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RESUMO 

A marcha sobrecarregada tem sido estudada sobretudo em dois tipos de 

populações: normoponderais com uma sobrecarga ocasional, como por 

exemplo no transporte de mochilas, ou em populações obesas. Apesar de 

existirem evidências científicas das alterações cinemáticas e mecânicas da 

marcha sobrecarregada, são poucos os estudos que relacionaram diferentes 

populações sobrecarregadas, existindo escassas evidências acerca do 

assunto. O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da sobrecarga, em 

obesos e mochileiros, na marcha a diferentes velocidades. De forma a 

compreender a efeito da sobrecarga na marcha a diferentes velocidades, para 

isso, compararam-se três grupos com idades entre 18 e 45 anos: o grupo 

normoponderal (GN), o grupo com mochila (GM) e o grupo de obesos (GO). 

Para analisar os efeitos isolados ou simultâneos da sobrecarga a diferentes 

velocidades de marcha foram utilizados parâmetros espaciotemporais, 

angulares e energéticos da marcha, os quais foram analisados através da 

variância de medidas repetidas através do programa STATISTICA 

StatSoftware. O comprimento do passo e a velocidade auto-selecionada foram 

significativamente inferiores no GO em relação ao GM (p<0,01 e p=0,01) e GN. 

(p=0,01 e p=0,05). O tronco no GM esteve mais fletido em relação ao GN e GO 

a todas as velocidades analisadas. A anca no GO esteve mais abduzida 

durante da fase de apoio em relação GN  e GM a todas as velocidades. 

Quando o trabalho externo relativo não apresentou diferenças significativas 

entre os grupos à velocidade auto-selecionada. Concluíu-se que a sobrecarga 

ocasional no GM e o excesso de massa corporal, no GO, são responsáveis por 

alterações espaciotemporais, angulares e energéticas da marcha. 

  

 

Palavras-chave: cinemática, energética, obesidade, carga adicional, teoria 

pendular da marcha. 
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ABSTRACT 

The overloaded gait has been studied particularly in two types of populations on 

overload backpackers or on obeses. Although there are evidences of changes 

in kinematics and energetics variables in overloaded gait, but there are few 

studies that related overloaded populations. Thus, the aim of this work was to 

study the effect of overload in obese and backpackers, for the gait at a different 

speeds. In this work we compared three groups (all aged between 18 and 45 

years) non obese group (GN), no obese group with a backpack (GM) and the 

obese group (GO). To analyze the isolated or combined effect of overload and 

speed on the gait we used kinematic and energetic parameters of the gait, 

which were analyzed by repeated measures of variance using the program 

STATISTICA StatSoftware. The stride length and self-selected speed were 

significantly lower in GO compared to GM and GN. The trunk in GM was more 

flected than the GN and GO at all studied velocities. The GO was wih more hip 

abduction during the stance phase than GN and GM at all speeds. There was 

no significantly difference in external work per unit mass between the groups at 

self-selected speed. It was concluded that ocasional overload and excess body 

weight in the GO, are responsible for spatiotemporal changes, angular and 

energetic gait 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: kinematics, energy, obesity, additional load, pendulum theory  
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1. INTRODUÇÃO GERAL E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL 

Numa perspetiva fracionada, a marcha pode ser considerada um conjunto de 

movimentos cíclicos e coordenados de todos os segmentos corporais ao longo 

do espaço (Davis Iii, Õunpuu et al. 1991). Durante a locomoção, como em 

todas as atividades, o corpo procura um constante equilíbrio entre a energia 

despendida e os movimentos realizados (Donelan, Kram et al. 2002). Esta 

interação é denominada como o princípio de otimização à adaptabilidade da 

marcha, e resulta do intercâmbio de informação entre parâmetros 

biomecânicos e fisiológicos (Umberger e Rubenson 2011). Este equilíbrio não 

se preocupa apenas com custos energéticos mínimos, mas também, com a 

diminuição da variabilidade da marcha, dos custos neuromusculares, 

mecânicos e das desordens músculo-esqueléticas (Falola, Delpech et al. 

2000). Qualquer profissional ligado ao estudo do movimento humano deve 

conhecer o padrão típico de marcha, pois é a forma mais eficiente e económica 

de locomoção na população . Com este conhecimento é possível identificar 

alterações prejudiciais, as quais podem ser trabalhadas e/ou corrigidas, de 

forma a recuperar os mecanismos responsáveis pela otimização da locomoção 

(Kuo and Donelan 2010).  

Na área da saúde, a marcha é muito recomendada para a manutenção do 

bem-estar físico, pois é segura e apresenta baixos níveis de impacto no 

sistema músculo-esquelético, e por essa razão está pouco associada ao 

desenvolvimento de lesões (Morris and Hardman 1997; Browning e Kram 

2007). No entanto, se acoplarmos a esta atividade uma sobrecarga adicional, 

aumentamos os riscos associados à prevalência de lesões durante a sua 

realização (Steele, Bialocerkowski et al. 2003; Wearing, Hennig et al. 2006). 

Diversas populações sujeitas ao efeito da sobrecarga, como obesos, 

estudantes e militares têm sido estudados de forma a conseguir compreender 

qual o efeito da sobrecarga no corpo humano (Bastien, Willems et al. 2005; 
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Lee, Roan et al. 2009; Malatesta, Vismara et al. 2009; Dufek, Currie et al. 

2011).  

Segundo indicações da Organização Mundial da Saúde (2003) a obesidade é 

um problema crescente de saúde pública, associada ao aumento da 

predisposição para o desenvolvimento de doenças crónicas, endócrinas, 

psicológicas e de limitações motoras (WHO 2003). De acordo com Carmo 

(2006), 38,6% da população portuguesa tem sobrepeso e 13,8% são obesos, 

(índice de massa corporal superior a 30 kg.m-2). No sentido de diminuir esta 

tendência, programas que conjugam uma dieta hipocalórica com a prática 

regular de exercício e atividades físicas têm sido desenvolvidos, de forma a 

aumentar os gastos energéticos diários (Prentice, Willett et al. 2004). A marcha, 

na maioria das vezes, é incluída como atividade recomendada nos programas 

de emagrecimento para obesos, estando associada a resultados positivos na 

manutenção e perda de massa corporal (Mattsson, Larsson et al. 1997; Jakicic, 

Marcus et al. 2003; Lafortuna, Agosti et al. 2008). Apesar dos seus benefícios, 

esta população apresenta uma maior prevalência de patologias e lesões dos 

membros inferiores, tais como, osteoartrite do joelho, alterações dos 

alinhamentos ósseos, fasceítes plantares, dores e esporões no calcâneo 

(Foster, Wadden et al. 1995; Hills, Hennig et al. 2002; DeVita and Hortobágyi 

2003; Powell, Teichtahl et al. 2005; Wearing, Hennig et al. 2006; Wearing, 

Hennig et al. 2006; Browning e Kram 2007; Chan e Chen 2009).  

Para que o rendimento seja máximo e para prevenir o desencadeamento de 

lesões ou situações patológicas é necessário ter em atenção os parâmetros de 

prescrição nas atividades realizadas pelos obesos, inclusive na locomoção 

(Gottschall and Kram 2003; Browning e Kram 2007). Browning et al. (2007) 

sugerem que os obesos ao reduzirem a sua velocidade de marcha, diminuem 

os riscos associados a patologias músculo-esqueléticas. Dufek et al. (2011) 

verificaram que a marcha auto-selecionada já é mais lenta nos obesos, com um 

maior período de duplo apoio e uma diminuição da fase de balanço. Segundo 

McMillan et al. (2010) durante a marcha de obesos, o ataque ao solo é 

realizado com menor flexão da anca, maior extensão do joelho e menor 

dorsiflexão do tornozelo, e na preparação para a fase de balanço o membro 
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abandona o solo com menor extensão da anca e menor flexão plantar do 

tornozelo. Malatesta (2009) verificou que mesmo com estas alterações 

cinemáticas, o trabalho externo durante a marcha dos obesos não é 

significativamente superior ao da população normoponderal, quando 

normalizado pela massa corporal, sugerindo que as alterações cinemáticas da 

população obesa têm como finalidade diminuir o trabalho realizado no 

deslocamento do centro de massa durante a locomoção. Caso contrário o 

trabalho externo nesta população, mesmo quando normalizado pela massa 

corporal, seria muito superior ao da população normoponderal (Malatesta, 

Vismara et al. 2009). Apesar do trabalho externo normalizado não apresentar 

diferenças significativas entre os obesos e normoponderais, os obesos têm 

custos metabólicos 25% superiores à população normoponderal durante a 

marcha devido à sua maior massa corporal (Peyrot, Thivel et al. 2009). 

As mochilas são uma forma prática e manual de transporte de carga que 

permitem manter a estabilidade corporal durante a marcha (Browning, Modica 

et al. 2007), sendo frequentemente utilizadas por militares, estudantes e 

“backpackers” (Li, Hong et al. 2003; Attwells, Birrell et al. 2006; Devroey, 

Jonkers et al. 2007). Profissionalmente os militares transportam quantidades de 

carga substancialmente representativas da sua massa corporal, com a qual 

treinam e combatem (Joseph, Katy et al. 2004). Os estudantes também utilizam 

diariamente mochilas, com livros e material escolar, que ultrapassam 

frequentemente mais de 20% da sua massa corporal (Negrini and Carabalona 

2002), sendo que a recorrência prolongada deste comportamento é 

responsável por aumentar a prevalência de lombalgias, durante a adolescência 

e idade adulta (Mackenzie, Sampath et al. 2003). Encontra-se também 

documenado que o transporte de cargas externas está associado a dores nos 

joelhos, footblisters, metatarsalgias, fraturas de stress e osteoartrite dos 

joelhos, no caso dos militares (Knapik, Harman et al. 1996; Steele, 

Bialocerkowski et al. 2003; Joseph, Katy et al. 2004). No sentido de perceber 

as alterações na marcha causadas pela sobrecarga ocasional, têm sido 

realizados estudos cinemáticos e energéticos. Segundo Majumdar et al. (2010) 

e Chow et al. (2005) um sujeito normoponderal que usa uma mochila durante a 
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marcha apresenta alterações angulares dos membros inferiores e tronco. O 

contato inicial com o solo é realizado com uma maior flexão da anca e do 

joelho, e no final da fase de apoio a anca encontra-se com maior extensão 

(Chow, Kwok et al. 2005; Majumdar, Pal et al. 2010). Uma mochila posterior 

ainda induz uma maior flexão do tronco durante todo o ciclo de marcha, 

provocando a projeção anterior do mesmo (Majumdar, Pal et al. 2010). 

Browning (2007) verificou que a marcha sobrecarregada, tal como a obesidade, 

aumenta os custos metabólicos da marcha, sendo que a sua magnitude é 

incrementada quanto mais distal do tronco a carga se encontrar. Uma carga 

que representa 21% da massa corporal aumenta os custos metabólicos em 

aproximadamente 32% em relação a uma marcha sem carga (Browning, 

Modica et al. 2007). 

Apesar de existirem alterações cinemáticas e energéticas nos dois tipos de 

sobrecarga, são poucos os estudos que estabelecem relações entre estas 

alterações (Rodacki, Fowler et al. 2005; Lee, Roan et al. 2009), não estando 

bem compreendido se existem diferenças ou semelhanças na adaptação à 

sobrecarga transportada por um sujeito obeso ou normoponderal. Será que os 

obesos apresentam vantagens em transportar permanentemente excesso de 

massa corporal em relação a um normoponderal com sobrecarga externa 

ocasional? Ou, se pelo contrário, o facto de transportarem cronicamente uma 

sobrecarga faz com que os seus mecanismos de recuperação durante a 

marcha sejam mais lentos do que os de um normoponderal com mochila? Ou, 

será que expor o corpo humano a uma sobrecarga permanente (excesso de 

massa corporal) ou ocasional (mochila) desencadeia o mesmo tipo de 

alterações no sistema locomotor? Como os conhecimentos na comparação de 

sobrecargas são escassos, existindo algumas lacunas de informação, este 

estudo teve como principal objetivo investigar o efeito da sobrecarga, em 

obesos e mochileiros, na marcha a diferentes velocidades. 
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1.2. ESTRUTURA  DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação foi elaborada segundo as normas e orientações de 

redação e apresentação da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

 

O capítulo 1 contém uma introdução geral ao tema e a estrutura da tese. 

 

O capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura, adequada ao tema em 

estudo. 

 

No capítulo 3 são referidos os objetivos e hipóteses de trabalho. 

 

O capítulo 4 apresenta os instrumentos utilizados e descreve a metodologia 

seguida para obtenção dos resultados. 

 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, os quais são discutidos 

e enquadrados no capítulo 6. 

 

Finalmente, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. PRINCÍPIOS DA MARCHA 

A locomoção bípede é exclusiva do humano, e é caraterizada pela alteração 

contínua da posição do tronco e membros inferiores e superiores no espaço, o 

que implica a variação das suas velocidades durante o deslocamento do corpo. 

Os membros inferiores variam continuamente entre uma fase de apoio e uma 

de balanço, sendo que na marcha, existe um período de tempo em que os dois 

membros estão simultaneamente no solo. Estes movimentos implicam que os 

gastos metabólicos do organismo aumentem em 50% quando comparados com 

o consumo basal (Saibene and Minetti 2003).  

A marcha só pode ser compreendida se a considerarmos como uma interação 

entre os sistemas internos do corpo e o ambiente externo, na qual os músculos 

trabalham continuamente, de modo a produzirem a energia necessária para 

propulsionar o corpo anteriormente. Apesar de ser muito importante utilizar 

métodos fisiológicos para percebermos com precisão quais as exigências 

energéticas impostas ao sistema músculo-esquelético, existem também 

modelos teóricos que nos ajudam a estimar e compreender os princípios 

básicos da locomoção. Uma dessas formas é através do trabalho mecânico 

realizado para deslocar o centro de massa ao longo do espaço, uma vez que 

este influencia os custos metabólicos do corpo humano (Minetti, Ardigò et al. 

1993; Saibene and Minetti 2003; Umberger and Rubenson 2011). 

 

2.1.1. TRABALHO MECÂNICO  

Todos os movimentos realizados pelo corpo são realizados pelos músculos, 

através de trabalho externo e interno que realizam. O tipo de trabalho realizado 

depende do tipo de deslocamento do centro de massa e da variação da energia 

que está a acontecer durante esse período. Os músculos realizam trabalho 

externo para propulsionar o centro de massa anteriormente no ambiente 



Revisão da Literatura 

10 

externo, através do aumento simultâneo da energia potencial e cinética. O valor 

do trabalho externo é obtido através do deslocamento do centro de massa, o 

qual pode ser calculado através de dados cinemáticos ou cinéticos. O início da 

locomoção propulsiva é sempre realizado através de trabalho externo. Por sua 

vez, o trabalho interno é realizado pelos músculos e outros constituintes do 

corpo (vísceras, ligamentos, cartilagem, osso), no sentido de absorver energia 

potencial e cinética. Tanto o trabalho muscular interno como o externo 

requerem gastos de energia química, ou seja, existem sempre custos 

metabólicos inerentes (Willems, Cavagna et al. 1995; Cavagna, Willems et al. 

2002) 

 

2.1.2. TEORIAS DA MARCHA 

No sentido de simplificar a complexidade da locomoção, não esquecendo a 

interação entre os componentes biomecânicos e energéticos, surgiram 

diferentes teorias que nos ajudam a perceber como o centro de massa é 

impulsionado anteriormente durante a locomoção (Kuo 2007). 

Inicialmente Saunders (1953) no sentido de perceber as alterações da marcha 

dos seus pacientes, sentiu necessidade de descrever como seria um padrão de 

marcha ideal e o menos dispendioso possível. Para isso, desenvolveu a teoria 

dos seis determinantes explicativos do deslocamento do centro de massa. 

Segundo esta teoria, a locomoção seria mais económica se não existissem 

deslocamentos verticais e/ou médio-laterais do centro de massa, ou seja, 

quando este apresentava uma trajetória linear. Para que este princípio fosse 

cumprido, biomecanicamente seria necessário existir uma coordenação entre 

todos os segmentos corporais com principal enfoque para: 1,2,3) o movimento 

de rotação, inclinação e deslocamento lateral da pélvis; 4,5) a sinergia 

existente entre o joelho e o tornozelo e 6) a flexão contínua do joelho durante 

toda a fase de apoio (Saunders, Inman et al. 1953).  

No entanto, estudos posteriores verificaram que nem a rotação da pélvis 

(Kerrigan, Riley et al. 2001), nem a flexão do joelho durante a fase de apoio 

(Gard and Childress 1999) contribuíam para a diminuição do deslocamento 
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vertical do centro de massa. Além disso, não ficou provado que o movimento 

linear do centro de massa diminuía os custos metabólicos (Ortega and Farley 

2005). 

Com os princípios da teoria dos seis determinantes refutados, a teoria pendular 

criada por Cavagna (1963) começa a ganhar mais sustentação. Segundo este 

autor, uma marcha com menor dispêndio energético acontece quando o centro 

de massa realiza um movimento de pendulo invertido ao longo do espaço. Para 

isso acontecer, o membro inferior em apoio teria de estar em completa 

extensão durante a fase de apoio, enquanto o membro na fase aérea realizaria 

uma trajetória pendular única exclusivamente à custa de estruturas passivas 

(ligamentos) (Cavagna, Saibene et al. 1963). No entanto, se isto acontecesse, 

na realidade, existiria uma “perfeita” conservação de energia durante a marcha, 

ou seja, toda a energia potencial seria convertida em energia cinética e vice-

versa, uma vez que simultaneamente o membro em apoio realizaria um 

movimento de pendulo invertido e o membro em balanço realizaria um 

movimento pendular. No entanto, esta teoria não explica determinadas 

situações como: 1) quanto menor é a velocidade, menores são os custos 

energéticos; 2) o facto do membro em apoio se comportar como um pendulo 

“forçado”, pois existe realização de trabalho muscular para acelerar e travar o 

corpo; 3) tendo em conta a configuração anatómica do joelho são necessários 

alguns custos energéticos para que este se mantenha em extensão (Kuo 2007; 

Kuo e Donelan 2010).   

No sentido de completar as “falhas” inexplicáveis pela teoria do pendulo 

invertido é desenvolvido por McGeer (1990) a teoria dinâmica, defendendo que 

é necessário um redireccionamento do movimento do centro de massa durante 

a marcha, ou seja, o sistema torna-se “ativo” por determinados períodos. 

McGeer defende que esses períodos correspondem ao contato inicial do 

calcâneo com o solo (collision), em que o movimento do centro de massa é 

redirecionado para a frente e para baixo, e no momento imediatamente antes 

do primeiro metatarso abandonar o solo e o membro iniciar a fase de balanço 

(push-off), onde o movimento do centro de massa é redirecionado para cima e 

para a frente. É ainda acrescentada uma explicação para a posição do joelho 
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durante a fase de apoio. Nesta teoria o joelho apresenta um momento 

extensor, responsável por prevenir a hiperextensão e por preparar o membro 

para a fase de balanço. Simultaneamente o membro contralateral, balança 

livremente como um pêndulo. Assim, segundo este modelo existem dois pontos 

críticos de trabalho mecânico, os quais proporcionam a transição de um passo 

para o outro: a collision e o push-off. Nestes dois eventos a conversão de 

energia (cinética em potencial ou potencial em cinética) é quebrada, existindo a 

sua dissipação de forma inelástica pelo impacto do membro com o solo. Na 

collision porque o membro pára repentinamente quando entra em contato com 

o solo, provocando uma dissipação de energia ao longo de todos os segmentos 

corporais, resultando numa diminuição da magnitude de velocidade do centro 

de massa, a qual é restaurada pelo efeito da gravidade sobre o centro de 

massa e pelo push-off realizado pelo membro contralateral, que é realizado 

imediatamente antes do membro iniciar a fase aérea (McGeer 1990).  

Para que exista um menor custo energético durante a marcha o push-off tem 

de acontecer imediatamente antes do contato inicial com o solo pelo membro 

contralateral, de modo a reduzir a velocidade do centro de massa durante este 

evento. A alteração deste mecanismo leva a um aumento da colisão 

contralateral, que é acompanhada por um trabalho externo muito superior ao 

que é esperado durante a marcha típica. Este trabalho “extra” poderá ser 

realizado em diferentes fases do ciclo, por diferentes articulações, 

independentemente onde esse trabalho é realizado, existe um aumento da 

energia total despendida (Kuo e Donelan 2010). 

Kuo (2005) vai mais longe e redefine quatro pontos cruciais responsáveis pela 

realização de trabalho durante o ciclo de marcha: collision, rebound, preload e 

push-off. Segundo este autor o redireccionamento do centro de massa não 

ocorre apenas no duplo-apoio, ou seja, na transição do apoio de um membro 

para o outro, mas também na fase média de apoio, período em que o membro 

em apoio está aproximadamente vertical ao solo e o joelho perto da extensão 

máxima. Segundo este autor a fase média de apoio corresponde ao tempo 

decorrido entre o rebound e preload (Kuo, Donelan et al. 2005).  
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Desta forma Kuo (2005) redefine o conceito de collision como o intervalo de 

tempo depois do contato inicial do calcâneo com o solo em que a perna em 

apoio realiza trabalho interno. Este trabalho interno é realizado ativamente e 

inicialmente pela anca, e posteriormente pelo joelho, existindo ainda a 

contribuição do sapato utilizado durante a marcha, do osso calcâneo, dos 

ligamentos plantares e ainda da gordura corporal e visceral. No entanto, esta 

dissipação é difícil de quantificar teórica e empiricamente. O rebound é a fase 

imediatamente antes da fase média de apoio em que o membro em apoio 

realiza trabalho externo. Algum deste trabalho deve-se à força muscular 

extensora necessária para manter o joelho em extensão, no entanto, a carga e 

o tempo de apoio determinam o trabalho externo necessário para mover o 

centro de massa, assim como a posição do joelho durante a collision. Pensa-se 

que a anca também apresenta alguma contribuição no trabalho externo 

produzido durante este período. O preload é o período imediatamente depois 

da fase média de apoio e é caracterizado pela realização de trabalho interno 

que pode ser atribuído maioritariamente à articulação tibio-társica. Uma parte 

substancial deste trabalho é realizada pelo tendão de Aquiles (Fukunaga, Kubo 

et al. 2001). O push-off é o momento imediatamente antes do membro iniciar a 

fase aérea e poderá ser influenciado e utilizar o trabalho realizado no rebound 

e preload, no sentido de diminuir o trabalho realizado nesta fase. Por isso, o 

trabalho realizado no push-off inclui o trabalho realizado pelos músculos 

flexores plantares do tornozelo, para além do trabalho proveniente do 

movimento em pendulo invertido durante a sua fase de apoio, sendo que a 

anca e o tornozelo têm uma pequena contribuição nesta fase. O 

reaproveitamento de energia entre as fases permite uma maior eficiência 

muscular durante o ciclo de marcha (Kuo, Donelan et al. 2005).  

No entanto, como todos os modelos teóricos, o modelo matemático desta teoria 

apresenta algumas limitações pelo facto de considerar o corpo como um 

modelo rígido, o qual não tem em conta alguns aspetos importantes como: a) a 

dissipação de energia proveniente de flexibilidade corporal; b) o suporte da 

massa corporal pelo membro de apoio; c) o movimento dos membros 

superiores e tronco durante a marcha; d) a energia necessária para manter a 
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estabilidade corporal, ou seja, do trabalho isométrico dos músculos (Donelan, 

Kram et al. 2002; Kuo 2007). A estas limitações ainda se acrescenta a crítica 

de os membros não serem analisados separadamente, pois está descrito que o 

membro na fase aérea é responsável por cerca de 25 a 30% dos custos 

energéticos durante a locomoção (Neptune, Zajac et al. 2004). No entanto, Kuo 

(2007) defende que apesar disso, o trabalho é maioritariamente realizado 

quando os membros se encontram no solo (apoio unipodálico e duplo apoio), e 

por isso, não faz sentido separar o membro em fase aérea do membro em fase 

de apoio, sendo mais lógico analisar a marcha numa perspetiva em que todos 

os segmentos corporais trabalham para deslocar anteriormente o centro de 

massa (Kuo 2007). 

 

2.2. ALTERAÇÕES DA MARCHA SOBRECARREGADA 

A marcha sobrecarregada tem sido abordada essencialmente através de dois 

pontos de vista, excesso de massa corporal em populações obesas, e pelo 

transporte de sobrecarga adicional em populações normoponderais.  

No caso dos obesos, o excesso de massa corporal está distribuído por todo o 

corpo e tem de ser transportado em todas as atividades realizadas pelos 

sujeitos (Lai, Leung et al. 2008). No caso das mulheres este excesso de tecido 

adiposo encontra-se acumulado essencialmente na zona das coxas, no caso 

dos homens isto acontece principalmente no tronco inferior. No entanto, 

segundo Browning (2005) os custos metabólicos entre mulheres e homens 

obesos não diferem significativamente, pois os custos metabólicos estão 

relacionados com a quantidade de massa adiposa, mas não com a sua 

localização (tronco ou coxa) (Browning and Kram 2005).  

Relativamente ao transporte de mochilas, deve referir-se que atualmente 

existem mochilas posteriores, anteriores, lombares, ou unilaterais que podem 

ser utilizadas para transportar diariamente diferentes materiais, de um local 

para o outro (Smith, Ashton et al. 2006; Devroey, Jonkers et al. 2007; Lee, 

Roan et al. 2009; Majumdar, Pal et al. 2010). No entanto, este transporte de 

carga não implica realizar todas as atividades com uma determinada 
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sobrecarga, apesar de algumas das vezes este transporte ser habitual e 

prolongado (Mackenzie, Sampath et al. 2003; Joseph, Katy et al. 2004). 

A sobrecarga em geral provoca alterações energéticas e do padrão de marcha, 

as quais podem ser determinadas por métodos cinemáticos e mecânicos 

(Bastien, Willems et al. 2005; Fiolkowski, Horodyski et al. 2006; Malatesta, 

Vismara et al. 2009; Dufek, Currie et al. 2011). 

 

2.3. A MARCHA EM OBESOS 

Os estudos cinemáticos e energéticos preocupam-se em tornar a marcha uma 

atividade mais segura para a população obesa, para isso, têm como principais 

preocupações: a) inferir se algumas das alterações cinemáticas apresentam 

relação com a maior prevalência de patologias osteoarticulares, 

nomeadamente ao nível do joelho (DeVita and Hortobágyi 2003; Browning e 

Kram 2007; McMillan, Pulver et al. 2010; Dufek, Currie et al. 2011); b) 

compreender o efeito da velocidade na sobrecarga (Browning e Kram 2007; 

Shultz, Sitler et al. 2009); c) desenvolver programas de exercício com 

parâmetros eficazes que não apresentem um aumento do risco de lesões 

(Browning e Kram 2007; Shultz, Sitler et al. 2009; McMillan, Pulver et al. 2010); 

d) perceber as alterações de estabilidade dinâmica (McGraw, McClenaghan et 

al. 2000); e) potenciar o uso e desenvolvimento de ortóteses (sapatos e 

palmilhas) que diminuam o impacto de determinadas forças nos obesos 

(Hinman, Payne et al. 2008; Russell and Hamill 2011). 

 

2.3.1. ALTERAÇÕES CINEMÁTICAS DA MARCHA EM OBESOS 

Os obesos deslocam-se mais lentamente do que a população normoponderal e 

apresentam alterações durante o ciclo de marcha. Em relação aos parâmetros 

temporais, esta população aumenta o tempo de apoio dos membros inferiores, 

o que é confirmado pelo aumento do duplo apoio, diminuição do apoio 

unipodálico e da fase aérea dos membros inferiores. Os passos são menos 

frequentes e mais largos (McGraw, McClenaghan et al. 2000; DeVita e 
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Hortobágyi 2003; Nantel, Brochu et al. 2006; Browning e Kram 2007; Malatesta, 

Vismara et al. 2009; Dufek, Currie et al. 2011). Quanto à cadência e frequência 

do passo, apesar de já analisadas, não apresentam desvios significativos em 

relação à população normoponderal (Browning e Kram 2007; Dufek, Currie et 

al. 2011). 

Relativamente aos planos de movimento, verifica-se que no plano sagital o 

excesso de massa corporal induz a que o contato inicial seja realizado com 

menos flexão da anca, mais extensão do joelho e o calcâneo atinja o solo com 

menor flexão plantar do tornozelo (McMillan, Pulver et al. 2010). Durante a fase 

de apoio os obesos, segundo DeVita (2003), apresentam uma maior extensão 

da anca, enquanto outros autores verificaram que a anca e o joelho estão mais 

fletidos e existe um aumento da flexão plantar do tornozelo (DeVita and 

Hortobágyi 2003; Shultz, Sitler et al. 2009). Na preparação para a fase aérea os 

obesos apresentam menos extensão da anca (McMillan, Pulver et al. 2010) e 

mais flexão plantar do tornozelo (DeVita and Hortobágyi 2003). Foram também 

encontradas alterações na amplitude de movimento do membro em balanço na 

marcha dos obesos (Shultz, Sitler et al. 2009).  

No plano frontal a população com obesidade apresenta alterações em todas as 

articulações. O membro entra em contato com o solo com o tornozelo mais 

evertido (Lai, Leung et al. 2008) e com menos adução do joelho (McMillan, 

Pulver et al. 2010). Ao longo da fase de apoio a inversão do tornozelo aumenta 

(Shultz, Sitler et al. 2009) e o membro sai para a fase de balanço com maior 

adução da anca e joelho e maior eversão do tornozelo (Lai, Leung et al. 2008; 

Shultz, Sitler et al. 2009; McMillan, Pulver et al. 2010). O membro em balanço, 

tal como no plano sagital, apresenta alterações nas amplitudes de movimento 

(Shultz, Sitler et al. 2009). 

No plano horizontal, a bibliografia é mais escassa, no entanto verificou-se a 

população obesa apresenta uma maior rotação interna do tornozelo durante a 

fase aérea da marcha (Lai, Leung et al. 2008; Shultz, Sitler et al. 2009). 
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2.3.2. ALTERAÇÕES ENERGÉTICAS DA MARCHA EM OBESOS 

Comparativamente com os normoponderais, os obesos despendem 11 a 25% 

mais de energia durante a marcha (Browning e Kram 2005; Malatesta, Vismara 

et al. 2009; Peyrot, Thivel et al. 2009), apresentam algumas alterações no ciclo 

de marcha em relação à população normoponderal (Browning e Kram 2007; 

Dufek, Currie et al. 2011). Browning et al. (2009) num artigo de opinião, 

defendem que os custos energéticos dos obesos não são muito superiores aos 

da população normoponderal talvez por se terem adaptado à massa corporal 

que transportam permanentemente. Ou seja, o facto de acoplarem ao seu 

corpo permanentemente uma sobrecarga, leva a que o seu corpo reduza o 

trabalho necessário para deslocar o centro de massa ao longo do espaço, 

através de alterações no respetivo ciclo de marcha (Browning e Kram 2009). A 

suposição deste autor é baseada na adaptação encontrada em mulheres 

africanas no transporte de 20% de carga corporal durante a marcha. Neste 

estudo realizado por Cavagna et al (2002) verificou-se que as mulheres 

africanas apresentavam maior transferência de energia potencial em cinética e 

vice-versa durante o transporte de sobrecarga. Esta capacidade de poupança 

energética foi associada ao facto destas mulheres africanas transportarem 

diariamente, durante grande parte do dia, uma quantidade de carga externa em 

excesso, e por esse motivo, o seu sistema locomotor apresenta uma adaptação 

à carga que lhes permite apresentar menores dispêndios energéticos do que é 

suposto durante o transporte de carga (Cavagna, Willems et al. 2002). Assim, 

Browning et al (2009) defendem que o mesmo acontece nos obesos, ou seja, 

como esta população transporta uma massa corporal superior à que é 

esperado o seu corpo transportar, o sistema locomotor “adapta-se” gastando 

menos energia durante a marcha do que é suposto gastar, numa situação de 

sobrecarga aguda, pois foram desenvolvidas alterações cinemáticas que 

permitem que o dispêndio energético seja inferior. 

Peyrot et al (2009) e Malatesta et al (2009) verificaram que apesar dos 

deslocamentos médio-laterias na marcha da população obesa serem 

superiores, o trabalho externo durante a marcha não apresenta diferenças 

significativas com a população normoponderal, quando normalizado pela 
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massa corporal. Peyrot et al (2009) afirmaram que como não existe uma 

relação entre os custos energéticos e o trabalho externo, podemos assumir que 

o trabalho muscular necessário para elevar, acelerar e travar o centro de 

massa é idêntico entre os normoponderais e obesos, mas com mais 25% de 

custos energéticos para os obesos, por esse motivo a eficiência mecânica é 

superior nos sujeitos normoponderais. Este autor verifica ainda que 64% da 

variância dos deslocamentos médio-laterais deve-se ao excesso de massa 

adiposa distribuída por todo o corpo. Malatesta et al (2009) justifica que o 

aumento da largura do passo, diminuição da velocidade auto-selecionada e a 

diminuição da fase de apoio unipodálico, justificam a restante variância dos 

deslocamentos médio-laterais do centro de massa, e são estratégias 

encontradas pelos obesos para aumentarem o equilíbrio dinâmico. Este autor 

ainda verificou que 41% da variância do trabalho externo é explicada pela 

massa corporal, no entanto, quando o trabalho externo é apenas analisado nos 

obesos ou nos normoponderais, não existe qualquer relação com a massa 

corporal. Por esse motivo os parâmetros biomecânicos que se encontram 

alterados nos obesos, para além de aumentarem o equilíbrio dinâmico, 

diminuem o trabalho realizado pelos músculos quando elevam e aceleram o 

centro de massa, reduzindo o custo de energia por distância e os esforços 

relativos das articulações do membro inferior, e consequentemente, diminuem 

o risco de lesões crónicas e osteoartrite ( Malatesta, Vismara et al. 2009). Este 

autor ao contrário de Peyrot (2009), não classifica a marcha dos obesos como 

desvantajosa quando comparada com a dos sujeitos normoponderais, mais sim 

adaptativa, pois caso estas adaptações não acontecessem os gastos 

energéticos em excesso dos obesos seriam muito superiores a 25% ( 

Malatesta, Vismara et al. 2009; Peyrot, Thivel et al. 2009). 

 No entanto, Browning et al (2009) ao analisarem o trabalho externo entre 

obesos e normoponderais na marcha, verificaram que na obesidade, para além 

do trabalho mecânico normalizado não ser menor, não existe uma maior 

recuperação de energia mecânica durante o deslocamento do centro de 

massa. Assim, estes autores e outros autores acabam por concluir que 

provavelmente os obesos não apresentam as adaptações das mulheres 
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africanas que transportam diariamente excesso de massa corporal, porque têm 

uma vida muito sedentária, acabando por transportar a sua carga em excesso 

por um número de horas insuficientes para que sejam desenvolvidas 

adaptações na recuperação da energia mecânica (Cavagna, Willems et al. 

2002; Browning, McGowan et al. 2009; Malatesta, Vismara et al. 2009). 

Segundo Browning et al (2005) tanto os obesos de classe III como os 

normoponderais apresentam custos energéticos mínimos por unidade de 

distância percorrida a uma marcha auto-selecionada. Os obesos apresentam 

uma menor capacidade aeróbia e por isso necessitam de um esforço relativo 

superior a esta velocidade, apresentando 11% de custos energéticos 

superiores como já foi verificado por outros autores (Browning, Baker et al. 

2006; Malatesta, Vismara et al. 2009; Peyrot, Thivel et al. 2009). No entanto, os 

obesos necessitam de 51% do seu VO2 máximo enquanto os normoponderais 

apenas necessitam de 36% desse valor durante a marcha (Browning and Kram 

2005).  

 

2.4. A MARCHA EM NORMOPONDERAIS COM MOCHILA  

Os estudos cinemáticos e energéticos da marcha apresentam diversas 

preocupações no transporte de mochilas por normoponderais, de forma a: a) 

Definir qual é a quantidade de carga que o corpo pode transportar sem que 

aumente os riscos de lesão, estes tipos de investigações são essencialmente 

desenvolvidos em militares (Goh, Thambyah et al. 1998; Tilbury-Davis and 

Hooper 1999; Quesada, Mengelkoch et al. 2000; Attwells, Birrell et al. 2006; 

Birrell and Haslam 2009) e jovens em idade escolar (Pascoe, Pascoe et al. 

1997; Hong and Brueggemann 2000; Chow, Kwok et al. 2005; Smith, Ashton et 

al. 2006); b) Perceber qual o melhor tipo de mochila para o transporte de carga 

adicional, se é um transporte anterior ou posterior (Attwells, Birrell et al. 2006; 

Fiolkowski, Horodyski et al. 2006), lombar ou torácico (Devroey, Jonkers et al. 

2007), com ou sem cinto pélvico (Lloyd and Cooke 2000; Sharpe, Holt et al. 

2008; Birrell and Haslam 2009); unilateral ou bilateral (Smith, Ashton et al. 

2006; Majumdar, Pal et al. 2010); c) Conhecer as alterações posturais 
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inerentes ao transporte prolongado de uma carga adicional (Quesada, 

Mengelkoch et al. 2000; Hong and Cheung 2003); d) descobrir qual o efeito da 

velocidade na sobrecarga (Sharpe, Holt et al. 2008); e) Potenciar o 

desenvolvimento de dispositivos que possam diminuir o impacto da sobrecarga 

durante a marcha (Gregorczyk, Hasselquist et al. 2010); f) Compreender o 

melhor método de exercícios com mochilas (Bastien, Willems et al. 2005).  

 

2.4.1. ALTERAÇÕES CINEMÁTICAS DA MARCHA EM 

NORMOPONDERAIS COM MOCHILA 

A sobrecarga num sujeito normoponderal faz com que este ande mais devagar, 

com uma frequência, cadência e comprimento do passo inferior, (Hong and 

Cheung 2003; Chow, Kwok et al. 2005; Browning, Modica et al. 2007). No que 

diz respeito ao ciclo de marcha, a sobrecarga ocasional provoca um aumento 

da fase de apoio, com aumento do tempo de duplo apoio e diminuição do apoio 

unipodálico (Chow, Kwok et al. 2005; Browning, Modica et al. 2007; Birrell and 

Haslam 2009). 

A população normoponderal quando transporta uma mochila posterior, ataca o 

solo com uma maior flexão da anca e joelho e uma dorsiflexão do tornozelo 

superior, durante a fase média de apoio a extensão da anca aumenta, bem 

como a dorsiflexão do tornozelo, não existindo diferenças em relação à marcha 

sem carga na articulação do joelho. Quando o membro inferior se prepara para 

iniciar a fase de balanço, apresenta apenas uma maior extensão da anca em 

relação à marcha sem sobrecarga (Hong and Cheung 2003; Li, Hong et al. 

2003; Attwells, Birrell et al. 2006; Fiolkowski, Horodyski et al. 2006; Birrell and 

Haslam 2009). 

Uma mochila posterior ainda induz uma maior flexão do tronco durante todo o 

ciclo de marcha, provocando uma projeção anterior do mesmo (Majumdar, Pal 

et al. 2010). Dos constituintes do tronco, a pélvis apresenta uma maior 

amplitude de movimento no plano sagital, ou seja, existe uma maior amplitude 

de movimento ântero-posterior (Chow, Kwok et al. 2005; Birrell and Haslam 

2009). No plano frontal a pélvis realiza um movimento mais linear, existindo 
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menos inclinação lateral desde segmento, mas com mais rotação no plano 

horizontal (Smith, Ashton et al. 2006; Sharpe, Holt et al. 2008; Birrell and 

Haslam 2009). 

 

2.4.2. ALTERAÇÕES ENERGÉTICAS DA MARCHA EM 

NORMOPONDERAIS COM MOCHILA 

Quando um indivíduo normoponderal transporta uma mochila, existe um 

aumento da sua energia cinética e potencial para deslocar o seu centro de 

massa ao longo do espaço, e consequentemente, o trabalho externo também 

aumenta com o aumento da carga. No entanto, a transferência de energia 

cinética em potencial e vice-versa, não sofre qualquer alteração. Ou seja, 

apesar de serem necessárias maiores quantidades de energia potencial e 

cinética para mover o centro de massa, a quantidade de energia potencial que 

é convertida em cinética e vice-versa mantém-se idêntica à que existe quando 

o sujeito não transporta nenhuma carga. Por esse motivo, segundo Abe et al 

(2004) o transporte de carga não desencadeia qualquer adaptação do sistema 

locomotor, porque o aumento de energia necessária para o deslocamento do 

centro de massa, na marcha sobrecarregada, é realizado única e 

exclusivamente pelo aumento da atividade muscular dos membros inferiores 

(Abe, Yanagawa et al. 2004). 

Griffin et al. (2003) estudaram o comportamento do corpo sujeito a uma carga 

em torno da cintura, e também verificaram que, a velocidades moderadas, o 

aumento da carga induz um aumento do trabalho externo, mantendo-se a 

eficiência da marcha, isto é, os custos metabólicos em excesso são mínimos 

para um determinado conjunto de características impostas durante a marcha 

(i.e. velocidade e carga). Isto deve-se aos mecanismos internos de adaptação 

do organismo, e segundo este autor, a frequência do passo aumenta 

ligeiramente com o aumento de carga. Mas este aumento não é significativo, 

por este motivo, o aumento do trabalho externo é explicado pelo aumento da 

atividade muscular do membro em apoio. Sendo que os músculos do tornozelo 

são os que mais aumentam a sua atividade com o aumento da carga, enquanto 
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que os músculos do joelho são os que mais atuam com o aumento da 

velocidade (Griffin, Roberts et al. 2003). 

Apesar de Griffin et al (2003) justificarem que os custos energéticos são 

apenas suportados pela aumento da atividade muscular, Abe et al. (2000) 

acrescentam que para se manter uma eficiência ótima durante a marcha 

sobrecarregada, o corpo tem de se adaptar, pois a velocidade diminui com o 

aumento da carga. A alteração da velocidade da marcha só pode ser explicada 

por alterações dos parâmetros cinemáticos, os quais não estão bem 

compreendidos, uma vez que a variabilidade interindividual da velocidade 

óptima da marcha sobrecarregada é elevada (Falola, Delpech et al. 2000). 

Para além das alterações no trabalho externo e muscular, a sobrecarga 

ocasional provoca aumento: a) da quantidade de volume de oxigénio gasto 

durante o percurso; b) da frequência cardíaca; c) do volume expiratório. No 

entanto, os processos aeróbios utilizados na marcha sobrecarregada são os 

mesmos de quando um sujeito se movimenta sem carga (Hong and 

Brueggemann 2000; Quesada, Mengelkoch et al. 2000; Devroey, Jonkers et al. 

2007). 

 

2.5. RELAÇÕES ENTRE OS DOIS TIPOS DE SOBRECARGA 

Para perceber o efeito da sobrecarga no corpo humano, Brownin et al (2006) 

verificaram que se os obesos que estudaram, apresentassem um índice de 

massa saudável (ou seja um IMC inferior a 25 kg.m-2) transportavam consigo 

mais 30% de carga, tal como os normoponderais estudados por Griffin et al 

(2003). O intrigante é que quando comparamos as taxas metabólicas da 

população obesa e normoponderal com sobrecarga na cintura normalizada 

pela massa que transportam, os custos metabólicos aumentam respetivamente 

10 e 15% (Griffin, Roberts et al. 2003; Browning, Baker et al. 2006). Será que 

estes dados sugerem que tanto a sobrecarga ocasional, como o tecido corporal 

em excesso, apresentam custos similares durante a locomoção? Esta 

comparação não pode ser tão simplificada porque existem alterações na 

biomecânica da marcha nos dois tipos sobrecarga (Sharpe, Holt et al. 2008; 
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Birrell and Haslam 2009; Shultz, Sitler et al. 2009; McMillan, Pulver et al. 2010; 

Dufek, Currie et al. 2011). Além disso, são poucos os estudos que comparam a 

sobrecarga em obesos e normoponderais, sendo bastante complicado tirar 

conclusões acerca das diferenças nas respostas do sistema locomotor à 

sobrecarga (VOLPE AYUB and BAR-OR 2003; Rodacki, Fowler et al. 2005; 

Lee, Roan et al. 2009). 

Rodacki (2005) analisou a recuperação da coluna vertebral em obesos e 

normoponderais durante o transporte de sobrecarga, e verificou que os obesos 

sem ou com uma determinada sobrecarga necessitam de mais tempo para 

recuperar a estrutura da coluna vertebral em relação aos sujeitos 

normoponderais. Será que o sistema locomotor dos obesos apresenta menores 

capacidades adaptativas à carga por transportar “cronicamente” excesso de  

massa corporal (Rodacki, Fowler et al. 2005)?  

Lee (2009) comparou as amplitudes de movimento das articulações do membro 

inferior em apoio em obesos e normoponderais também durante o transporte 

de uma sobrecarga. Neste estudo apenas foram detetadas diferenças 

significativas na articulação do tornozelo entre obesos e normoponderais. No 

entanto, estas diferenças já são evidentes quando as populações são 

comparadas sem sobrecarga. Será que o facto dos obesos transportarem 

permanentemente uma sobrecarga corporal apresentam alguma vantagem 

durante a sua marcha em relação aos sujeitos normoponderais (Lee, Roan et 

al. 2009)? 

Volpe et al. (2003) comparou obesos e normoponderais com a mesma massa 

corporal, e determinou que não existem diferenças nos custos metabólicos 

entre obesos e normoponderais. Pois quando as duas amostras andam à 

mesma velocidade a massa corporal total do sujeito está mais relacionada com 

os custos metabólicos totais do que a massa adiposa. Bastien et a.l (2005) 

também verificaram que os custos metabólicos totais para deslocar uma 

unidade de massa corporal são idênticos aos necessários para deslocar uma 

unidade de massa externa. Com estes resultados será que se poderá inferir 
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que as adaptações do corpo à sobrecarga por massa adiposa ou carga externa 

são as mesmas (Volpe Ayub e Bar-Or.2003; Bastien, Willems et al. 2005)? 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESES DE ESTUDO 

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL  

Investigar o efeito da sobrecarga, em obesos e normoponderais, na marcha a 

diferentes velocidades. 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comparar o efeito da sobrecarga, em obesos e normoponderais, na marcha à 

velocidade lenta, auto-selecionada e rápida, nos parâmetros espaciotemporais, 

angulares e energéticos. 

 

3.2. HIPÓTESES DE ESTUDO  

H1: Os normoponderais com e sem sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada 

e rápida. 

 

H2: Os obesos e os normoponderais apresentam diferentes parâmetros 

espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida. 

 

H3: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada 

e rápida. 

 

H4: Os normoponderais com e sem sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros angulares da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida. 

 

H5: Os obesos e os normoponderais apresentam diferentes parâmetros 

angulares da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida. 
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H6: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros angulares da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida. 

 

H7: Os normoponderais com e sem sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros energéticos da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e 

rápida. 

 

H8: Os obesos e os normoponderais apresentam diferentes parâmetros 

energéticos da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida. 

 

H9: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga apresentam diferentes 

parâmetros energéticos da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e 

rápida. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO  

O estudo é caracterizado como quase-experimental, pois trabalha com 

relações causa-efeito, onde se manipulou a variável independente (sobrecarga) 

em relação às variáveis dependentes: velocidade, espaciotemporais, angulares 

e energéticas. Os indivíduos participantes na amostra foram alocados de forma 

intencional, porém aleatória uma vez que foram voluntários captados através 

de anúncios colocados na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto ou 

convidados através de uma carta explicativa do projeto. 

 

4.2. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi classificada em três grupos. Um grupo normoponderal (GN) com 

um índice de massa corporal inferior a 25 kg.m-2, este grupo foi submetido a 

uma quantidade de carga adicional individual, para que cada indivíduo 

atingisse um índice de massa corporal de 30 kg.m-2 (GM), e ainda por sujeitos 

que apresentavam um índice de massa corporal superior a 30 kg.m-2 (GO). Por 

conveniência utilizou-se o grupo normoponderal sem adição de carga para 

controlar as alterações provocadas pela sobrecarga ocasional. 

A população em estudo foi um grupo de normoponderais sem sobrecarga de 

59 indivíduos (30 homens e 29 mulheres) com uma média de idades de 23±3,7 

anos, 1,68±0,10 m de altura, uma massa corporal de 67,8 ± 11,2kg e um índice 

de massa corporal de 22,80±1,71kg/m2 que foram sujeitos a uma sobrecarga 

externa de 20,3±4,35 kg através de uma mochila posterior, levando a que 

ficassem com uma massa total (corporal + externa) de 85,75 ± 8,84 kg, e um 

índice de massa corporal total fictício de 30kg/m2. O grupo de obesos foi 

constituído por 17 sujeitos (12 homens e 5 mulheres) com uma média de 

idades de 36,82 ± 5,87 anos, com uma altura de 1,69 ±0,11m, com uma massa 
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corporal de 106,75 ± 12,42 kg e um índice de massa corporal de 37,40 ± 4,56 

kg/m2 (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Dados demográficos do grupo de indivíduos obesos (GO) e do grupo de normoponderais (GN) 

Todos os dados foram descritos através da pela média (µ) e desvio padrão (dp) das amostras em estudo. 

Grupo 

 

Idade 

(ano) 

Massa corporal 

(Kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(kg.m
-2

) 

Carga adicional 

(kg) 

GO 34,6±8,5 106,5±12,5 1,70±0,09 37,1±3,9 - 

GN 22,8±3,7 65,4±9,8 1,68±0,09 22,8±1,7 20,3±4,4 

 

 

4.2.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Para fazerem parte da amostra em estudo os sujeitos tinham que ter uma idade 

compreendida entre 18 a 45 anos. Para pertencerem ao grupo de 

normoponderais com sobrecarga (GM) tinham de apresentar um índice de 

massa corporal inferior a 25 kg.m-2, e para serem incluídos no grupo de obesos 

tinham de apresentar um índice de massa corporal superior a 30 kg.m-2 (GO).  

Não foram aceites no estudo indivíduos com disfunções morfofuncional 

responsável pela alteração do padrão de marcha, tais como: a) apresentar 

lesão na superfície plantar do pé (helomas, tilomas, fissuras, úlceras, entre 

outras); b) alterações da acuidade visual, nem auxiliares de marcha (como 

bengalas e próteses); c) históricos de patologias vasculares ou claudicação 

intermitente; d) histórico de patologias do aparelho locomotor; e) abuso de 

álcool ou drogas. 

 

4.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Ficha de registro de informações – ficha elaborada em ficheiro Excel na 

qual era sistematizada a seguinte informação: identificação fictícia do 

indivíduo, idade (anos), data e hora da recolha, número do calçado 

(tamanho europeu), massa corporal (kg), altura (m), o índice de massa 
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corporal (kg.m-2) e no caso do grupo de normoponderais, ainda 

apresentava a carga adicional (kg) a colocar na mochila posterior. 

 Balança – para medição da massa corporal dos sujeitos e para adicionar 

a quantidade correta de areia na mochila do grupo normoponderal com 

sobrecarga adicional.  

 Estadiómetro – para a medição da altura em metros (m). 

 Marcadores cinemétricos (21 unidades) – para identificar na imagem os 

pontos anatómicos necessários para a realização dos cálculos 

cinemáticos. 

 Câmara de vídeo digital SONY 50 Hz (3 unidades) – para obter imagem 

do movimentos dos sujeitos durante a marcha.  

 Dois tripés + um de substituição – para suportar as câmaras de vídeo 

digital. 

 Trigger sincronizador de câmaras por LED (2 unidades) – para 

sincronizar os vídeos das 3 câmaras. 

 Metrónomo – para controlar a velocidade de marcha lenta e rápida. 

 Plataforma de forças (BERTEC 4060-10) + unidade de amplificação + 

conversor A/D + PC (rotina para estabilometria e dinamometria) – para 

recolher os dados cinéticos da marcha. 

 Iluminação – para iluminar o ambiente. 

 Calçado normalizado – para que as condições de marcha fossem 

idênticas para todos os indivíduos. 

 Mochila posterior – mochila posterior ajustável no comprimento das 

alças. 

 Dvideo versão 5.0 – programa de análise de vídeo tridimensional para 

digitalizar  (de forma semiautomática) os frames nas diferentes 

condições de marcha. 

 MATLAB versão 7.6.0 (R2008a) – para criar a rotina através da qual se 

calcularam os parâmetros espaciotemporais, angulares e energéticos 

dos vídeos gravados e analisados. 



Material e Métodos 

34 

4.4. PROCEDIMENTOS 

A recolha dos dados foi realizada no Laboratório de Biomecânica da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, durante o ano de 2010 (LABMEC – Rua 

Dr. Plácido Costa, 91, 4200 Porto). A amostra do estudo fazia parte do projeto 

Stress-less Shoe. 

 

Os indivíduos voluntários foram informados verbalmente dos procedimentos e 

objetivos da pesquisa, sendo esclarecidas todas as dúvidas após a explicação 

do pretendido os indivíduos assinavam livremente o consentimento informado. 

 

Após os indivíduos perceberem o que era pretendido foi preenchida a ficha de 

informações demográficas, para isso, foi necessário determinar a sua massa 

corporal e altura. Após esta recolha os sujeitos eram incluídos ou excluídos do 

respetivo grupo (obesos ou normoponderais). 

 

Para a análise cinemática da marcha foram colocados 21 marcadores: i) e ii) 

tuberosidade do 5º metatarso direito e esquerdo; iii) e iv) superfície lateral 

externa do calcâneo direito e esquerdo; v) e vi) ápex distal do maléolo lateral 

direito e esquerdo; vii) e viii) côndilo femoral – extremidade lateral direita e 

esquerda; ix) e x) grande trocânter femoral direito e esquerdo; xi e xii 

extremidade lateral do acrómio; xiii) e xiv) superfície lateral do olecrânio direito 

e esquerdo; xv) e xvi) processo estilóide do cúbito direito e esquerdo; xvii e xviii 

cabeça do terceiro metacarpo direito e esquerdo; xix) e xx) miato auricular 

direito e esquerdo; xxi vértex da cabeça (Figura 1). 

 

Antes de cada teste os indivíduos tinham um período de adaptação no corredor 

de marcha com o metrónomo a controlar a velocidade lenta e rápida. No caso 

da velocidade auto-selecionada, cada indivíduo andava à sua velocidade 

natural. Em todas as passagens todos os indivíduos pertencentes à amostra 

realizaram os testes com o calçado normalizado. 
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Para recolha dos dados cinemáticos as câmaras foram dispostas na sala 

sempre da mesma forma (Figura 1). 

 

Figura 1- Corredor de marcha com a plataforma de forças e câmaras devidamente fixadas na parede 

 

Os indivíduos iniciavam a passagem no corredor após o investigador dizer: 

“pronto, já”. Ao mesmo tempo em que eram acionados os 2 trigger 

sincronizadores de câmaras por LED (Figura 2) 

 

Figura 2 – Esquema da sala de recolha dos dados cinémáticos e cinéticos da marcha, em que os pontos 

vermelhos indicam o local onde estavam posicionadas as câmaras. 
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Os indivíduos, do grupo controlo e obesos, realizaram 3 passagens no corredor 

de marcha, em que o membro inferior direito realizava sempre um apoio sobre 

a plataforma de forças. Entre cada repetição existia 1 minuto de descanso. 

 

Este procedimento foi repetido para três velocidades de marcha: a) 

auto-selecionada; b) lenta (69 passos por minuto); c) rápida (120 passos por 

minuto). 

 

O mesmo procedimento foi adotado uma segunda vez para o grupo de 

normoponderais, com a respetiva sobrecarga numa mochila posterior, que lhes 

conferia um índice de massa corporal de 30 kg.m-2. 

 

A quantidade de carga em excesso foi obtida pelo acréscimo de sacos de areia 

numa mochila posterior. Esta mochila era ajustada através das alças, para que 

a parte posterior da mochila se localizasse sempre ao nível do quinto segmento 

lombar. 

 

4.5. VARIÁVEIS EM ESTUDO 

Os parâmetros cinemáticos da marcha foram analisados através de variáveis 

espaciotemporais, angulares e energéticas. Esta análise foi realizada durante a 

fase de apoio do membro inferior direito, sendo que 0% do ciclo da marcha 

corresponde ao contato inicial do calcâneo direito com a plataforma de forças e 

100% corresponde à perda de contato com a plataforma. A análise do tronco e 

membro direito (em apoio), foi realizada em 2 momentos distintos, 0 e 100% do 

ciclo de marcha. A energia da marcha sobrecarregada foi calculada através dos 

parâmetros do deslocamento, trabalho mecânico externo do centro de massa 

baseado nos protocolos de Malatesta et al. (2009). 
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4.5.1. VARIÁVEIS ESPACIOTEMPORAIS 

 Tempo de apoio – tempo que decorre entre o contato inicial do membro 

inferior direito no solo até à perda de contato com o solo, medido em 

segundos (s). 

 Velocidade média – velocidade ântero-posterior da articulação da anca 

direita que foi definida pelos pontos iv), v) e ponto médio entre vi) e xvi), 

medida em metros por segundo (m/s). 

 Largura do passo – largura entre o ponto ii) e xii), quando o membro 

inferior direito se encontra a 50% da sua fase de apoio, medido em 

metros (m). 

 Comprimento do passo – comprimento entre ii) e xii) no momento do 

contato inicial do membro direito com o solo, medido em metros (m). 

  

4.5.2. VARIÁVEIS ANGULARES 

4.5.2.1. Plano sagital  

 Ângulo do tronco – ângulo no plano sagital formado pelo ponto médio do 

acrómio direito e esquerdo (vi e xvi), pelo ponto médio anca direita e 

esquerda (v e xv) com a vertical, medido em graus (º). Em que 0º 

significa que o tronco está vertical, um valor superior a 0º significa que o 

tronco está em flexão e um valor inferior a 0º significa que o tronco está 

em extensão. 

 

 Ângulo da anca – ângulo no plano sagital formado pelo ponto médio 

entre a extremidade anterior do acrómio direito e esquerdo (vi e xvi), 

grande trocânter femoral direito (v) e côndilo femoral lateral direito (iv), 

medido em graus (º). Em que o 0º significa que os três pontos estão 

perfeitamente alinhados, um valor superior a 0º significa que a anca está 

em flexão e um valor inferior a 0º significa que a anca está em extensão. 

 

 Ângulo do joelho – ângulo no plano sagital formado pelo ponto do 

grande trocânter femoral direito (v), côndilo femoral lateral direito (iv) e o 
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ápex distal do maléolo lateral direito (iii), medido em graus (º). Em que o 

0º significa que os três pontos estão perfeitamente alinhados, um valor 

superior a 0º significa que o joelho está em extensão e um valor inferior 

a 0º significa que o joelho está em flexão. 

 

 Ângulo do tornozelo - ângulo no plano sagital formado pelo côndilo 

femoral lateral direito (iv), o ápex distal do maléolo lateral direito (iii) e 

tuberosidade do 5º metatarso direito, medido em graus (º). Em que o 0º 

significa que o tornozelo está em posição neutra, um valor superior a 0º 

significa que o tornozelo está em flexão plantar e um valor inferior a 0º 

significa que o tornozelo está em dorsiflexão. 

 

4.5.2.2. Plano frontal  

 Ângulo do tronco - ângulo no plano frontal formado pelo ponto médio do 

acrómio direito e esquerdo (vi e xvi), pelo ponto médio anca direita e 

esquerda (v e xv) com a vertical, medido em graus (º). Em que 0º 

significa que o tronco está vertical, um valor superior a 0º significa que o 

tronco está inclinado para o lado direito e um valor inferior a 0º significa 

que o tronco para o lado esquerdo. 

 

 Ângulo da anca – ângulo no plano frontal formado pelo ponto médio 

entre a extremidade anterior do acrómio direita e esquerda (vi) e xvi)), 

grande trocânter femoral direito (v) e côndilo femoral lateral direito (iv), 

medido em graus (º). Em que 180º significa que os três pontos estão 

perfeitamente alinhados, um valor superior a 180º significa que a anca 

está em abdução e um valor inferior a 180º significa que a anca está 

adução. 

 

 Ângulo do joelho – ângulo no plano sagital formado pelo ponto grande 

trocânter femoral direito (v), côndilo femoral lateral direito (iv) e o ápex 
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distal do maléolo lateral direito (iii), medido em graus (º). Em que o 180º 

significa que os três pontos estão perfeitamente alinhados, um valor 

superior a 180º significa que a anca está em abdução e um valor inferior 

a 180º significa que a anca está adução. 

 

4.5.2.3. Plano horizontal  

 Ângulo do tronco superior - ângulo no plano horizontal formado pela 

linha formada pelas extremidade lateral do acrómio direito e esquerdo (vi 

e xvi) e a sua rotação em relação à linha formada pelos grandes 

trocânteres femorais (v e xv) quando estão perfeitamente alinhados no 

plano sagital, medida em graus (º). Em que 0 significa que o tronco 

superior está perfeitamente paralelo com as ancas, um valor superior a 0 

significa que o tronco superior está rodado para a direita e um valor 

inferior a 0 significa que o tronco superior está rodado para a esquerda. 

 

 Ângulo do tronco inferior – ângulo no plano horizontal formado pela linha 

formada pelos grandes trocânteres femorais (v e xv) e a sua rotação em 

relação à linha pela linha formada pelas extremidade lateral do acrómio 

direito e esquerdo (vi e xvi) quando estão perfeitamente alinhados no 

plano sagital, medido em graus (º), em que 0 significa que o tronco 

inferior está perfeitamente paralelo com os acrómios, um valor superior a 

“0” significa que o tronco inferior está rodado para a direita e um valor 

inferior a “0” significa que o tronco inferior está rodado para a esquerda. 

 

 

4.5.3. VARIÁVEIS ENERGÉTICAS 

 Deslocamento Total – deslocamento total do centro de massa resultante 

da soma dos deslocamentos nos três eixos de movimento em metros 

(m). 
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 Deslocamento vertical – deslocamento do centro de massa analisado no 

eixo dos ZZ´s em metros (m). 

 

 Deslocamento anterior – deslocamento do centro de massa analisado no 

eixo dos XX´s em metros (m). 

 

 Deslocamento médio-lateral – deslocamento do centro de massa 

analisado no eixo dos YY´s em metros (m). 

 

 Trabalho externo – trabalho calculado pela soma dos incrementos 

positivos do trabalho realizado em todos os planos de movimento (J/m). 

 

 Trabalho ântero-posterior – trabalho realizado pela soma dos 

incrementos positivos realizados no plano ântero-posterior (J/m). 

 

 Trabalho vertical – trabalho realizado pela soma dos incrementos 

positivos realizados no plano vertical (J/m). 

 

 Trabalho medio-lateral – trabalho realizado pela soma dos incrementos 

positivos realizados no plano médio-lateral (J/m). 

 

 Trabalho externo normalizado – trabalho externo normalizado pela 

massa corporal (J/(m . kg)). 

 

 Trabalho ântero-posterior normalizado – trabalho antero-posterior 

normalozado pela massa corporal (J/(m . kg)). 
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 Trabalho vertical normalizado – trabalho vertical normalizado pela massa 

corporal (J/(m . kg)). 

 

 Trabalho medio-lateral normalizado – trabalho medio-lateral normalizado 

pela massa corporal (J/(m . kg)). 

 

4.6. ANÁLISE DE DADOS  

A análise exploratória foi realizada de forma a analisar missings, outliers e a 

análise descritiva das amostras em estudos através a média (µ) ± desvio 

padrão (dp). A normalidade dos dados foi realizada pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade das variâncias através do teste de 

Levene. 

Para as comparações entre ou grupos utilizou-se a análise de variância de 

medidas repetidas (ANOVA), com dois fatores intrasujeito (sem carga, com 

carga externa, com carga corporal em excesso) a 3 níveis de velocidade (lenta, 

auto-selecionada e rápida). 

Nos testes estatísticos foi considerado para todas as variáveis um intervalo de 

confiança de 95%, com um nível se significância (α) de 0,05. 

A análise exploratória, discriminativa e a homogeneidade das medidas 

repetidas dentro do grupo foram realizadas no programa informático SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0 para o Windows. A 

análise de variâncias de medidas repetidas (ANOVA) entre grupos foi realizada 

através do STATISTICA StatSoftware. 
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5. RESULTADOS  

5.1. VARIÁVEIS ESPACIOTEMPORAIS 

 

Nos parâmetros espaciotemporais da marcha verificaram-se interações entre 

os grupos no tempo de apoio à velocidade rápida(F(2,132)= 6,01, p<0,01), na 

rapidez média à velocidade auto-selecionada (F(2,132)= 6,76, p<0,01) e no 

comprimento do passo à velocidade auto-selecionada(F(2,132)= 3,54, p=0,03) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2- Interação entre grupos nas variáveis espaciotemporais no grupo de normoponderais (GN), 

grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e 

rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de significância de α = 0,05.  

 

  

Velocidade 

 

Interação entre Grupos 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

 

Tempo de Apoio (s) 

 

Vl 

 

F(2, 132) = 0,89; p=0,41 

   

Vas F(2, 132) = 2,68; p=0,07    

Vr F(2, 132) = 6,01; p<0,01 0,03 0,05 0,55 

Velocidade Média (m/s) Vl F(2, 132) = 2,49; p=0,08    

Vas F(2, 132) = 6,76; p<0,01 0,23 <0,01 0,01 

Vr F(2, 132) = 1,72; p=0,18    

Largura do Passo (m) Vl F(2, 132) = 0,84; p=0,43    

Vas F(2, 132) = 1,85; p=0,16    

Vr F(2, 132) = 2,59; p=0,07    

Comprimento do Passo (m) Vl F(2, 132) = 2,52; p=0,08    

Vas F(2, 132) = 3,54; p=0,03 0,35 0,01 0,05 

Vr F(2, 132) = 0,22; p=0,80    

 

 O tempo de apoio à velocidade rápida apresentou diferenças entre o GN e o 

GM (p=0,03) e entre GN e GO (p=0,05). O tempo de apoio é significativamente 

inferior no GN em relação ao GM e ao GO.  

A velocidade média também é diferente entre os grupos à velocidade auto-

selecionada entre o GN e GO (p<0,01) e o GM e GO (p<0,01). Nas duas 
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comparações a velocidade média auto-selecionada é significativamente inferior 

no GO em relação ao GN e GM. O comprimento do passo apresenta diferenças 

significativas à velocidade auto-selecionada  entre o GN e GO (p<0,01) e o GM 

e GO (p<0,05). Nas duas comparações o comprimento do passo é 

significativamente inferior no GO em relação ao GN e GM (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Variáveis espaciotemporais da marcha representadas pela média (µ) ± desvio padrão (dp), no 

grupo de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas velocidades 

lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr). 

 

  GN GM GO 

 Velocidade µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

 

Tempo de Apoio (s) 

 

Vl 

 

1,08±0,08 

 

1,10±0,06 

 

1,08±0,05 

Vas 0,79± 0,07 0,82±0,07 0,82±0,08 

Vr 0,67±0,04 0,70±0,04 0,69±0,04 

 

Velocidade Média (m/s) Vl 0,76±0,06 0,77±0,08 0,73±0,04 

Vas 1,10±0,11 1,06±0,12 0,98±0,14 

Vr 1,33±0,12 1,29±0,12 1,31±0,15 

 

Largura do Passo (m) Vl 0,15±0,04 0,16±0,04 0,17±0,05 

Vas 0,14±0,03 0,15±0,04 0,16±0,04 

Vr 0,15±0,03 0,17±0,04 0,16±0,06 

 

Comprimento do Passo (m) Vl 0,62±0,05 0,63±0,06 0,59±0,06 

Vas 0,69±0,04 0,67±0,06 0,65±0,07 

Vr 0,73±0,06 0,73±0,06 0,74±0,08 
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5.2. VARIÁVEIS ANGULARES 

5.2.1. PLANO SAGITAL 

Quando se comparou os diferentes grupos, às diferentes velocidades, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 

cinemáticos da marcha, no plano sagital, entre os grupos analisados. 

A posição do tronco apresentou interação entre os grupos, a todas as 

velocidades, no contato inicial com o solo (Vl F(2, 132) = 84,53; p<0,01; VAS 

F(2, 132) = 109,50; p<0,01 ; VR F(2, 132) = 95,46; p<0,01 ); e final (Vl F(2, 132) 

= 55,61, p<0,01 ; VAS F(2, 132) = 89,918; p<0,01 ; VR F(2, 132) = 77,12; 

p<0,01) (Tabela 4). O GM tinha o tronco mais fletido, a todas as velocidades, 

quando comparado com o GN e GO, tanto no contato inicial com o solo (V l: GM 

vs GN, p<0,01 e GM vs GO, p<0,01; GM vs GN, VAS: GM vs GN p<0,01 e GM 

vs GO, p<0,01  e VR: GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO, p=0,01) como no fim do 

contato com o solo (Vl: GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO p<0,01; VAS: GM vs 

GN, p<0,01 e GM vs GO, p<0,01 e VR: GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO, 

p<0,01). O GO no fim do contato com o solo à velocidade auto selecionada 

(p<0,01) e rápida (p<0,01) apresentou mais extensão do tronco que o GN (VR 

p<0,01. (Tabela 5).  

Na articulação da anca verificaram-se interações entre os grupos, a todas as 

velocidades, no contato inicial (Vl F(2, 132) = 2,132 ; p<0,01; VAS F(2, 132) = 

143,32 ; p<0,01; VR F(2, 132) = 144,00 ; p<0,01), e final com o solo (Vl F(2, 

132) = 9,24; p<0,01; VAS F(2, 132) = 13,71 ; p<0,01; VR F(2, 132) = 26,00 ; 

p<0,01) (Tabela 4). O GM apresenta uma flexão da anca significativamente 

superior em relação ao GN e GO a todas as velocidades no início ((V l: GM vs 

GN, p<0,01 e GM vs GO, p<0,01; VAS: GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO, p<0,01  

e VR: GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO, p=0,01) e fim do contato com o solo (Vl: 

GM vs GN, p<0,01 e GM vs GO, p<0,01; VAS: GM vs G, p<0,01 e GM vs GO, 

p<0,01 e VR: GM vs GN,  p<0,01 e GM vs GO,p<0,01). O GO quando 

comparado com o GN no início do contato com o solo à velocidade lenta 

(p<0,01) apresenta mais flexão da anca (p<0,01) (Tabela 5). 
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Tabela 4 – Interação entre grupos de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de 

obesos (GO) nas variáveis angulares no plano sagital, nas velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e 

rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de significância de α = 0,05. No inicio (0%) 

e fim da fase de apoio (100%) do ciclo de marcha. 

 

 

 

Velocidades 

(m/s) 

 

Ciclo de Marcha 

(%) 

Interacção entre grupos 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

 

Tronco 

 

Vl 

 

0% 

 

F(2, 132) = 84,53; p < 0,01 

 

< 0,01 

 

0,7 

 

< 0,01 

 
 100% F(2, 132) = 55,61, p < 0,01 < 0,01 0,23 < 0,01 

 
Vas 0% F(2, 132) = 109,50; p < 0,01 < 0,01 0,95 < 0,01 

 
 100% F(2, 132) = 89,918; p < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

 
Vr 0% F(2, 132) = 95,46; p < 0,01 < 0,01 0,28 0,01 

 

 100% F(2, 132) = 77,12; p < 0,01 

 

< 0,01 

 

< 0,01 

 

< 0,01 

 

Anca Vl 0% F(2, 132) = 2, 132; p< 0,01 < 0,01 0,04 < 0,01 

 
 100% F(2, 132) = 9,24; p < 0,01 <0,01 0,09 < 0,01 

 
Vas 0% F(2, 132) = 143,32 ; p < 0,01 <0,01 0,42 < 0,01 

 
 100% F(2, 132) = 13,71 ; p < 0,01 <0,01 0,63 < 0,01 

 
Vr 0% F(2, 132) = 144,00 ; p< 0,01 <0,01 0,83 0,01 

 

 100% F(2, 132) = 26,00 ; p< 0,01 

 

<0,01 

 

0,13 

 

< 0,01 

 

Joelho Vl 0% F(2, 132) = 5, 63; p < 0,01 0,02 0,90 0,04 

 
 100% F(2, 132) = 6,27; p < 0,01 0,03 0,01 0,36 

 
Vas 0% F(2, 132) = 6,70; p < 0,01 0,02 0,06 0,42 

 
 100% F(2, 132) = 0,54; p = 0,58 

 
  

 
Vr 0% F(2, 132) = 13,45; p < 0,01 <0,01 0,54 < 0,01 

 

 100% F(2, 132) = 8,65; p < 0,01 

 

0,02 

 

<0,01 

 

0,08 

 

Tornozelo Vl 0% F(2, 132) = 2, 132; p = 0,13 
 

  
 

 100% F(2, 132) = 5,87; p = 0,01 0,09 0,07 <0,01 

 
Vas 0% F(2, 132) = 2,11; p = 0,12 

 
  

 
 100% F(2, 132) = 4,53; p = 0,01 0,29 0,02 <0,01 

 
Vr 0% F(2, 132) = 5,87; p < 0,01 0,9 0,07 <0,01 

 
 100% F(2, 132) = 2,45; p = 0,09 
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Na articulação do joelho existem  interações entre os grupos no contato inicial 

com o solo (Vl F(2, 132) = 5, 63; p<0,01,  VAS F(2, 132) = 6,70; p< 0,01; VR F(2, 

132) = 13,45; p < 0,01) e final (Vl F(2, 132) = 6,27; p<0,01p=0,58 e VR F(2, 132) 

= 8,65; p < 0,01) (Tabela 4). O GM no contato inicial com o solo apresenta mais 

flexão do joelho do que GN a todas as velocidades (Vl p=0,02; VAS p=0,02 e VR 

p<0,01). Já no momento final de contato com o solo, o joelho do GM sai para a 

fase de balanço com menos flexão que o GN à velocidade lenta (p=0,03) e 

rápida (p=0,02) (Tabela 5). O GO no contato final com o solo apresenta menos 

flexão do joelho em relação ao GN à velocidade lenta (p=0,01) e rápida 

(p<0,01). Quando comparamos os dois grupos em sobrecarga, verificamos que 

o GO apresenta menos flexão do joelho no contato inicial com o solo em 

relação ao GM, à velocidade lenta (p=0,04) e rápida (p<0,01) e VR p<0,01). Já 

no momento final de contato com o solo, o joelho do GM sai para a fase de 

balanço com menos flexão que o GN à velocidade lenta (p=0,03) e rápida 

(p=0,02) (Tabela 5). 

Na articulação do tornozelo só existe interação entre os grupos, no contato 

inicial, à velocidade rápida (F(2, 132) = 5,87; p < 0,01) e no contato final à 

velocidade lenta (F(2, 132) = 5,87; p=0,01) e auto-selecionada (F(2, 132) = 

4,53; p=0,01) (Tabela 4). O GO apresenta menos flexão plantar no fim do 

contato com o solo à velocidade auto-selecionada em relação ao GN(p=0,02). 

Na comparação do GO com GM verificou-se que no contato inicial à velocidade 

lenta (p<0,01) GO apresenta menos dorxiflexão e na preparação para a fase de 

balanço o tornozelo sai do solo com menos flexão plantar à velocidade lenta 

(p<0,01) e auto selecionada (p<0,01) (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Variáveis angulares no plano sagital de marcha representadas pela média (µ) ± desvio padrão 

(sd), no grupo de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas 

velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr), no inicio (0%) e fim da fase de apoio (100%) 

do ciclo de marcha. 

 

 

 

 

Velocidades 

 

Ciclo  

de marcha 

 

GN 

 

GM 

 

GO 

µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

Tronco Vl 0% -0,35±1,45 -3,65±1,43 -0,49±1,53 

100% 2,00±1,67 -0,62±0,76 1,58±1,95 

Vas 0% -0,99±1,68 -4,92±1,43 -0,96±1,34 

100% 3,06±1,71 -0,18±0,23 1,88±1,87 

Vr 0% -1,55±2,13 -6,24±1,88 -1,01±2,02 

100% 3,26±1,97 -0,07±0,18 2,04±1,85 

 

Anca Vl 0% 15,83±5,25 28,74±4,70 13,25±6,69 

100% 0,89±7,60 4,96±6,39 -1,90±3,92 

Vas 0% 17,79±4,69 31,06±4,60 16,87±4,18 

100% -2,28±5,86 3,46±6,33 -1,54±6,52 

Vr 0% 18,55±4,99 33,62±4,76 18,82±6,48 

 

100% -2,92±5,87 3,61±6,01 -5,08±3,58 

Joelho Vl 0% -4,15±4,84 -6,86±4,51 -4,00±4,96 

100% -45,49±5,53 -42,46±4,26 -41,21±8,67 

Vas 0% -4,61±4,84 -8,58±6,57 -7,38±7,02 

100% -42,90±6,46 -42,11±5,52 -43,69±5,87 

Vr 0% -4,33±5,15 -9,77±6,43 -5,21±6,09 

100% -44,33±5,22 -40,96±6,41 -38,39±6,35 

 

Tornozelo Vl 0% 0,63±3,44 1,41±3,35 -0,74±6,63 

100% -43,13±8,79 -47,51±10,37 -38,48±14,64 

Vas 0% 1,75±3,63 -4,32±24,38 0,46±2,58 

100% -40,01±11,52 -43,14±13,22 -33,31±8,47 

Vr 0% 2,05±2,78 2,37±4,29 1,68±4,52 

100% -49,59±9,54 -48,85±11,77 -42,83±14,79 
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5.2.2. PLANO FRONTAL 

No plano sagital verificaram interações entre os grupos em todas as 

articulações, exceto no segmento tronco. 

Na articulação da anca verificou-se interação entre grupos no contato inicial 

com o solo em todas as velocidades de movimento (Vl F(2, 132) = 5,22; p < 

0,01; VAS F(2, 132) = 12,47; p < 0,01; VR F(2, 132) = 10,65; p < 0,01), e no 

contato final à velocidade lenta (F(2, 132) = 8,49; p < 0,01) e auto-selecionada 

(F(2, 132) = 13,75; p < 0,01) (Tabela 6). Foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre o GO e GN e GO e GM no contato inicial 

com o solo a todas as velocidades (p<0,01), em que a abdução da anca foi 

sempre superior no GO em relação ao GN e GM. No final da fase de apoio, 

existiram diferenças entre o GO e o GN e o GO e GM à velocidade lenta e 

auto-selecionada (p<0,01), em que o GO apresentou sempre mais abdução da 

anca, quando comparado com o GM e GO . Na articulação do joelho verificou-

se interação entre os grupos,a todas as velocidades de movimento, MAS 

apenas no contato inicial com o solo (Vl F(2, 132) = 6,58; p < 0,01; VAS F(2, 

132) = 6,58; p < 0,01; VR F(2, 132) = 5,86; p < 0,01) (Tabela 6). No contato 

inicial com o solo verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre 

o GO e GN e o GO e GM a todas as velocidades (p<0,01), em que o GO 

apresentou no contato inicial com o solo uma abdução do joelho superior ao 

GN e ao GM (Tabela 7). 
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Tabela 6 – Interação entre grupos de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de 

obesos (GO) nas variáveis angulares no plano frontal, nas velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e 

rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de significância de α = 0,05. No inicio (0%) 

e fim da fase de apoio (100%) do ciclo de marcha. 

 

 

 

Velocidades 

(m/s) 

Ciclo de Marcha 

(%) 

Interacção entre grupos 

 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

 

Tronco 

 

Vl 

 

0% 

 

F(2, 132) = 0,11; p = 0,89 

   

100% F(2, 132) = 0,69; p = 0,50    

Vas 0% F(2, 132) = 0,20; p = 0,82    

100% F(2, 132) = 0,02; p = 0,97    

Vr 0% F(2, 132) = 0,45; p = 0,64    

100% F(2, 132) = 0,52; p = 0,59    

 

Anca Vl 0% F(2, 132) = 5,22; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 8,49; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

Vas 0% F(2, 132) = 12,47; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 13,75; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

Vr 0% F(2, 132) = 10,65; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 0,52; p=0,60    

 

Joelho Vl 0% F(2, 132) = 6,58; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 0,02; p = 0,98    

Vas 0% F(2, 132) = 6,58; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 0,10; p=0,91    

Vr 0% F(2, 132) = 5,86; p < 0,01 1 <0,01 <0,01 

100% F(2, 132) = 0,03; p=0,96    

 

Na articulação do joelho verificou-se interação entre os grupos,a todas as 

velocidades de movimento, MAS apenas no contato inicial com o solo (Vl F(2, 

132) = 6,58; p < 0,01; VAS F(2, 132) = 6,58; p < 0,01; VR F(2, 132) = 5,86; p < 

0,01) (Tabela 6). No contato inicial com o solo verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre o GO e GN e o GO e GM a todas as 

velocidades (p<0,01), em que o GO apresentou no contato inicial com o solo 

uma abdução do joelho superior ao GN e ao GM (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Variáveis angulares no plano frontal de marcha representadas pela média (µ) ± desvio padrão 

(dp), no grupo de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas 

velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr), ), no inicio (0%) e fim da fase de apoio (100%) 

do ciclo de marcha. 

 

  

Velocidades 

(m/s) 

 

Ciclo de Marcha 

(%) 

 

GN 

 

GM 

 

GO 

µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

 

Tronco 

 

Vl 

 

0% 

 

-0,46±0,89 

 

-0,46±0,89 

 

-0,35±0,77 

100% -1,56±1,46 -1,56±1,46 -1,12±1,20 

Vas 0% -0,25±1,07 -0,25±1,07 -0,41±0,39 

100% -1,06±1,35 -1,06±1,35 -1,14±0,81 

Vr 0% -0,16±1,25 -0,16±1,25 0,13±0,49 

100% -1,11±1,15 -1,11±1,15 -1,41±0,99 

Anca Vl 0% 184,78±4,00 184,78±4,00 188,13±4,01 

100% 180,77±3,27 180,77±3,27 184,57±5,21 

Vas 0% 185,16±3,64 185,16±3,64 190,22±5,49 

100% 182,09±3,16 182,09±3,16 187,01±5,97 

Vr 0% 185,384,37 185,38±4,37 190,73±5,11 

100% 183,08±3,96 183,08±3,96 187,39±6,07 

Joelho Vl 0% 190,70±2,87 190,70±2,87 193,51±3,69 

100% 182,58±6,23 182,58±6,23 182,93±6,11 

Vas 0% 190,772,87 190,77±2,87 193,27±3,42 

100% 184,52±6,28 184,52±6,28 185,21±3,50 

Vr 0% 191,04±2,95 191,04±2,95 193,70±3,28 

100% 185,32±6,58 185,32±6,58 184,86±7,51 
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5.2.3. PLANO HORIZONTAL 

No plano horizontal, ao nível do tronco superior apenas se identificou uma 

interação entre grupos, no momento de contato inicial com o solo, à velocidade 

rápida, (F(2, 132) = 4,94; p < 0,01) (Tabela 8). Estas diferenças, são apenas 

significativas entre o GO e o GM (P<0,03), em que o GO apresenta mais 

rotação do tronco comparativamente com o GM (Tabela 9). 

 

Tabela 8 – Interação entre grupos de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de 

obesos (GO) nas variáveis angulares no plano horizontal, nas velocidades lenta (Vl), auto-selecionada 

(Vas) e rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de significância de α = 0,05. No 

inicio (0%) e fim da fase de apoio (100%) do ciclo de marcha. 

 

 

 

Velocidades 

(m/s) 

Ciclo de Marcha 

(%) 

Interacção entre grupos 

 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

 

Tronco Superior 

 

Vl 

 

0% 

 

F(2, 132) = 0,03; p=0,96 

   

100% F(2, 132) = 3,03; p=0,05    

Vas 0% F(2, 132) = 3,86; p=0,20    

100% F(2, 132) = 0,61; p < 0,54    

Vr 0% F(2, 132) = 4,94; p < 0,01 0,07 0,917 0,03 

100% F(2, 132) = 3,83; p = 0,2    

 

Tronco Inferior Vl 0% F(2, 132) = 5,92; p < 0,01 0,05 0,21 <0,01 

100% F(2, 132) = 12,27; p < 0,01 <0,01 <0,01 0,21 

Vas 0% F(2, 132) = 8,51; p < 0,01 <0,01 0,65 <0,01 

100% F(2, 132) = 15,65; p < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Vr 0% F(2, 132) = 12,30; p < 0,01 <0,01 0,5 <0,01 

100% F(2, 132) = 10,21; p < 0,01 0,01 <0,01 0,14 

 

No que diz respeito ao tronco inferior, a interação entre os grupos é significativa 

a todas as velocidades, tanto no contato inicial (Vl F(2, 132) = 5,92; p < 0,01; 

VAS F(2, 132) = 8,51; p < 0,01; VR F(2, 132) = 12,30; p < 0,01), como final (Vl 

F(2, 132) = 12,27; p < 0,01; VAS F(2, 132) = 15,65; p < 0,01; VR F(2, 132) = 

10,21; p < 0,01) (Tabela 8). Entre o GM e GN, a todas as velocidades 

verificam-se diferenças significativas sendo que o GM apresenta menor rotação 

quando comparado com o GN, tanto no contato inicial (Vl P<0,05; VAS p<0,01 E 



Resultados 

55 

VR p <0,01), como final com o solo (Vl p<0,01; VAS p< <0,01 e VR p = 0,01). Na 

comparação entre o GO e GN verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas no contato final com o solo a todas as velocidades (Vl p <0,01; 

VAS p <0,01 e VR p <0,01), sendo que o GO apresenta a todas as velocidades 

uma menor rotação para a direita do tronco inferior (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Variáveis angulares no plano horizontal de marcha representadas pela média (µ) ± desvio 

padrão (sd), no grupo de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas 

velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr), ), no inicio (0%) e fim da fase de apoio (100%) 

do ciclo de marcha. 

 

  

Velocidades 

(m/s) 

 

Ciclo de Marcha 

(%) 

 

GN 

 

GM 

 

GO 

µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

 

Tronco Superior 

 

Vl 

 

0% 

 

2,07±4,06 

 

2,24±3,44 

 

1,99±4,47 

100% 1,88±4,10 0,10±4,01 1,37±3,36 

Vas 0% 4,18±3,62 2,41±3,84 4,01±2,44 

100% -1,82±4,00 -2,55±3,72 -2,49±2,63 

Vr 0% 4,61±4,45 2,36±3,92 4,51±3,10 

100% -1,72±3,12 -3,30±3,88 -3,65±3,24 

 

Tronco Inferior Vl 0% -6,07±5,52 -3,72±3,27 -7,54±6,07 

100% 8,76±4,14 5,44±4,47 4,10±4,38 

Vas 0% -6,38±4,24 -3,37±3,91 -6,88±6,15 

100% 7,13±4,11 4,36±3,74 1,81±2,91 

Vr 0% -8,51±3,33 -4,49±4,43 -7,75±7,50 

100% 7,96±3,69 5,00±5,19 3,39±3,78 

 

Quando comparamos o GO com GM verificamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas do tronco inferior no inicio da fase de apoio a 

todas as velocidades (Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01), o GO apresenta a 

todas as velocidades menos rotação para a direita do tronco inferior que o GM 

(Tabela 9). 
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5.3. VARIÁVEIS ENERGÉTICAS 

5.3.1. DESLOCAMENTO DO CENTRO DE MASSA 

As interações entre os grupos no deslocamento total do centro de massa 

aconteceram à velocidade lenta (F(2, 132) = 6,82; p<0,01) e auto-seleccionada 

(F(2, 132) = 4,61; p=0,01) (Tabela 10). Verificaram-se diferenças entre o GO e 

GN e o GO e GM à velocidade lenta (GO VS GN p< 0,01; GO vs GM p<0,01) e 

auto selecionada (GO vs GN p<0,01) , em que o deslocamento total do GO foi 

inferior ao do GN e GM nas duas velocidades (Tabela 11). 

 

Tabela 10 – Interação entre grupos de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de 

obesos (GO) no deslocamento do centro de massa durante a marcha, nas velocidades lenta (Vl), auto-

selecionada (Vas) e rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de significância de α = 

0,05. 

 

 

 

Velocidades 

(m/s) 

Interacção entre grupos 

 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

D
e
s
lo

c
a
m

n
to

 (
m

) 

 

Total 

 

Vl F(2, 132) = 6,82; p<0,01 0,35 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 4,61; p=0,01 0,18 < 0,01 0,06 

Vr F(2, 132) = 1,42; p=2,44 
   

  
    

Antero-Posterior Vl F(2, 132) = 7,28; p=0,01 0,37 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 5,25; p=0,01 0,15 < 0,01 0,04 

Vr F(2, 132) = 1,56; p=0,21 
   

  
    

Vertical Vl F(2, 132) = 0,77; p=0,46 
   

Vas F(2, 132) = 1,06; p=0,35 
   

Vr F(2, 132) = 0,60; p=0,55 
   

  
    

Medio-Lateral Vl F(2, 132) = 2,76; p=0,06 
   

Vas F(2, 132) = 8,95; p<0,01 0,07 < 0,01 0,01 

 
 

Vr F(2, 132) = 0,60; p=0,55 
   

 

Também se verificaram interações entre os grupos no deslocamento antero-

posterior do centro de massa nas velocidades lenta (F(2, 132) = 7,28; p=0,01) e 

auto-selecionada (F(2, 132) = 5,25; p=0,01) (Tabela 10). O GO tem um 

deslocamento do centro massa antero-posterior inferior ao GN e ao GM à 
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velocidade lenta (GO VS GN p< 0,01; GO VS GM p< 0,01) e auto selecionada 

(GO VS GN p< 0,01; GO VS GM p=0,04) (Tabela 11). 

Com respeito ao deslocamento médio-lateral do centro de massa houve 

interação entre os grupos na velocidade auto-selecionada (F(2, 132) = 8,95; 

p<0,01) e rápida (F(2, 132) = 6,39; P<0,01) (Tabela 11). Quando comparamos 

o GO com o GN e o GO com o GM verificamos que, em ambos os casos, o GO 

apresenta um deslocamento médio-lateral superior, nas velocidade auto-

selecionada (GO VS GN p< 0,01; GO VS GM p= 0,01) e rápida (GO VS GN p< 

0,01; GO VS GM p< 0,01) (Tabela 12). 

 

Tabela 11 - Deslocamento do centro de massa durante a marcha, representadas pela média (µ) ± desvio 

padrão (dp), no grupo de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas 

velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr). 

 

   

Velocidades 

(m/s) 

 

GN 

 

 

GM 

 

GO 

   µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

D
e
s
lo

c
a
m

e
n

to
 (

m
) 

 

Total 

 

Vl 

 

1,22 ±0,10 

 

1,24 ±0,13 

 

1,13 ±0,08 

 Vas 1,35 ±0,11 1,31 ±0,10 1,26 ±0,13 

 Vr 1,44 ±0,15 1,40 ±0,14 1,41 ±0,15 

 

Antero-Posterior Vl 1,20 ±0,10 1,23 ±0,13 1,11 ±0,08 

 Vas 1,34 ±0,11 1,30 ±0,09 1,25 ±0,14 

 Vr 1,43 ±0,15 1,38 ±0,14 1,40 ±0,14 

 

Vertical Vl 0,11 ±0,02 0,11 ±0,03 0,12 ±0,02 

 Vas 0,13 ±0,02 0,13 ±0,03 0,14 ±0,02 

 Vr 0,14 ±0,03 0,14 ±0,04 0,15 ±0,03 

 

Medio-Lateral Vl 0,12 ±0,03 0,12 ±0,04 0,14 ±0,02 

 Vas 0,08 ±0,02 0,09 ±0,02 0,11 ±0,03 

 Vr 0,07 ±0,02 0,07 ±0,02 0,09 ±0,02 

 

 



Resultados 

58 

5.3.2. TRABALHO EXTERNO ABSOLUTO E NORMALIZADO 

 

No trabalho externo do centro de massa verificaram-se interações entre grupos 

no trabalho externo (Vl F(2, 132) = 19,73; p<0,01; VAS F(2, 132) = 37,85; 

p<0,01; VR F(2, 132) = 10,31; p<0,01), antero posterior (Vl F(2, 132) = 22,37; 

p<0,01; VAS F(2, 132) = 18,73; p<0,01; VR F(2, 132) = 20,00; p<0,01), vertical 

(Vl F(2, 132) = 85,66; p<0,01; VAS F(2, 132) = 93,49; p<0,01; VR F(2, 132) = 

49,13; p<0,01) e médio lateral (Vl F(2, 132) = 54,02; p<0,01; VAS F(2, 132) = 

66,29; p<0,01; VR F(2, 132) = 56,57; p<0,01), a todas as velocidadades 

estudadas.  

Quando comparamos o GO com o GN e GM verificou-se que o trabalho 

externo (GO vs GM, Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01 e GO vs GN Vl p<0,01; 

VAS p<0,01; VR p<0,01), antero-posterior (GO vs GM, Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR 

p<0,01 e GO vs GN Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01), vertical (GO vs GM, Vl 

p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01 e GO vs GN Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01) 

e médio-lateral (GO vs GM Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01 e GO vs GN Vl 

p<0,01; VAS p<0,01; VR p<0,01) foi significativamente superior nos obesos em 

relação ao GN e GM a todas as velocidades. O GM apresentou um trabalho 

médio-lateral superior ao GN às velocidade lenta (p< 0,01) e auto-selecionada 

(p<0,02). 

Quando o trabalho foi normalizado pela massa corporal manteve-se a interação 

entre grupos no trabalho externo à velocidade rápida (F(2, 132) = 37,85; 

p<0,01), no trabalho antero-posterior à velocidade lenta (F(2, 132) = 6,03; 

p<0,01) e rápida (F(2, 132) = 18,73; p < 0,01), no trabalho vertical à velocidade 

lenta (F(2, 132) = 2,98; p = 0,05) e auto-selecionada (F(2, 132) = 4,59; p = 

0,01) e no trabalho médio-lateral à velocidade lenta (F(2, 132) = 17,108; p < 

0,01), auto-selecionada (F(2, 132) = 19,03; p < 0,01) e rápida (F(2, 132) = 

16,68; p < 0,01). 

O trabalho externo foi significativamente superior no GO em relação ao GM (p< 

0,01) e GN (p<0,01) à velocidade rápida. O trabalho anterior posterior 

normalizado continua a ser significativamente superior no GO em relação ao 
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GN e GM na velocidade lenta (GO vs GM, p<0,01, GO vs GN, p<0,01) e rápida 

(GO vs GM, p<0,01, GO vs GN, p<0,01).  

O trabalho vertical normalizado continuou a ser superior no GO em relação ao 

GN e GM nas velocidadea lenta (GO vs GM, p<0,02, GO vs GN, p<0,01) e 

auto-selecionada (GO vs GM, p=0,02, GO vs GN, p=0,01).  

 

Tabela 12 – Interação entre grupos de normoponderais (GN), grupo de mochileiros (GM) e grupo de 

obesos (GO) do trabalho necessário para deslocar o centro de massa durante a marcha, nas velocidades 

lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr), representados pelo valor de F e de p, com um nível de 

significância de α = 0,05. 

 

 

 

 

Velocidades 

(m/s) 

Interacção entre grupos 

 

 

GN vs GM 

 

GN vs GO 

 

GM vs GO 

T
ra

b
a
lh

o
 (

J
/ 
m

) 

 

Externo 

 

Vl 

 

F(2, 132) = 19,73; p<0,01 

 

0,06 

 

< 0,01 

 

< 0,01 

Vas F(2, 132) = 37,85; p<0,01 0,46 < 0,01 < 0,01 

Vr F(2, 132) = 10,31; p<0,01 0,60 < 0,01 < 0,01 

Antero-Posterior Vl F(2, 132) = 22,37; p<0,01 0,07 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 18,73; p<0,01 0,48 < 0,01 < 0,01 

Vr F(2, 132) = 20,00; p<0,01 0,51 < 0,01 < 0,01 

Vertical Vl F(2, 132) = 85,66; p<0,01 0,99 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 93,49; p<0,01 0,87 < 0,01 < 0,01 

Vr F(2, 132) = 49,13; p<0,01 0,89 < 0,01 < 0,01 

Medio-Lateral Vl F(2, 132) = 54,02; p<0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 66,29; p<0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 

Vr F(2, 132) = 56,57; p<0,01 0,08 < 0,01 < 0,01 

T
ra

b
a
lh

o
 N

o
rm

a
liz

a
d

o
 (

J
 /

 (
m

 *
 k

g
) 

) 

Externo Vl F(2, 132) = 2,48; p=0,09 
   

Vas F(2, 132) = 0,16; p=0,98 
   

Vr F(2, 132) = 37,85; p<0,01 0,46 < 0,01 < 0,01 

Antero-Posterior Vl F(2, 132) = 6,03; p<0,01 0,19 < 0,01 < 0,01 

Vas F(2, 132) = 0,58; p=0,56 
   

Vr F(2, 132) = 18,73; p < 0,01 0,48 < 0,01 < 0,01 

Vertical Vl F(2, 132) = 2,98; p = 0,05 0,92 0,01 0,02 

Vas F(2, 132) = 4,59; p = 0,01 0,59 0,01 0,02 

Vr F(2, 132) = 0,58; p=0,56 
  

0,33 

Medio-Lateral Vl F(2, 132) = 17,108; p < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,33 

Vas F(2, 132) = 19,03; p < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Vr F(2, 132) = 16,68; p < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 
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O trabalho médio-lateral normalizado continuou a ser superior no GO à 

velocidade lenta (p<0,01), auto-selecionada (p<0,01) e rápida (p<0,01) em 

relação ao GN. Em relação ao GM o trabalho medio-lateral normalizado foi 

superior no GO à velocidade auto selecionada (p<0,01) e rápida (p<0,01). O 

trabalho medio lateral normalizado no GM foi significativamente superior ao GN 

às três velocidades (Vl p<0,01; VAS p<0,01; VR P=0,02). 

Tabela 13 – Variáveis do trabalho realizado para deslocar o centro de massa durante a marcha, 

representadas pela média (µ) ± desvio padrão (dp), no grupo de normoponderais (GN), grupo de 

mochileiros (GM) e grupo de obesos (GO), nas velocidades lenta (Vl), auto-selecionada (Vas) e rápida (Vr). 

 

   

Velocidades 

(m/s) 

 

GN 

 

 

GN 

 

GO 

   µ ± dp µ ± dp µ ± dp 

T
ra

b
a
lh

o
 (

J
 /
 m

) 

 

 

Externo 

 

Vl 

 

45,25 ±10,92 

 

52,32 ±17,63 

 

71,94 ±20,35 

 Vas 57,98 ±14,17 60,93 ±18,47 95,72 ±13,93 

 Vr 56,33 ±18,21 58,88 ±21,94 80,03 ±11,00 

Antero-Posterior Vl 47,82 ±10,70 53,98 ±15,69 73,26 ±16,36 

 Vas 66,00 ±17,75 69,60 ±21,90 100,25 ±25,43 

 Vr 69,76 ±19,80 72,97 ±21,90 103,72 ±10,62 

Vertical Vl 28,97 ±5,60 28,97 ±7,60 54,44 ±11,86 

 Vas 32,51 ±6,70 32,20 ±7,86 58,92 ±8,73 

 Vr 33,35 ±7,71 33,65 ±9,67 56,18 ±9,36 

Medio-Lateral Vl 2,43 ±1,07 3,77 ±1,84 6,68 ±1,48 

 Vas 2,18 ±0,80 3,06 ±1,50 6,99 ±2,93 

 Vr 1,57 ±0,88 2,22 ±1,24 5,94 ±3,21 
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Externo Vl 0,70 ±0,17 0,76 ±0,22 0,67 ±0,18 

 Vas 0,89 ±0,20 0,89 ±0,22 0,90 ±0,24 

 Vr 0,87 ±0,27 0,87 ±0,30 0,85 ±0,24 

Antero-Posterior Vl 0,75 ±0,18 0,81 ±0,21 0,63 ±0,19 

 Vas 1,01 ±0,23 1,00 ±0,23 0,94 ±0,21 

 Vr 1,06 ±0,26 1,08 ±0,27 1,10 ±0,24 

Vertical Vl 0,44 ±0,08 0,44 ±0,11 0,50 ±0,08 

 Vas 0,50 ±0,07 0,48 ±0,10 0,56 ±0,08 

 Vr 0,50 ±0,09 0,50 ±0,12 0,53 ±0,08 

Medio-Lateral Vl 0,04 ±0,01 0,06 ±0,03 0,06 ±0,02 

 Vas 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,07 ±0,03 

 Vr 0,02 ±0,01 0,03 ±0,02 0,05 ±0,02 
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6. DISCUSSÃO  

6.1. VARIÁVEIS ESPACIOTEMPORAIS 

O tempo de apoio à velocidade rápida é inferior no GN em relação aos grupos 

com excesso de carga, GO e GM. Os estudos encontrados que analisaram o 

comprimento do passo, com e sem mochila, apenas compararam os grupos à 

velocidade auto-selecionada, não encontrando diferenças significativas entre 

os grupos como no nosso estudo (Hong and Cheung 2003; Chow, Kwok et al. 

2005; Birrell and Haslam 2009). No que diz respeito à comparações entre 

obesos e normoponderais os resultados não são corroborantes, Dufek et al. 

(2011) comparou crianças obesas e não obesas e não encontrou diferenças no 

tempo do passo à velocidade rápida e auto-seleccionada. Apesar de não se 

verificarem diferenças estatísticamente significativas entre o GM e GO o tempo 

de apoio foi superior no GM. Esta diminuição da velocidade é apontada como 

uma estratégia de diminuição dos custos energéticos  

O valor da velocidade auto-selecionada e o comprimento do passo são 

inferiores nos obesos em relação aos normoponderais, e estes resultados vão 

de encontro com os resultados de Dufek et al. (2011), na comparação entre 

adolescentes obesos e não obesos em relação ao valor da velocidade auto-

seleccionada, Malatesta et al. (2009), em relação à velocidade auto-

selecionada e ao comprimeno do passo. No entanto, Nantel et al. (2006) num 

estudo comparativo entre crianças obesas e não obesas, Lai et al. (2008) e 

DeVita et al. (2003) em estudos comparativos entre adultos obesos e não 

obesos, não encontraram diferenças significativas entre os grupos. O valor da 

velocidade auto-selecionada e o comprimento do passo dos obesos também 

foram inferiores aos dos mochileiros. Não foram encontrados estudos que 

tivessem feito esta comparação com os quais se possam confrontar os nossos 

resultados. É de salientar que apesar de as diferenças não serem significativas 

entre os normoponderais com e sem carga, o valor da velocidade auto-

seleccionada e o comprimento do passo foram inferior com uma carga 

acoplada a nível do tronco, o que está de acordo com a literatura (Pascoe, 
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Pascoe et al. 1997; Hong and Cheung 2003; Chow, Kwok et al. 2005; Birrell 

and Haslam 2009). 

O estudo da largura do passo apenas foi encontrado no estudo de Dufek et al 

(2011), onde os obesos apresentaram uma largura de passo superior aos 

normoponderais, no nosso estudo não se verificaram interações entre os 

grupos nesta variável, no entanto, os obesos apresentaram uma largura de 

passo tendencialmente superior aos normoponderais com e sem carga. 

As alterações espaciotemporais da marcha dos obesos, diminuição a 

velocidade média e comprimento do passo, e o aumento da largura médio-

lateral do passo são apontados como alterações responsáveis por diminuir o 

trabalho muscular e externo dos obesos durante a marcha (Malatesta, Vismara 

et al. 2009) 

 Os obesos apresentam uma postura mais eracte e um comprimento de passo 

menor o que contribui para uma diminuição dos custos energéticos (DeVita and 

Hortobágyi 2003) 
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6.2. VARIÁVEIS ANGULARES 

6.2.1. PLANO SAGITAL 

Neste estudo verificou-se que os mochileiros apresentavam mais flexão do 

tronco tanto no início como no fim da fase de apoio, vão de encontro aos 

mesmo resultados de Majumdar et al. (2010) ao compararem normoponderais 

com e sem carga posterior. Dos estudos encontrados na literatura a maioria 

analisou a flexão do tronco através da amplitude total durante uma determinada 

fase da marcha (Pascoe, Pascoe et al. 1997; Goh, Thambyah et al. 1998; Hong 

and Cheung 2003; Li, Hong et al. 2003; Attwells, Birrell et al. 2006). A postura 

flectida do tronco durante a marcha pode alterar aos parametros respiratorios 

dos mochileiros durante a marcha, sendo responsavel por aumentar o esforço 

muscular e a fatigabilidade e os custos energéticos (Merati, Negrini et al. 2001; 

Li, Hong et al. 2003). A flexão do tronco está associada ao reposicionamento 

do centro de massa, devido ao aumento da carga ao nivel do tronco 

(Fiolkowski, Horodyski et al. 2006). Não foram encontrados estudos que 

comparassem obesos com normoponderais e/ou mochileiros, no entanto 

segundo o presente trabalho os obesos apresentam mais extensão do tronco 

que os mochileiros a todas as velocidades de marcha e mais extensão do 

tronco que os normoponderais à velocidade auto-selecionada e rápida. 

A anca está mais fletida durante o contato inicial e a perda de contato com o 

solo nos mochileiros, em relação aos normoponderais, e resultados 

semelhantes foram encontrados por Majundar et al. (2010). Mais uma vez a 

maioria dos estudos que analisaram a amplitude do ângulo da anca, centraram-

se na amplitude total de movimento desta articulação. Este parâmetro aumenta 

com o aumento da sobrecarga externa a que o corpo está sujeito (Li, Hong et 

al. 2003; Chow, Kwok et al. 2005; Attwells, Birrell et al. 2006). Os mochileiros 

apresentaram uma maior flexão da anca do que os obesos, provavelmente pela 

posição anterior do tronco devido à carga posterior, esta compensação deve-se 

á necessidade de complementar a flexão do tronco para seja possível projetar 

o centro de massa anteriormente. Os obesos apresentaram maior flexão da 
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anca no contato com o solo à velocidade lenta. O que vai de encontro aos 

apresentados por Shultz et al. (2009), uma vez que segundo estes autores a 

amplitude de movimento em flexão aumenta e em extensão diminuiu nos 

obesos durante a fase de apoio, o que poderá dever-se ao membro inferior 

atacar o solo com uma flexão da anca superior. 

A carga que os mochileiros transportam leva a que o contato inicial com o solo 

seja feito com mais flexão do joelho a todas as velocidades e que o fim da fase 

de apoio, isto é, a preparação para a fase aérea, seja feita com menos flexão 

do joelho ás velocidades lenta e rápida. Majumdar et al. (2011) apresentaram 

resultados concordantes no início da fase de apoio, no entanto, não verificaram 

diferenças no fim da fase de apoio. Quando analisada a amplitude total do 

ângulo do joelho durante a fase de apoio os resultados são controversos, Birrel 

et al. (2009) dizem que a amplitude aumenta, já Attwells et al. (2006) afirmam 

que diminui e Lee et al., que não existem alterações. Os obesos em relação 

aos sujeitos normoponderais segundo o nosso estudo apresentam uma menor 

flexão do joelho no final da fase de apoio às velocidades rápida e lenta, 

McMillan et al. (2010) à velocidade auto-seleccionada não verificaram 

diferenças no ângulo do joelho no início e fim da fase de apoio como no nosso 

estudo. Não foram encontrados estudos que analisassem esta articulação às 

velocidades rápida e lents. Não foram encontrados artigos que comparassem 

os obesos com mochileiros para se comparar os resultados obtidos, no 

entanto, os obesos entram em contato com o solo com menos flexão plantar 

que os mochileiros à velocidade lenta e rápida, não se verificando diferenças 

entre os grupos à velocidade auto-selecionada. 

Na articulação do tornozelo, também não foram diferenças nos normoponderais 

com e sem carga a nenhuma velocidade de marcha. No entanto, Majumdar et 

al. (2010) à velocidade auto-selecionada encontraram diferenças significativas 

entre os grupos, verificando que existe um aumento da dorsiflexão com a carga 

no início da fase de apoio. Verificou-se que os obesos em relação à população 

normoponderal apresentaram menos flexão plantar à velocidade auto-

seleccionada, resultados semelhentes foram encontrados no estudo de 

McMillan et al. (2010), no entanto Devita et al. (2003) obtiveram diferenças 
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significativas no fim da fase de apoio com, mas em sentido contrário contrário, 

isto é, com mais flexão plantar. Os obesos em relação aos mochileiros 

apresentaram menos dorsiflexão no inicio da fase de apoio e mais flexão 

plantar no fim da fase de apoio à velocidade lenta. 

 

 

6.2.2. PLANO FRONTAL 

Os movimentos do tronco não apresentaram diferenças entre os grupos no 

plano sagital, o que nos poderá indicar que a carga não altera a cinemática do 

tronco no plano frontal. Não foram encontrados estudos que comparassem esta 

variável durante o ciclo de marcha entre os grupos estudados. 

Os obesos apresentaram a todas as velocidades uma maior abdução da anca 

em relação aos normoponderais e mochileiros, os mesmos resultados foram 

encontrados por Lai et al. (2008) quando comparam um grupo de obesos e 

normoponderais. O facto de não existirem diferenças entre os normoponderais 

com e sem carga pode indicar que a principal razão para as diferenças na 

amplitude de movimento desta articulação devem-se à maior quantidade de 

massa corporal que os obesos apresentam ao nível do segmento corporal coxa 

(Browning et al. 2007). 

No que respeita à articulação do joelho, no contato inicial com o solo os obesos 

apresentam mais abdução que os normoponderais com e sem carga. Estes 

resultados estão de acordo com os encontrados por McMillan et al (2010) na 

comparação de um gurpo de obesos com normoponderais. O facto de não 

existirem diferenças na abdução do joelho entre os normoponderais com e sem 

carga mas existirem diferenças destes grupos com os obesos, pode dever-se 

às alterações anatomicas a nível do joelho que os obesos adquirem devido ao 

excesso de massa corporal (Dufekt et al 2011). 
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6.2.3. PLANO HORIZONTAL 

No nosso estudo verificamos que os obesos apresentaram mais rotação do 

tronco superior do que os mochileiros apenas à velocidade rápida. Isto pode 

ser porque necessitam desta rotação para compensar alguma alteração de 

movimento ao nível do tronco inferior ou membros inferiores. Tanto quanto é do 

nosso conhecimento não existem estudos na literatura que tenham analisado 

esta variável. 

Quando adicionamos uma carga externa a um sujeito normoponderal 

verificamos uma diminuição da rotação do tronco superior e inferior a todas as 

velocidades de movimento. Os obesos também apresentam menos rotação do 

tronco inferior que os sujeitos normoponderais com e sem carga. 
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6.3. VARIÁVEIS ENERGÉTICAS 

 

O deslocamento total do centro de massa a diferentes velocidades é inferior 

nos obesos em relação aos normoponderais com e sem mochila. No entanto, o 

deslocamento médio lateral e vertical dos obesos é superior ao dos 

normoponderais sem e com carga. Que poderá resultar do facto dos obesos 

apresentarem uma largura do passo superior, apesar de neste estudo não ter 

sido significativo. Este aumento da largura do passo poderá ainda estar 

relacionada com a maior quantidade de massa adiposa que os obesos 

apresentam na região da coxa ou como uma estratégia activa por parte dos 

mesmos para aumentar a estabilidade dinâmica durante a marcha (Browning, 

Modica et al. 2007; Malatesta, Vismara et al. 2009). O nosso estudo reforça a 

segunda possibilidade, ou seja, os obesos aumentam a largura do passo para 

aumentarem a estabilidade dinêmica durante a marcha, uma vez que, apesar 

das diferenças não serem significativas, quando adicionamos uma carga 

externa aos normoponderais estes têm tendencia em aumentarem a largura do 

passo de forma a aumentarem a base de suporte durante a marcha, 

conseguindo desta forma uma maior estabilidade. Desta forma poderemos 

considerar que o aumento da largura do passo poderá ser uma estratégia 

locomotora adaptativa à sobrecarga. No entanto, poderá não ser a única 

contribuição, uma vez que os obesos durante a fase debalanço do membro 

contralateral provavelmente apresenta custos superiores aos sujeitos 

normoponderais mesmo com carga, pois para além de apresentarem membros 

inferiores com uma massa corporal superior, a circundução na fase de balanço 

é superior o que leva a alterações da dinâmica da marcha (Browning, 

McGowan et al. 2009).  

O maior deslocamento médio-lateral poderá estar relacionado com uma 

estratégia para melhorar a recuperação de energia no fenómeno de converção 

da energia potencial para cinética (Malatesta, Vismara et al., 2009). 

O aumento do deslocamento vertical e médio-laretal traduz-se no aumento do 

trabalho externo realizado nos obesos, resultados semelhantes foram 
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encontrados por Malatesta et al. (2009). Este aumento do trabalho externo 

sugere que a sobrecarga a nível das articulações é superior nos obesos, o que 

poderá explicar alguns processo degenerativos existentes nestas populações 

como as artroses ao nível do joelho (Browning, Kram et al.. 2009). Quando o 

trabalho é normalizado pela massa corporal, as diferenças deixam de existir à 

velocidade auto-selecionada, resultados semelhantes foram verificados por 

Malatesta, Vismara et al. (2009). 

Os normoponderais com e sem carga apresentaram quantidades de trabalho 

externo absoluto e normalizado identicas, isto poderá dever-se ao facto da 

carga adicional se localizar ao nível do tronco. Segundo Browning et al. (2007) 

num estudo em que se adicionou carga em diferentes locais do corpo, 

verificou-se que para além da taxa metabólica aumentar com a carga, este 

aumento é superior quanto mais distal do tronco essa carga adicional foi 

colocada, resultados semelhantes foram encontrados por Bastien et al., (2005). 

Isto pode explicar o facto de não terem existido diferenças entre no trabalho 

externo realizado entre os normoponderais com e sem carga. Uma vez que a 

carga neste estudo foi adicionada a nível torácico. Apesar das diferenças não 

serem significativas o trabalho externo é superior e poderá dever-se às 

alterações cinemáticas que ocorrem em adaptação à carga e que estão 

referenciadas como responsáveis por aumento dos custos energéticos como, o 

tronco mais flectido e o aumento da largura do passo (Merati, Negrini et al. 

2001; Li, Hong et al. 2003).  
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6.4. RELAÇÕES ENTRE AS DIFERENTES VARIÁVEIS ESTUDADAS 

A diminuição da velocidade auto-selecionada está associada à diminuição do 

trabalho externo relativo, o que leva a que os obesos e normoponderais com e 

sem carga não apresentem diferenças significativas no trabalho externo. Este 

resultado é reforçado pelo facto de à velocidade rápidas controladas em que 

todos os grupos apresentam a mesma velocidade, nos obesos o trabalho 

externo normalizado é superior ao dos normoponderais com e sem carga. 

Assim a diminuição da velocidade está relacionada com a diminuição do 

trabalho externo por unidade de massa necessária para elevar e acelerar o 

centro de mass, com diminuição dos custos energéticos por unidade de 

distância (Browning and Kram 2005; Malatesta, Vismara et al. 2009) 

Apesar de a massa corporal estar correlacionada com o trabalho externo, 

segundo Malatesta et al. (2009), esta apenas explica 41% da variância do 

trabalho externo absoluto, sendo que as adaptações biomecânicas também 

apresentam um papel representativo no trabalho mecânico do corpo humano. 

Browning et al. (2005) verificou que os obesos necessitariam de andar a uma 

velocidade de 1m/s para apresentarem o mesmo esforço relativo que os 

normoponderais sem carga a na velocidade auto-selecionada. Para além disso, 

foi verificado por Browning et al. (2007) que com a diminuição da velocidade os 

momentos absolutos musculares no plano sagital, nos obesos, diminuem, 

permitindo a diminuição a carga ao nivel da articulação do joelho e a 

diminuição do risco das condições musculo-esqueléticas nos obesos. 

Certos autores defendem que os obesos apresentam estratégias locomotoras 

que os levam a apresentar custos energéticos inferiores aos que são 

supostamente esperados quando apresentamos excesso de massa corporal. 

Mas se assim fosse, sendo o trabalho externo uma medida indirecta dos custos 

metabólicos era suposto que os mochileiros apresentassem um trabalho 

externo relativo superior ao dos obesos, uma vez que não estão adaptados ao 

excesso de massa que transportaram durante a marcha. No entanto, isso não 

aconteceu, o trabalho externo relativo dos obesos e mochileiros não apresenta 
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diferenças significativas, apresentamdo valores muito aproximado (Cavagna, 

Willems et al. 2002; Browning and Kram 2005). 

Segundo alguns autores apesar do trabalho externo absoluto ser superior nos 

obesos, o facto deste valor normalizado não ser superior entre obesos e 

normoponderais leva-os a considerar que as alterações biomacânicas da 

marcha não existem para diminuir o trabalho externo.(Browning, McGowan et 

al. 2009) 

Browning et al. (2005) compararam os resultados do aumento dos custos 

energéticos dos seus obesos em relação aos resultados de Griffin et al. (2003) 

os quais obterem gastos idênticos aos obesos de Browning mas com sujeito 

que transportavam uma sobrecarga externa.o que sugere que tanto a massa 

adiposa como a carga externa apresentam efeitos similares nos custos 

energéticos (Browning, Baker et al. 2006). No entanto, esta comparação não 

pode ser tão simples, uma vez que outras variáveis que influenciam os custos 

energéticos e diferenciam-se entre os grupos, como os parâmetros angulares e 

espaciotemporais. Uma vez que existem diferenças entre os obesos e 

mochileiros. E os mochileiros apesar de apresentarem uma carga que simula 

um IMC de obesidade continuam a apresentar um padrão de marcha mais 

aproximado ao dos normoponderais sem carga, do que dos obesos. Isto 

poderá ser indicativo que ao longo dos anos os obesos adquirem adaptações 

que se mantêm, devido ao excesso de massa corporal. 
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7. CONCLUSÃO  

Ao investigar o efeito da sobrecarga, em obesos e normoponderais, na marcha 

a diferentes velocidades, verificou-se que a sobrecarga em ambos os casos é 

responsável por alterações espacio-temporais, angulares e mecânicas da 

marcha. 

 

Relativamente ás hipóteses de estudo verificamos que 

H1: Os normoponderais com e sem sobrecarga diferenciam nos parâmetros 

espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H2: Os obesos e os normoponderais diferenciam nos parâmetros 

espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H3: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga diferenciam nos 

parâmetros espaciotemporais da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada 

e rápida 

 

H4: Os normoponderais com e sem sobrecarga diferenciam nos parâmetros 

angulares da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H5: Os obesos e os normoponderais diferenciam nos parâmetros angulares da 

marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H6: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga diferenciam nos 

parâmetros angulares da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 
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H7: Os normoponderais com e sem sobrecarga diferenciam nos parâmetros 

energéticos da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H8: Os obesos e os normoponderais diferenciam nos parâmetros energéticos 

da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e rápida 

 

H9: Os obesos e os normoponderais com sobrecarga diferenciam nos 

parâmetros energéticos da marcha à velocidade lenta, auto-selecionada e 

rápida 

 

Os resultados salientam a necessidade de desenvolver estudos que comparem 

a sobrecarga ocasional e permanente tentando comparar grupos homogéneos 

no que diz respeito aos dados demográficos. Ou seja, que a carga adicional 

adicionada ao grupo normoponderal seja equivalente ao excesso de massa dos 

sujeitos obesos, desta forma será possível perceber quais são as adaptações 

imediatas e a longo prazo do sistema locomotor a uma sobrecarga. Esta 

informação será útil para aumentar o conhecimento acerca de quais as 

alterações que ocorrem.na marcha e que poderão ser responsáveis pela maior 

prevalência de determinadas patologias na marcha sobrecarregada. Esta 

informação ainda será útil para tornar a prescrição da marcha sobrecarregada, 

tanto no caso dos obesos, como no treino com mochilas sobrecarregadas. 
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