996), que afirma que 71% dos amputados reporta dor no 

membro remansecente. Apesar de não haver diferenças na força Vertical nem 

na médio- lateral, o facto da duraçao ser maior implica que o MR está a 

suportar a carga por um período de tempo mais longo. Esta diferença pode 

também ser explicada pela projecção vertical do centro de massa superior em 

amputados transfemorais, devido a uma falta de propulsão na fase de impulsão 

(Nolan et al., 2003). 

Foi também analisado, para todas as variáveis, o percentual de diferença entre 

MA e MR, correspondendo os valores de cada variável no MR a 100%. Foram 

encontradas assimetrias na maioria das variáveis, com excepção da variável 

Máximo da Componente Médio-Lateral. 
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Não foram encontrados na literatura referências às assimetrias específicas 

entre membro amputado e membro remanescente, relativamente às variáveis 

analisadas. Contudo são vários os autores que afirmam a existência de 

assimetrias na distribuição do peso corporal em indivíduos amputados 

(Vanicek, 2009; Segal, 2006; Marinakis, 2004), referenciando a tendência para 

a sobrecarga do membro remanescente em situações de ortostase e marcha. 
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7. Conclusões e Sugestões 

 

Na elaboração deste trabalho foram obtidos resultados bastante interessantes 

e relevantes no âmbito do estudo e análise da marcha. O objectivo geral 

compreendia comparar os valores 1) das componentes da Força de Reacção 

do Solo , 2) da Duração da Fase de Apoio, 3) do Impulso da Força Resultante 

na fase de apoio e 4) da Assimetria nas variáveis analisadas, na marcha de 

indivíduos amputados transfemorais, comparando membro amputado com 

membro remanescente.  

Relativamente à análise das componentes da Força de Reacção do Solo 

apenas foram encontradas diferenças significativas na componente Antero-

Posterior (Máximo e Mínimo), sendo o valor mais elevado no MR, confirmando 

parcialmente a Hipótese 1. 

Na análise da Duração da Fase de Apoio, foram encontradas diferenças 

significativas na variável, correspondendo o valor mais elevado à condição de 

MR, corroborando a Hipótese 2. 

Relativamente à variável Impulso, foram também encontradas diferenças 

significativas, sendo o maior valor atribuido ao MR, confirmando assim a 

Hipótese 3. 

Na análise dos valores obtidos através do percentual de diferença, estes 

resultados indicaram, na maioria das variáveis, valores de assimetria 

superiores a 10% (valor de referência encontrado na literatura), confirmando 

assim a Hipótese 4. 

 

7.1. Considerações Finais 

O estudo da cinética da marcha de indivíduos amputados pode auxiliar na 

compreensão das diferenças existentes entre os membros dos indivíduos 

amputados. A partir da análise destes valores, os profissionais da área da 
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saúde podem intervir com mais propriedade na reabilitação e adaptação à 

protese destes indivíduos. 

Além disso, a análise da marcha pode auxiliar na construção e elaboração de 

próteses que melhorem a qualidade da marcha desta população. 

 

7.2. Limitações e Sugestões 

Na elaboração deste trabalho foram encontradas, ao longo de todo o processo, 

algumas limitações, nomeadamente a dificuldade na gestão dos recursos 

humanos e materiais para a concretização das recolhas (deslocação dos 

indivíduos analisados, disponibilidades dos investigadores e do laboratório). 

Em termos metodológicos, uma das limitações deste estudo deveu-se à 

impossibilidade de realizar a análise com um calçado padrão, uma vez que 

cada indivíduo utiliza um calçado desenvolvido em função da sua prótese. 

 

Quanto às sugestões para trabalhos futuros, seria interessante realizar um 

estudo com um número amostral superior, muito embora este trabalho consigo 

estar acima dos valores de amostra para a grande maioria dos estudos 

presentes na literatura. A inclusão de um número amostral superior pode 

contribuir para o reforço dos dados encontrados, bem como a detecção de 

alguns resultados e diferenças que porventura possam não ter sido 

encontrados no presente trabalho. A averiguação das diferenças na resultante 

da Força de Reacção do Solo seria uma variável interessante de ser analisada 

com um n mais elevado, tentando despitar ao máximo os erros amostrais, com 

a apresentação de um intervalo de confiança mais robusto. 

Relativamente à distribuição amostral seria também relevante a realização de 

trabalhos com uma maior igualdade na seriação de indivíduos do sexo 

masculino e feminino. De facto, a grande maioria dos trabalhos encontrados na 

literatura embora apresentem amostras reduzidas, a distribuição 

masculino/feminino é bastante razoável, contudo estes mesmos analisam 
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maioritariamente amputados transtibiais (Tokuno, 2003; Winter e Sienko; 

Beyart, 2008, tornando mais facilitada não só a seriação amostral como 

também o emparelhamento masculino/feminino. 

Quanto aos processos metodológicos e instrumentais, em futuros trabalhos 

seria pertinente a utilização da cinemática para a determinação de outras 

variáveis, nomeadamente as forças articulares e momentos musculares, bem 

como a variação angular nos vários segmentos. A elaboração de estudos com 

a comparação das variáveis apresentadas neste trabalho, comparando 

indivíduos amputados com indivíduos não amputados traria também um 

enorme contributo, uma vez que destacava as eventuais diferenças esperadas 

nas variáveis analisadas, relativizando-as às populações amputadas e não 

amputadas. 
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ANEXOS 



 

Copyright © 1992. New England Medical Center Hospitals, Inc. All rights reserved. 
Copyright © 1997. Versão Portuguesa 2 Centro de Estudos e Investigação em Saúde. Todos os direitos reservados. 

  

QUESTIONÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (SF-36v2) 
 
 

INSTRUÇÕES: As questões que se seguem pedem-lhe opinião sobre a sua saúde, a forma como se 
sente e sobre a sua capacidade de desempenhar as actividades habituais.  

Pedimos que leia com atenção cada pergunta e que responda o mais honestamente possível. Se não 
tiver a certeza sobre a resposta a dar, dê-nos a que achar mais apropriada e, se quiser, escreva um 
comentário a seguir à pergunta. 

 

Para as perguntas 1 e 2, por favor coloque um círculo no número que melhor descreve a sua saúde. 
 
 

1. Em geral, diria que a sua saúde é: 

 Óptima Muito boa Boa Razoável Fraca 
 1 2 3 4 5 

 
 
 

2. Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve o seu estado geral actual: 

 Muito Com algumas Aproximadamente Um pouco Muito 
 melhor melhoras igual pior pior 

 1 2 3 4 5 

 

 
 

 3 As perguntas que se seguem são sobre actividades que executa no seu dia-a-dia. 
 Será que a sua saúde o/a limita nestas actividades? Se sim, quanto? 

(Por favor assinale com um círculo um número em cada linha)

 Sim, Sim, um Não, 
 muito pouco nada 
 limitado/a limitado/a limitado/a 

 a. Actividades violentas, tais como correr, levantar 
   pesos, participar em desportos extenuantes ...... 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 b. Actividades moderadas, tais como deslocar 
  uma mesa ou aspirar a casa ................................ 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 c. Levantar ou pegar nas compras de mercearia .... 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 d. Subir vários lanços de escada ............................ 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 e. Subir um lanço de escadas ................................. 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 f. Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se .................... 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 g. Andar mais de 1 Km ........................................... 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 h. Andar várias centenas de metros ....................... 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 i. Andar uma centena de metros ............................ 1 2 3 
 ______________________________________________________________________________  

 j. Tomar banho ou vestir-se sozinho/a..................... 1 2 3 

   
 



 

 . 

4. Durante as últimas 4 semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, algum dos 
problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado de saúde físico? 

 Quanto tempo, Sempre A maior Algum Pouco Nunca 
 nas últimas quatro semanas…  parte do tempo tempo 
   tempo 
 
 

 a. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar  
  ou noutras actividades....................................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 b. Fez menos do que queria? .............................. 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 c. Sentiu-se limitado/a no tipo de trabalho 
  ou outras actividades......................................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 d. Teve dificuldade em executar o seu trabalho 
  ou outras actividades (por exemplo,  foi 
  preciso mais esforço)......................................... 1 2 3 4 5 

 
 

5. Durante as últimas 4 semanas, teve com o seu trabalho ou com as suas actividades 

diárias, algum dos problemas apresentados a seguir devido a quaisquer problemas 

emocionais (tal como sentir-se deprimido/a ou ansioso/a)? 

 Quanto tempo, Sempre A maior Algum Pouco Nunca 
 nas últimas quatro semanas…  parte do tempo tempo 
   tempo 
 
 
 a. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar  
  ou noutras actividades....................................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 b. Fez menos do que queria? .............................. 1 2 3 4 5 
 _____________________________________________________________________________  

 c. Executou o seu trabalho ou outras actividades 
  menos cuidadosamente do que era costume . 1 2 3 4 5 

 
 

Para cada uma das perguntas 6, 7 e 8, por favor ponha um círculo no número que melhor descreve a sua saúde. 
 

6. Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram no seu relacionamento social normal com a família, amigos, 
vizinhos ou outras pessoas? 

 
 Absolutamente nada Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

 1 2 3 4 5 

 
 



 

 . 

7. Durante as últimas 4 semanas teve dores? 

 
 Nenhumas Muito fracas Ligeiras Moderadas Fortes Muito fortes 

 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

8. Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho 
normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

 
 Absolutamente nada Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

9. As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 
correram as coisas nas últimas quatro semanas. 

 Para cada pergunta, coloque por favor um círculo à volta do número que melhor 
descreve a forma como se sentiu.  

 Certifique-se que coloca um círculo em cada linha. 

 Quanto tempo, Sempre A maior Algum Pouco Nunca 
 nas últimas quatro semanas…  parte do tempo tempo 
   tempo 
 

 a. Se sentiu cheio/a de vitalidade? ..................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 b. Se sentiu muito nervoso/a? ........................... 1 2 3 4 5 
 _____________________________________________________________________________  

 c. Se sentiu tão deprimido/a 

  que nada o/a animava? ................................. 1 2 3 4 5 
 _____________________________________________________________________________  

 d. Se sentiu calmo/a e tranquilo/a? .................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 e. Se sentiu com muita energia? ....................... 1 2 3 4 5 
 _____________________________________________________________________________  

 f. Se sentiu deprimido/a? .................................. 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 g. Se sentiu estafado/a? .................................... 1 2 3 4 5 
 _____________________________________________________________________________  

 h. Se sentiu feliz? ............................................... 1 2 3 4 5 

 _____________________________________________________________________________  

 i. Se sentiu cansado/a? .................................... 1 2 3 4 5 
   



 

 . 

 
 

10. Durante as últimas quatro semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas 
emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou familiares 
próximos)? 

 

 Sempre A maior parte Algum Pouco Nunca 
  do tempo tempo tempo  

 1 2 3 4 5 

 
 
 

11. Por favor, diga em que medida são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. 

 Ponha um círculo para cada linha. 

 Absolutamente Verdade Não Falso Absolutamente 
 verdade  sei  falso 

 a. Parece que adoeço mais facilmente 

  do que os outros ............................... 1 2 3 4 5 

 ______________________________________________________________________________  

 b. Sou tão saudável como qualquer 

  outra pessoa ..................................... 1 2 3 4 5 
 ______________________________________________________________________________  

 c. Estou convencido/a que a minha saúde 

  vai piorar ............................................ 1 2 3 4 5 
 ______________________________________________________________________________  

 d. A minha saúde é óptima ................... 1 2 3 4 5 
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