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Resumo 

 

As Perturbações do Espectro Autista (PEA) atingem cerca de 1% da 

população sendo desde cedo evidenciadas características comportamentais 

tais como pobre interação social e comunicação, assim como atividades e 

interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Entretanto surge alguma 

preocupação com o aspeto motor nesta população devido à evidência de 

distúrbios do controlo postural, onde se inclui a marcha. 

Objetivo: O presente estudo visa realizar uma análise biomecânica do padrão 

de marcha incidindo especificamente nas componentes de força vertical e 

antero-posterior, assim como nas amplitudes articulares da tibiotársica e joelho, 

de forma a verificar se existem diferenças entre sujeitos com e sem PEA. 

Metodologia: Foi avaliado um grupo de 14 indivíduos com PEA com idades 

abrangidas entre os 7 e 38 anos, dos quais 7 possuíam comunicação verbal, e 

um grupo sem patologia com idades compreendidas entre os 10 e os 32 anos. 

Para a análise da marcha foi utilizado o sistema computorizado Qualisys 

Motion System, plataformas de força BERTEC e câmaras de vídeo. O 

tratamento de dados foi realizado no software Matlab. 

Resultados: Constatou-se que as forças de reação do solo e amplitudes 

articulares no grupo com PEA não sofreram grandes oscilações, embora os 

períodos de tempo entre os picos sejam mais reduzidos. Relativamente aos 

grupos com e sem comunicação verbal, o grupo com ausência de comunicação 

verbal revela maior tempo total de apoio com menor força de vale na 

componente vertical e menor força de travagem na componente antero-

posterior.  

 

Palavras-chave: PEA, Marcha, Equilíbrio, Análise Biomecânica, Comunicação 

Verbal 
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Abstract 

 

The Autism Spectrum Disorders (ASD) affects about 1% of the 

population. Its early behavioral characteristics such as poor social interaction 

and communication, as well as restricted, repetitive and stereotyped activities 

and interests are marked. However some concern arises with the motor aspect 

in this population due to evidence of disturbances of postural control, 

specifically during locomotion. 

Purpose: This study aims to perform a biomechanical analysis of the gait 

pattern, focusing specifically on the components of vertical and antero-posterior 

force, as well as in range of motion of the knee and ankle in order to verify 

differences between subjects with and without ASD.  

Methods: We evaluated a group of 14 individuals with ASD with ages between 

7 and 38 years, of which 7 had verbal communication, and a group without 

pathology aged between 10 and 32 years. The computerized gait analysis 

system Qualisys Motion System was used, as well as force platforms Bertec 

and video cameras. Data processing was performed in Matlab software.  

Results: The group with ASD didn’t show great differences in the ground 

reaction forces and joint range, although the time intervals between the peaks 

are smaller. For the groups with and without verbal communication, the group 

without verbal communication reveals highest total support time with less force 

in the vertical component and less decelerating force in the anteroposterior 

component. 

 

Keywords: ASD, Gait, Balance, Biomechanical Analysis, Verbal Communication  
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1. Introdução 

 

Leo Kanner foi um dos pioneiros na compreensão das Perturbações do 

Espectro do Autismo (PEA), tendo relatado um leque variado de 

comportamentos observados, tais como: individualidade excessiva, ansiedade, 

obsessão, memória excecional, ecolália, hipersensibilidade, limitação na 

atividade espontânea, etc. A escolha do termo “autístico” provém do grego 

“autos” (eu), baseando-se essencialmente na crença de que as dificuldades 

sociais destas crianças são o obstáculo principal neste tipo de perturbação 

(Happé, 1994). 

Segundo o DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), a PEA é caracterizada pela presença de défices ao nível da 

comunicação e interação social nos mais variados contextos, incluindo défices 

ao nível da reciprocidade social, comunicação não-verbal e outras 

competências de relacionamento com terceiros. Para além dos défices de 

comunicação social, o diagnóstico da PEA requer a presença de padrões 

comportamentais, interesses e atividades peculiares (APA, 2013). 

De facto, o maior défice observado no autismo é sem dúvida a falha ao 

nível da comunicação e fraca interação com o meio. Contudo, poderão ser 

evidenciados sinais iniciais no desenvolvimento motor, que indiquem a 

presença de uma PEA (Adrien et al., 1993 cit. por Schmitz et al., 2003). 

Existem imensas evidências que interligam a PEA com disfunções motoras, 

incluindo uma marcha invulgar, perturbações ao nível da coordenação, 

equilíbrio, tónus, postura e desempenho anómalo na imitação de gestos 

(Larson et al., 2008). A marcha assemelha-se a um padrão “parkinsoniano” 

caracterizado por uma passada longa com maior duração e reduzido 

movimento por parte dos membros inferiores. Outros estudos indicam que a 

marcha apresenta características “atáxicas”, que se destacam pela sua 

instabilidade (Bhat et al., 2011).   
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Note-se que a locomoção é essencial na aquisição de noções de 

profundidade, distância, perceção do objeto, assim como no tamanho forma e 

constância. Para além disso, a locomoção facilita as interações sociais e 

comunicação (Bhat et al., 2011). 

Deste modo, a análise da marcha poderá ser bastante vantajosa, não só 

na identificação de défices subtis ao nível do funcionamento motor (Brasic & 

Gianutsos, 2000), assim como na compreensão da desordem do movimento 

observada na PEA que envolvem o corpo estriado e o cerebelo (Nayate et al., 

2005). 

Consequentemente torna-se importante a realização de uma 

investigação mais direcionada para a componente motora, nomeadamente na 

análise do padrão de marcha. Deste modo, este estudo propõe-se analisar a 

marcha na população com PEA de um ponto de vista biomecânico, e de que 

forma diferem da população sem PEA. 

O presente estudo inicia-se com uma revisão da literatura de forma a 

esclarecer algumas características base da PEA, assim como a caracterização 

dos padrões de marcha humana, tal como métodos para a avaliação na área 

da biomecânica, incidindo nos que foram utilizados para o estudo em questão. 

De seguida serão descritos capítulos referentes à “Análise Biomecânica 

do Padrão de Marcha nas PEA”, finalizando com uma conclusão assim como 

sugestões para futuras investigações. 
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2. Revisão da Literatura 

Neste capítulo serão abordados alguns tópicos relativos à evolução do 

conceito da PEA assim como características chave associadas à mesma, tais 

como diagnóstico, prevalência, quadro clínico, prognóstico, fatores de risco e 

caracterização motora no autismo. O controlo postural e padrões de marcha 

serão explicados com maior escrutínio de um ponto de vista da análise 

biomecânica. 

 

2.1 Perturbações do Espectro Autista (PEA) 

2.1.1 Evolução Histórica do Conceito “Autismo” 

Em 1943, o psiquiatra americano Leo Kanner realizou pela primeira vez 

a distinção de um conjunto de comportamentos com características peculiares 

manifestadas por algumas crianças seguidas por si. Este conjunto de 

comportamentos viria mais tarde a ser designado como síndrome do autismo. 

Por volta da mesma altura, o psiquiatra austríaco Hans Asperger, publica de 

igual modo descrições pormenorizadas de crianças com comportamentos 

desviantes, semelhantes aos de Kanner (Pereira, 1996). Ambos os autores 

sugerem uma “perturbação de contacto” ao nível da natureza sócio-afetiva, 

dificuldades ao nível do desenvolvimento e adaptações sociais, assim como 

uma evidente estereotipia de movimentos (Happé, 1994; Pereira, 1996). 

O termo autismo tem origem na palavra grega “autos” que significa 

“próprio”, tendo sido esta característica que Kanner e Asperger quiseram 

salientar, devido à relutância que estes indivíduos apresentam face à 

participação social (Happé, 1994; Pereira, 1996). Ambos os investigadores 

denotaram algumas características base, tais como pouco contacto ocular, 

estereotipias verbais e de movimento, assim como a resistência à mudança. No 

entanto, existem algumas discordâncias entre os dois autores. Uma delas diz 

respeito às competências de linguagem, em que Kanner defende que não 

existe uma comunicação funcional, e Asperger retrata a comunicação das 

crianças autistas como um discurso criativo. Note-se ainda que, em termos 
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motores, Kanner descreve que algumas crianças revelam uma marcha e 

desempenho motor global pouco harmoniosos, em contraste com um 

desempenho motor fino satisfatório. Por outro lado, Asperger relata dificuldades 

tanto ao nível de coordenação motora global, como fina (Happé, 1994) 

Kanner afirma que as crianças com PEA possuem limitações específicas 

de compreensão social, revelando uma melhor relação com objetos, do que 

com pessoas. Em contrapartida, Asperger defende que estas crianças 

possuem dificuldades de relação com ambos (Happé, 1994). 

Até à atualidade têm sido realizados inúmeros esforços na tentativa de 

aprofundar a origem biológica, psicológica e social da PEA, com o intuito de 

melhorar a compreensão desta perturbação. Por volta da década de setenta, já 

existiam cerca de mil e quinhentas publicações sobre esta síndrome, tendo 

sido criada a primeira revista científica debruçada a mesma temática (Journal 

of Autism and Childhood Schizophrenia – Plenum Publishing Corporation, New 

York) (Pereira, 1996). 

Atualmente, o autismo já não é considerado como uma psicose infantil, 

ou seja, enquanto que a psicose sugere a existência de um período pré-

mórbido, o autismo é retratado como uma perturbação contínua e global 

(Pereira, 1996). 

No entanto, previamente à sistematização realizada por Kanner e 

Asperger, em 1909 os psicólogos Binet e Simon desenvolveram instrumentos 

de avaliação específicos para a identificação das capacidades intelectuais das 

crianças em fase escolar em França através do Ministério da Educação. É 

precisamente no período inicial de desenvolvimento que são manifestados os 

primeiros comportamentos típicos que caracterizam o autismo, que, por 

definição diagnóstica, já deverão estar presentes até aos trinta e seis meses de 

idade (Pereira, 1996). 

No que concerne ao autismo, podem ser abordadas três vertentes úteis: 

biológica, cognitiva e comportamental. Estes três níveis deverão ser distintos, 
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dado que cada um deles exerce uma função diferente na compreensão das 

perturbações do espectro autista (Pereira, 1996).  

 

2.1.2 Diagnóstico 

Segundo o DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(2013), os critérios de diagnóstico para as PEA compreendem os seguintes 

itens: 

Quadro 1 – Défices ao nível da Comunicação e Interação Social 

Défices ao nível da comunicação e interação social 

1. Défices ao nível da 

reciprocidade sócio-

emocional 

2. Défices na 

comunicação não-verbal 

aquando da interação 

social 

3. Défices em 

desenvolver, manter ou 

compreender relações 

- Reduzido leque de 

interesses, emoções e 

afetos;  

- Falha na iniciativa de 

responder a interações 

sociais. 

- Anomalias ao nível do 

contacto ocular, 

linguagem corporal ou 

défice na compreensão 

de gestos; escassez de 

expressões faciais na 

comunicação não-

verbal. 

- Ajustar o seu 

comportamento 

consoante o contexto; 

- Dificuldades na 

brincadeira imaginativa 

ou fazer amigos; 

- Ausência de interesse 

nos pares. 

 

Não obstante, os níveis de severidade têm sido introduzidos nas 

classificações, e outras características tais como disfunção cognitiva têm sido 

integrados em diagnósticos qualitativos para declaração ou sistema de códigos 

(Gabis & Pomeroy, 2014). Segundo o DSM-V a severidade nas PEA é baseada 

nos défices de comunicação social e presença de padrões de comportamentos 

repetitivos, nomeadamente: 

1. Movimentos repetitivos ou estereotipados  
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2. Inflexibilidade na quebra de rotinas; padrões ritualizados  

3. Interesses fixos e restritos com foco e intensidade anómalos 

4. Hiper ou hipo reatividade face a inputs sensoriais ou interesse específico a 

determinados estímulos sensoriais. 

Os sintomas deverão estar presentes numa fase inicial do período 

desenvolvimental, embora apenas sejam manifestados face às demandas 

sociais, revelando a limitação de capacidades presentes (APA, 2013). 

Geralmente o autismo é diagnosticado a partir dos 2-3 anos de idade (Loh et 

al., 2007). 

Saliente-se que estão geralmente presentes alguns défices ao nível 

motor tais como: uma marcha anómala, fraca coordenação e outros sinais 

motores irregulares (ex. caminhar sobre as pontas dos pés) (APA, 2013). 

Comportamentos auto-agressivos também poderão ocorrer em crianças 

e jovens com PEA, assim como comportamentos disruptivos e/ou desafiantes. 

Nos adolescentes e adultos com PEA denota-se uma tendência para a 

ansiedade e depressão. Alguns indivíduos poderão apresentar um 

comportamento motor catatónico (lentidão e postura estática) (APA, 2013). 

É ainda de referir que, devem ser excluídas determinadas 

disfunções/síndromes de forma a estabelecer o diagnóstico diferencial, tais 

como: Síndrome de Rett; Mutismo seletivo; Disfunções da linguagem, sociais e 

de comunicação; Deficiência intelectual sem PEA; Disfunção de movimentos 

estereotipados; Défice de Atenção e Hiperatividade; e Esquizofrenia (APA, 

2013). 

 

2.1.3 Prevalência 

Recentemente, estudos indicam que a frequência das PEA ronda cerca 

de 1% da população, com estimativas similares em amostras de crianças e 

adultos. As PEA prevalecem quatro vezes mais no sexo masculino 
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comparativamente ao sexo feminino. No caso da ocorrência no sexo feminino, 

estes tendem maioritariamente a apresentar deficiência intelectual (APA, 2013). 

 

2.1.4 Quadro Clínico da PEA 

Os sintomas são geralmente reconhecidos durante o segundo ano de 

vida (12-24 meses de idade), embora possam ser observados antes dos 12 

meses de idade, caso os atrasos de desenvolvimento sejam severos. Note-se 

que também podem ser reconhecidos posteriormente aos 24 meses caso estes 

sintomas sejam ligeiros (APA, 2013). 

As características comportamentais começam a ser evidentes no 

primeiro ano de infância, devido à escassez de interesse na interação social. 

Algumas crianças poderão vivenciar “plateaus” de regressão ou deterioração 

rápida de comportamentos sociais ou uso da linguagem, nos primeiros dois 

anos de vida (APA, 2013). 

Os sintomas são denunciados desde cedo, embora em muitos casos 

estes poderão não ser identificados pelos pais. Por vezes os pais poderão 

descrever um comportamento desviante desde a nascença. Em outros casos o 

desenvolvimento aparenta ser normal até aos 18-24 meses de idade, surgindo 

um quadro sintomático após esse período (Ornitz, 1973). 

As características mais evidentes nas crianças com PEA são limitações 

qualitativas ao nível da interação social e comunicação, assim como a 

manifestação de padrões comportamentais, atividades e interesses repetitivos 

e estereotipados (Chang et al., 2010). Supõe-se que distúrbios 

neurodesenvolvimentais e alterações anatómicas do lobo frontal e regiões do 

hipocampo-amígdala sejam algumas das causas responsáveis pelas 

características cognitivo-comportamentais observadas no autismo (Schmitz et 

al., 2007). 

 Um sintoma comum no autismo inclui estereotipias e maneirismos 

motores repetitivos, que são operacionalizados como estereotipias motoras e 
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posturais. As estereotipias motoras também podem ser observadas nas 

crianças com desenvolvimento normal, começando a reduzir-se a partir dos 12 

meses de idade. A frequência de movimentos repetitivos que envolvam os 

membros inferiores e mãos atingem o pico máximo nas 24 semanas, 

diminuindo no final do primeiro ano. Por sua vez, as estereotipias dos membros 

superiores são mais frequentemente observadas entre as 24 e 52 semanas. 

Loh et al. (2007) constataram que existe um leque variado de estereotipias 

motoras ao nível de movimentos e posturas nas PEA. Estereotipias tais como 

olhar constantemente de forma atípica para os dedos ou objetos, poderão estar 

restringidas a crianças com PEA com limitações cognitivas (Goldman et al., 

2008). 

A PEA não é uma condição degenerativa, embora seja necessária uma 

continuidade de compensações e aprendizagem ao longo do seu percurso. Os 

sintomas são mais marcados durante a infância, especificamente na fase pré-

escolar que exige grande interação social. Uma pequena proporção de 

indivíduos poderá ter uma deterioração de comportamentos durante a 

adolescência, enquanto que outros poderão melhorar (APA, 2013).  

Note-se que a PEA é caracterizada pela sua elevada heterogeneidade, 

que por sua vez dificulta a identificação de causas da sua condição. Surge 

ainda a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre os numerosos percursos 

que levam à manifestação fenotípica da PEA. Por exemplo, algumas 

características são comuns a desordens neurodesenvolvimentais genéticas tais 

como: síndrome de Rett, síndrome de X-frágil, síndrome de Angelman e 

esclerose tuberosa (Howlin, 2009 cit. por Gabis & Pomeroy, 2014). 

Ainda não é possível isolar um sintoma único de um quadro heterogéneo 

de características sociais e não sociais (Vanvuchelen et al., 2011). Surge ainda 

a necessidade de melhoria da compreensão acerca da sintomatologia da PEA 

(Gabis & Pomeroy, 2014). 
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2.1.5 Prognóstico e Fatores de Risco 

Os fatores de prognóstico melhor estabelecidos na PEA são a presença 

ou ausência de deficiência intelectual e disfunção ao nível da linguagem, assim 

como problemas de saúde mental (APA, 2013). O valor estimado de sujeitos 

com PEA e função cognitiva bastante abaixo do normal é cerca de 50%. No 

entanto, áreas de funcionalidade e outras capacidades de relevo permanecem 

presentes mesmo nos sujeitos com grande limitação cognitiva (Johnson and 

Myers, 2007 cit. por Gabis & Pomeroy, 2014). É de referir que a epilepsia como 

um diagnóstico de comorbidade, está associada a uma deficiência intelectual 

elevada e capacidade verbal reduzida (APA, 2013), estando cerca de 40% das 

crianças autistas diagnosticadas com epilepsia (Gal et al., 2012). 

Relativamente a outras comorbidades, poderão estar presentes 

perturbações neuropsiquiátricas tais como depressão, ansiedade, obsessões e 

fobias (Matson & Nebel-Schwalm, 2007), défice de atenção e hiperatividade 

(Gadow et al., 2006) e síndrome de Tourette (Gal et al., 2012). Acrescente-se 

ainda que a presença de algumas características mórficas na PEA poderão 

indicar a possibilidade de síndromes genéticos (Gorczyca et al., 2009; Miles 

and Hillman, 2009 cit. por Gabis & Pomeroy, 2014) 

Para além disso, vários fatores fisiológicos têm sido associados a várias 

características autísticas como por exemplo: baixo peso no recém-nascido 

(Indredavik et al., 2005), deformações congénitas (Maimburg & Vaeth, 2006), 

hipoxia neonatal (Glasson et al., 2004), encefalopatia hipóxico-isquémica 

(Badawi et al., 2006), infeção congénita por citomegalovírus, fenilcetonúria e 

prematuridade (Yamashita et al., 2003; Baieli et al., 2003; Limperopoulos et al., 

2008 cit. por Gabis & Pomeroy, 2014).  

Deste modo, as características autísticas poderão ser de fonte primária 

com etiologia desconhecida, ou secundárias, precedentes a uma síndrome 

específica ou disfunção cerebral. Uma abordagem recente enfatiza a 

incorporação de aspetos comportamentais e fisiológicos, de modo a facilitar a 

identificação e diferenciação de subgrupos biológicos e genéticos no autismo 

(Gabis & Pomeroy, 2014) 
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De acordo com o DSM-V, são estabelecidos dois fatores de risco 

principais: 

 

Quadro 2 - Fatores de Risco 

Fatores ambientais Genéticas e Fisiológicas 

Uma grande variedade de fatores de 

risco não específicos, tais como uma 

idade parental avançada, baixo peso 

do bebé, exposição do feto a 

valproato, poderão contribuir para o 

risco aumentado de PEA. 

A hereditariedade estima que as PEA 

variam de 37% a 90%, baseado em 

taxas de gémeos homozigóticos. 

Atualmente, 15% dos casos de PEA 

parecem estar associados a uma 

mutação genética.  

 

Relativamente ao índice de mortalidade, verifica-se uma elevada taxa de 

mortalidade nesta população (Bilder et al., 2013). Recentemente, um grupo 

dinarmaquês publicou um estudo no qual reporta um rácio estandardizado de 

esperança de vida no autismo numa média de 43 anos (Mouridsen & Brønnum-

Hansen, 2008), embora este ainda não seja claro na representatividade para 

esta população. Existe ainda escassa bibliografia neste campo específico de 

mortalidade precoce no autismo. Gillberg e colegas (2010) realizaram o 

primeiro estudo longitudinal prospetivo baseado na mortalidade de uma 

população representativa de indivíduos com diagnóstico de PEA. Nesse estudo 

concluíram que o autismo quando associado a alguma condição médica 

(geralmente epilepsia) possui um risco mais elevado de mortalidade precoce, 

sendo mais comum ainda no sexo feminino (Gillberg et al., 2010). De acordo 

com uma perspetiva clínica, a presença de PEA e /ou deficiência intelectual 

complicam a cura da epilepsia, devido à tolerância e adesão aos 

medicamentos (Pellock, 2004 cit. por Bilder et al., 2013). 
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2.1.6 Consequências Funcionais na PEA 

De acordo com a APA (2013), nas crianças com PEA, a limitação das 

capacidades sociais e de comunicação poderá ser uma barreira no ensino, 

especialmente na aprendizagem que é feita através da interação com os pares. 

Em contexto domiciliar, a persistência de rotinas e aversão à mudança, assim 

como a disfunção sensorial, poderão interferir no sono, alimentação e outras 

rotinas. Na fase adulta, estes indivíduos poderão apresentar dificuldades em 

assumir a sua autonomia devido à rigidez e dificuldade em lidar com o que é 

novidade. Com o avançar da idade, o isolamento social será quase que 

inevitável (APA, 2013) 

Note-se que indivíduos com níveis de limitação mais reduzidos poderão 

apresentar uma maior independência funcional (APA, 2013). 

 

2.1.7 Caracterização Motora na PEA 

O movimento voluntário é a primeira manifestação de comunicação entre 

o bebé e os seus pais. A coordenação, antecipação e adaptação permite à 

criança praticar a ação em torno de um objetivo num determinado contexto. O 

maior défice observado no autismo é sem dúvida a falha ao nível da 

comunicação e fraca interação com o meio (Schmitz et al., 2003), implicando 

portanto que as limitações motoras são consideradas como “sintomas 

associados” nos indivíduos com PEA (Ming, Brimacomb and Wagner, 2007 cit. 

por Chang et al., 2010). As pesquisas efetuadas na vertente das PEA incidem 

principalmente nos défices de reconhecimento de expressões, limitações 

sociais, ignorando aparentemente o aspeto da influência corporal (Reed et al., 

2007). 

A questão do desenvolvimento normal do auto-reconhecimento corporal 

e a sua disfunção é ainda algo por compreender (Frassinetti et al., 2011). 

Tendo em conta que os indivíduos com PEA apresentam um egocentrismo 

exacerbado, este poderá ser um obstáculo ao ver-se a si mesmo integrado em 

contextos sociais, apresentando dificuldades em distinguir a sua pessoa de 
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terceiros (Lee and Hobson, 2006, 1998; Mitchell and O'Keefe, 2008 cit. por 

Frassinetti et al., 2011). A importância do corpo como um canal de socialização 

e comunicação de emoções durante a infância, adolescência e fase adulta é de 

conhecimento geral (Frassinetti et al., 2011). Recentemente, vários estudos 

relatam estas disfunções ao nível do desempenho motor (Bhat et al., 2011; 

Dewey et al., 2007; Fournier, Hass, et al., 2010; Frassinetti et al., 2011; 

Goldman et al., 2008; Hilton et al., 2011; MacNeil & Mostofsky, 2012; Nobile et 

al., 2011; Provost et al., 2007; Schmitz et al., 2003; Shetreat-Klein et al., 2014; 

Travers et al., 2013). Estudos indicam que na generalidade, 80-90% das 

crianças com PEA apresentam algum grau de anomalia ao nível das 

competências motoras (David et al., 2009; Dzuik et al., 2007; Ghaziuddin and 

Butler, 1998; Ming et al., 2007 cit. por Hilton et al., 2011). 

Crianças com PEA exibem défices ao nível de várias áreas de controlo 

motor, incluindo hipotonia e apraxia motora, desenvolvimento motor global, 

locomotor e capacidade de controlo de objetos, destreza manual, coordenação 

óculo-manual e equilíbrio, e ainda um défice geral nas respostas manuais face 

ao estímulo visual ( Chang et al., 2010). Défices posturais, tais como caminhar 

nas pontas dos pés ou posturas invulgares, poderão estar presentes no 

autismo (Chang et al., 2010), assim como perturbações ao nível da 

coordenação, equilíbrio, tónus, postura e desempenho anómalo na imitação de 

gestos (Gidley Larson and Mostofsky, 2006 cit. por MacNeil & Mostofsky, 

2012).  

Existem várias evidências que sugerem que disfunções ao nível do 

sistema motor poderão estar associadas à exibição de movimentos atípicos na 

perturbação do espectro autista. Esta disfunção motora poderá ser resultado 

das características chave no autismo (e.g. fraca iniciativa, dificuldades na 

comunicação e interação) (Nayate et al., 2005). Todavia, estudos prévios 

relatam a presença de movimentos anómalos a partir do primeiro ano de vida, 

anteriores ao surgimento das dificuldades do foro social e linguístico (Nayate et 

al., 2005).  
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Relativamente às alterações ao nível da praxia e mecanismo postural, 

estas assentam na base de padrões anómalos na formação de modelos de 

ação, processo este em que o indivíduo aprende um novo movimento e o 

respetivo feedback sensorial (Dowell et al., 2009; Steinman et al., 2010). A 

formação de modelos de ação é essencial para o desenvolvimento de gestos 

complexos, assim como para o desenvolvimento da representação percetual 

destas ações. Crianças com PEA apresentam um padrão motor de 

aprendizagem distinto, que se deve em grande parte ao feedback propriocetivo 

relativo ao seu espaço corporal intrínseco, assim como feedback visual do 

espaço externo (Haswell et al., 2009). Dowell et al., 2009, sugere que os 

défices associados à capacidade práxica e mecanismo postural, poderão ser 

consequência da escassa regulação das conexões do córtex parietal pré-motor 

inferior, incluindo o sistema de “neurónios espelho”, que estão associados à 

imitação motora (Hwang and Shadmehr, 2005; Scott, Sergio and Kalaska, 1997 

cit. por MacNeil & Mostofsky, 2012). Com recurso à imagiologia, foi possível 

identificar algumas anomalias significativas nas estruturas que controlam o 

comportamento motor em indivíduos com PEA, sendo sugerido que o volume 

cerebral total é maior, tal como o volume do cerebelo e núcleo caudado. Outras 

pesquisas revelam que a sinalização neural encontra-se comprometida, mais 

precisamente nos sistemas de transmissão serotonérgicos, dopaminérgicos e 

GABAérgicos (Cook et al., 1997; DeLorey et al., 1998; Nelson et al., 2001 cit. 

por Fournier, Hass, et al., 2010). 

Relativamente às restrições motoras, estas variam bastante na sua 

natureza e severidade tendo em conta as subcategorias de diagnóstico das 

PEA. De uma forma geral, Bhat et al. (2011) sugerem o seguinte quadro de 

forma a clarificar as disfunções / atrasos motores consoante a fase em que o 

sujeito se encontre: 

Quadro 3 - Disfunções/Atrasos Motores na PEA (Adaptado de Bhat et al., 2011) 

Disfunções ou atrasos 

Motores 

Limitações nas 

crianças em idade 

escolar e adultos com 

Atrasos verificados 

nas crianças em idade 

pré-escolar com risco 
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PEA de diagnóstico de PEA 

Coordenação Motora 

Global 

Coordenação pobre dos 

membros inferiores e 

superiores, assim como 

na coordenação bilateral 

e visuo-motora. 

Atrasos motores na 

supinação, pronação, 

sentar, presentes no 

primeiro ano de vida. 

Atraso no início do 

caminhar que poderá 

prolongar-se até ao 

segundo ano de vida. 

Presença de outros 

atrasos da coordenação 

motora global. 

Coordenação Motora 

Fina 

Coordenação motora 

fina empobrecida no 

desempenho de tarefas 

de destreza manual (e.g. 

Purdue Pegboard Test) 

Atraso no alcançar e 

agarrar. Os atrasos ao 

nível da motricidade fina 

persistem no segundo e 

terceiro ano de idade. 

Estereotipias Motoras As estereotipias são 

mais frequentes nas 

crianças com idade 

escolar e adultos. 

Estereotipias motoras 

tais como bater com 

objetos repetidamente 

ou procuras sensoriais 

atípicas podem surgir no 

primeiro ano de vida, 

embora geralmente 

apareçam no segundo 

ano. 

Controlo Postural Os mecanismos de 

feedback e feedforward 

de controlo postural 

encontram-se afetados. 

Geralmente persiste até 

à idade adulta. 

Atrasos no rolar e 

sentar. Por vezes 

podem ser mantidas 

posturas atípicas por 

períodos breves de 

tempo. 
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Imitação e Praxia Limitação ao nível da 

imitação postural, 

gestual e oral. 

Pobre imitação de 

sequências de 

movimentos complexos, 

aquando do uso de 

comandos verbais e 

durante a utilização de 

instrumentos, sugerindo 

apraxia generalizada.  

 

 

Existe ainda escassez de evidência em como as intervenções ao nível 

motor poderão influenciar as funções motoras e de comunicação / interação 

social nas crianças e adultos autistas (Bhat et al., 2011). Contudo, Fournier et 

al. (2010) defendem que as limitações das perceções motoras poderão 

exacerbar outros sintomas de base, ao limitar a interação com o meio físico e 

social durante períodos críticos de desenvolvimento. 

Embora distúrbios motores severos não estejam necessariamente 

relacionado com a PEA, investigações mais recentes sugerem um maior foco 

nos sintomas motores, enquanto parte do processo de diagnóstico e traçado do 

perfil clínico (Memari et al., 2013). Pode-se afirmar que os sinais motores de 

PEA podem ser observáveis e quantificáveis. Os sinais motores deverão servir 

como biomarcadores, relevantes na orientação de um diagnóstico precoce e 

tratamento (MacNeil & Mostofsky, 2012). Poderão ser evidenciados sinais 

iniciais no desenvolvimento motor, que indiquem a presença de uma 

perturbação do espectro autista (J.L. Adrien, P. Lenoir, J. Martineau, A. Perrot, 

L. Hameury, C. Larmande, D. Sauvage, 1993 cit. por Schmitz et al., 2003). 

É comum que a deteção de atrasos motores em crianças aos 18 meses 

de idade seja preditiva de PEA até aos 3 anos (Bryson et al., 2008 cit. por Bhat 
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et al., 2011). Em contraste, um melhor desempenho motor em crianças com 2 

anos recém-diagnosticas com PEA, estará correlacionado com um melhor 

prognóstico até aos 4 anos de idade (Sutera et al., 2007 cit. por Bhat et al., 

2011). Crianças com diagnóstico detetado tardiamente, podem apresentar um 

desenvolvimento motor anómalo, como por exemplo na definição de 

lateralidade, escassa proteção de reflexos ao cair, sequência de marcha 

anómala, atraso no desenvolvimento dos estádios de caminhar e 

posicionamento na marcha ineficaz (Teitelbaum et al., 1998 cit. por Nobile et 

al., 2011). 

Estes estudos apoiam a associação entre a comunicação social e 

motora no autismo, fornecendo uma base para a hipótese de que melhorar o 

desempenho motor de crianças com PEA poderá facilitar o futuro 

desenvolvimento motor e social. Note-se que uma coordenação motora 

empobrecida e movimentos lentificados estão associados a uma participação 

social ineficaz e maior ansiedade durante os momentos de brincar na pré-

escola e jardim-de-infância (Piek et al., 2008; Smyth and Anderson, 2001; Bar-

Haim and Bart, 2006 cit. por Bhat et al., 2011). Bhat et al. (2011) sugerem que 

as disfunções percetivo-motoras presentes na infância e vida adulta de sujeitos 

com PEA contribuem para as disfunções observadas ao nível motor, de 

comunicação e social. Deste modo, a intervenção ao nível motor não será 

apenas e exclusivamente direcionada para a melhoria de aspetos motores, 

como também na questão do desenvolvimento social (Bhat et al., 2011) 

Embora existam vários estudos respeitantes aos défices motores 

presentes nas PEA, a tentativa de compreensão do mecanismo neural 

subjacente aos mesmos permanece ainda por esclarecer (Hanaie et al., 2013). 

Verifica-se que nem todos os indivíduos com PEA apresentam dificuldades a 

nível motor. Devido a esta heterogeneidade, a especificação de disfunções 

motoras poderá dar lugar à identificação de endofenótipos clínicos de 

relevância (Fournier, Hass, et al., 2010; MacNeil & Mostofsky, 2012). As 

observações experimentais realizadas por Hilton (2011) sugerem a 

possibilidade das limitações ao nível motor constituírem um componente chave 
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no fenótipo autístico, podendo ser um critério de inclusão para o diagnóstico. 

Embora as limitações motoras observadas nas PEA não sejam 

necessariamente exclusivas à mesma (e.g. poderão ser também observadas 

nas desordens de desenvolvimento da coordenação motora), estas ocorrem 

comummente no autismo, estando correlacionadas com a severidade de 

sintomas dos critérios do DSM-IV (Hilton et al., 2011). 

É sugerido que a disfunção neuromotora seja um sintoma base no 

diagnóstico do autismo (Minshew & Williams, 2007), podendo ser precedido da 

emergência de disfunções ao nível da comunicação e interação social (Nayate 

et al., 2012). 

 

2.2 Fundamentos Biomecânicos para a Análise da Marcha e Equilíbrio 

A Biomecânica é uma ciência interdisciplinar que tem como objetivo 

realizar a análise mecânica dos sistemas biológicos, assim como a análise 

mecânica de movimentos do corpo humano, exigindo consequentemente um 

conhecimento aprofundado ao nível anatómico e fisiológico. De acordo com 

Amadio (1996), na Biomecânica são necessários métodos científicos 

específicos para serem utilizados na avaliação do movimento. No que concerne 

à análise do movimento humano e descrição técnica de movimento, a 

Biomecânica recorre a leis da mecânica do movimento e propriedades do 

sistema locomotor humano (Amadio, 1996). É essencial que a medição de 

grandezas mecânicas (qualitativas ou quantitativas) aplicadas ao corpo 

humano sejam controladas (Amadio, 1996).  

Para a medição das várias grandezas mecânicas, a biomecânica recorre 

a vários métodos tais como: antropometria, cinemetria e dinamometria, 

podendo complementar estes com a eletromiografia (Winter, 1979; Amadio, 

1989; Bauman, 1995 cit. por Amadio, 1996). Neste estudo específico serão 

abordadas especificamente a cinemetria e a dinamometria.  
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2.2.1 Cinemetria 

A Cinemetria ocupa-se da procura de parâmetros cinemáticos do 

movimento, ou seja, a partir da obtenção de imagens aquando da realização do 

movimento, é realizado o cálculo das variáveis dependentes dos dados 

observados nas imagens, como por exemplo: a posição, orientação, velocidade 

e aceleração do corpo ou de determinados segmentos. Deste modo, a 

cinemetria procura descrever a forma como o corpo se movimenta, não se 

preocupando com as causas desses movimentos. Os procedimentos de 

medição da cinemetria são essencialmente de natureza ótica, através de 

indicadores indiretos obtidos através de imagens. A partir desses indicadores 

indiretos, tais como os deslocamentos dos segmentos e o tempo, podem ser 

derivadas grandezas cinemáticas como o valor da velocidade de deslocamento 

instantânea ou a aceleração linear ou angular (Amadio, 1996). 

Na cinemetria é de extrema utilidade recorrer a um sistema de 

referências planar ou espacial: relativo (a uma marca fixa no corpo: pontos 

anatómicos, centros articulares, centro de gravidade (CG) do corpo ou 

segmento corporal) ou absoluto (sistema ortogonal externo ao corpo, fixo e que 

ocupe todo o espaço ótico onde decorrerá o movimento). Relativamente ao 

sistema espacial de referência absoluto, poderão ser adotadas convenções 

nomeadamente a ISB (International Society of Biomechanics), no qual Y – 

direção vertical, X – direção ântero-posterior (A-P) e Z- direção médio-lateral 

(M-L) (Amadio, 1996). 

No que respeita à medição de imagens, o processamento das mesmas 

poderá ser ótico ou ótico-eletrónico. Trata-se de procedimentos indiretos, nos 

quais as variáveis cinemáticas a serem observadas e analisadas poderão ser: 

deslocamentos, ângulos e tempo. Os procedimentos óticos necessitam de 

lentes e focos precisos, de modo a garantir uma boa qualidade de imagem. 

Para além disso, é essencial que o número de câmaras em relação ao 

objeto/corpo a ser analisado, permita uma análise bi (planar) ou tridimensional 

(3D). Para que sejam determinadas as variáveis cinemáticas, deverá ser obtida 

a reconstrução das coordenadas dos pontos marcados no corpo do indivíduo 
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em questão, uma vez que a imagem captada não representa a situação real do 

movimento (Amadio, 1996) Com o auxílio de posições 3D de pontos não 

colineares definidos de um corpo rígido, a sua posição é determinada. Os 

marcadores são bastante úteis na medida em que são colocados no corpo do 

sujeito de forma a determinar essas mesmas posições. A imagem das 

coordenadas obtidas por meio de marcadores colocados no corpo do sujeito é 

transferida para o computador sendo esta posteriormente processada (Medved, 

2001). 

 

2.2.2 Dinamometria 

A Dinamometria visa compreender a forma como a força de interação 

entre o corpo e o meio ambiente é distribuída. Durante a locomoção são 

exercidas várias forças quer internas quer externas, que influenciam a fase de 

apoio. Note-se que a força muscular é responsável pelo equilíbrio do sistema, 

de forma a que este atue contra a força de gravidade que age sobre o CG do 

sujeito (Amadio, 1996). 

É crucial a obtenção das três componentes de força para a 

determinação do ponto de aplicação do vetor força, que por sua vez estabelece 

as curvas características orientadas no eixo do tempo tendo em conta as 

diferentes formas de movimento (Amadio, 1996). Através da análise de cada 

variável da passada, nomeadamente na fase de apoio, é possível realizar a 

diferenciação de estruturas patológicas dos padrões normais (Debrunner, 1985; 

Hennig and Cavanagh, 1987 cit. por Amadio, 1996).  

Plataformas para medição da força de reação do solo permitem a 

medição do vetor de força total durante a atividade locomotora aquando do 

contacto do corpo do sujeito (predominantemente o pé) com a superfície (solo), 

no qual a plataforma se encontra embutida. Este equipamento fornece de igual 

modo o vetor momento de Força, assim como a posição do centro de pressão 

(CP) (Medved, 2001). Os outputs destas medidas poderão ser dispostos 

através de curvas de tempo. Os equipamentos para medição de força podem 



24 
 

ser aplicados em estudos locomotores, assim como no estudo de posturas 

corporais estáticas, especificamente na estabilidade e equilíbrio de um corpo. A 

superfície da plataforma deverá estar nivelada com o solo (Medved, 2001). 

 

2.2.3 Equilíbrio e Estabilidade no Corpo Humano 

O corpo humano pode ser definido como um sistema complexo de 

segmentos articulados que poderão estar em equilíbrio estático ou dinâmico, 

no qual o movimento é gerado graças a forças internas que atuam fora do eixo 

articular, originando deslocamentos angulares segmentais, assim como forças 

externas ao corpo (Amadio, 1996). 

Note-se que a postura não é um conceito estático, pois são realizados 

ajustes intermitentes graças aos movimentos gerados devido a oscilações do 

CG. Estes ajustes têm como base a ativação de padrões pré-programados de 

atividade muscular, sendo modulados por circuitos neurais que transportam 

inputs para o sistema somato-sensorial, vestibular e visual, que irão por sua 

vez repercutir-se nos efeitos posturais e atividade muscular (Amadio, 1996). 

É de salientar que a manutenção da postura é um pré-requisito para a 

realização de um movimento. A estabilidade postural na posição de pé 

aquando da realização de um movimento, é mantida através de dois 

mecanismos fundamentais: mecanismo antecipatório (ou feedforward) que gera 

ajustes prévios à ocorrência de um distúrbio do movimento; mecanismo 

compensatório (ou feedback) que se gera a partir de efeitos sensoriais 

posteriores à perda de estabilidade (Amadio, 1996). 

É de referir que o fator idade é fulcral na influência de mecanismos de 

ajuste postural. Sugere-se que o sistema visual apresenta um papel de maior 

impacto nos ajustes posturais durante a idade adulta, comparativamente à 

infância. No entanto, relativamente às informações propriocetivas, as crianças 

demonstram maior dependência destas informações em relação aos adultos. 

Deste modo, um sistema sensorial poderá compensar distúrbios percetivos de 

outros recetores, de acordo com a faixa etária em questão. O controlo postural 
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apresenta deste modo uma especificidade organizacional que irá de encontro 

às exigências de tarefas diversas (Amadio, 1996). 

Pode-se afirmar que um corpo rígido encontra-se em equilíbrio quando a 

soma vetorial das forças que atuam de forma externa sobre o mesmo, é igual a 

zero e quando a soma vetorial de todos os momentos de força é zero. Se um 

corpo se encontra sobre uma base de sustentação, dizemos que este está em 

equilíbrio estável quando a projeção da linha de ação da força peso passa por 

dentro dessa mesma base. Quanto maior a base de sustentação, maior o 

espaço disponível para que as posições do CG permitam a manutenção do 

equilíbrio. Sendo o corpo humano um sistema articulado, a manutenção do 

equilíbrio é alcançada graças a movimentos compensatórios devido à alteração 

da posição dos seus segmentos corporais e tensões musculares. 

Relativamente à estabilidade, esta dependerá da base de apoio, altura do CG, 

distância horizontal do CG à extremidade da base de sustentação e peso 

corporal (Amadio, 1996). 

 O centro de massa (CM) pode ser definido como a região em torno do 

qual a massa está distribuída de forma equitativa em todas as direções 

(Amadio, 1996). A posição de pé visa a aquisição da projeção do centro de 

massa na vertical numa área específica do solo. O equilíbrio estático requer 

que o CM esteja localizado na vertical acima da base de suporte com 

velocidade nula e que a soma de forças de todas as direções seja zero. A 

instabilidade será provocada quando o CM migrar para o exterior da base de 

suporte (Chapman, 2008). 

 

2.2.4 Locomoção Humana 

Para os Humanos a locomoção bipedal é uma forma primária de 

deslocação, posterior a outras formas tais como o gatinhar ou rolar. A marcha 

torna-se mais complexa do que a manutenção da postura de pé, dado que 

exige o apoio unilateral de um pé de cada vez, num estágio específico do ciclo 

da marcha (Chapman, 2008). 
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O objetivo geral da marcha compreende a movimentação horizontal da 

massa de um corpo multissegmentado de um local para outro, a uma 

velocidade mais ou menos constante. Este processo consiste basicamente em 

períodos sucessivos de apoio duplo e unilateral dos pés, no qual durante a fase 

de recuperação leva o membro inferior que não se encontra apoiado de trás 

para a frente, de modo a preparar a próxima fase de apoio (Chapman, 2008). 

 

 

 

O andar pode ser caracterizado relativamente à Força de Reação do 

Solo (FRS), em três componentes espaciais: uma vertical e duas horizontais 

(ântero-posterior e médio-lateral). A vertical destaca-se pela particularidade da 

sua magnitude, sendo a mais influente na sobrecarga do aparelho locomotor. 

Tendo em conta as curvas da força de reação do solo, a componente vertical 

apresenta dois picos, sendo o primeiro respeitante à fase de receção do pé no 

solo, e o segundo à fase de propulsão. Entre esses picos surge uma deflexão 

Figura 1- Tempo e percentagem das fases de apoio e balanço na Marcha (Adaptado de  
Williams e Wilkins, 1981) 
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da curva, na qual o seu valor é menor do que o peso corporal, que corresponde 

à fase de apoio unilateral. Ou seja, o membro contralateral encontra-se na fase 

de oscilação, nos quais os seus impulsos parciais têm direção oposta a esse 

membro em apoio (Amadio, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

A componente médio-lateral (M-L) representa as forças associadas aos 

movimentos de pronação e supinação do pé. Dá-se geralmente um primeiro 

pico negativo, que diz respeito à pronação do pé, e seguidamente os valores 

positivos relacionam-se com a força de supinação, associada à fase ativa que 

contém aproximadamente ¾ do apoio (Amadio, 1996). 

No que concerne à força antero-posterior (A-P), os picos de força 

atingem cerca de 20% do peso corporal. Na primeira metade da curva é 

representada uma força produzida pelo ataque do calcanhar ao solo, e a 

segunda metade representa a força onde a pessoa produz o impulso pela 

atuação concêntrica dos músculos extensores (Amadio, 1996). 

 

 

 

 

Figura 3 - Componente Antero-Posterior da FRS 

Figura 2 - Componente Vertical da FRS 
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2.3 Padrões da Marcha na PEA e Controlo Postural 

2.3.1 Estabilidade e Equilíbrio na PEA 

É evidente que os défices motores são uma característica base nas 

PEA, devendo portanto ser consideradas intervenções terapêuticas no âmbito 

da melhoria do desempenho motor que envolvam a coordenação (e.g. marcha 

e equilíbrio, funções do membro superior e planeamento motor) (Fournier, 

Hass, et al., 2010). 

A organização do equilíbrio humano é dependente das características 

estáveis dos sujeitos (experiência) e fatores de atenção transientes (induzidos 

pelos desafios sensoriais e cognitivos), evidenciados pelas alterações 

sistemáticas na regulação do CP (Stins et al., 2009). Uma estabilidade e 

simetria posturais eficazes durante o equilíbrio estático deverão reunir a 

integração vestibular, somatossensorial e input visual. Se um destes inputs 

estiver condicionado, tarefas motoras simples ou complexas estarão 

comprometidas (Travers et al., 2013). 

Complementarmente, a referência de um esquema corporal orienta 

atividades comportamentais ao nível da postura e movimento, assim como 

proporciona uma orientação vertical para a perceção. O reconhecimento do 

objeto depende da orientação do eixo corporal. Carmody et al. (2001) sugerem 

que distúrbios posturais evidentes nalgumas crianças com perturbações 

desenvolvimentais têm como base uma perda funcional no seu campo de 

visão, levando a disfunções na orientação espacial (Carmody et al., 2001). 

Aliás défices ao nível da perceção espaciotemporal poderão ser responsáveis 

pelas anomalias posturais verificadas nas PEA (Greffou et al., 2012). 

O controlo postural é essencial para o sucesso a obter nas várias tarefas 

diárias (Chang et al., 2010), sendo a estabilidade e simetria postural 

fundamentais no desenvolvimento de capacidades motoras que permitam ao 

indivíduo suster e manter a posição desejada do corpo (Travers et al., 2013). 

Manter uma postura correta é fundamental para manter o foco da atenção na 

exploração motora (Memari et al., 2013). 
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 Segundo Visser e Bloem (2005), o equilíbrio requer uma adaptação 

contínua a uma mudança rápida no ambiente, sendo esta causada por 

perturbações externas. De forma a lidar com estas perturbações, surgem 

diversos mecanismos. O primeiro mecanismo é essencialmente passivo, 

nomeadamente a inércia do corpo. O segundo refere-se a respostas 

automáticas que compreendem respostas de correção de equilíbrio, cuja 

latência é antecipada em relação a uma resposta voluntária, mas flexível do 

ponto de vista de magnitude, dependendo da especificidade da tarefa. Por 

último, as correções de equilíbrio voluntário são iniciadas com um fim (Visser & 

Bloem, 2005). Contudo existe ainda alguma controvérsia, pois alguns estudos 

indicam que o controlo postural não é um fim, mas sim influenciado pelos 

objetivos propostos (Stroffregen, Hove, Bardy, Riley and Bonnet, 2007; 

Stroffregen, Pagulayan, Bardy and Hettinger, 2000 cit. por Chang et al., 2010). 

Relativamente às PEA, alguns estudos indicam que as crianças autistas 

apresentam um maior número de problemas no seu controlo postural, 

comparativamente a crianças com desenvolvimento normal (Chang et al., 2010; 

Fournier, Kimberg, et al., 2010; Kohen-Raz et al., 1992; Memari et al., 2013). O 

estudo de Fournier (2013) mostrou que crianças com PEA possuem padrões 

repetitivos fixos, possuindo desta forma um controlo dinâmico pouco complexo 

durante o equilíbrio estático (Fournier et al., 2013).   

Os ajustes posturais antecipatórios ocorrem antes do aparecimento da 

perturbação do movimento, prevenindo deste modo o distúrbio postural. Para a 

aquisição de ajustes posturais antecipatórios, é necessária a transformação de 

feedback de correção postural em controlo associado a movimentos voluntários 

causadores do distúrbio postural (J. Massion, 1992 cit. por Schmitz et al., 

2003). 

Schmitz e colaboradores (2003) verificaram a presença de uma função 

de antecipação postural deficitária em crianças autistas. O facto das crianças 

com autismo não possuírem um modo de controlo antecipatório, poderá ser um 

indicador de que a construção de representações internas poderá ser afetada. 



30 
 

A sensibilidade do controlo antecipatório face aos parâmetros temporais poderá 

ser de igual modo uma causa desta disfunção observada (Schmitz et al., 2003).  

A integração de informação vestibular, visual e dos sistemas aferentes 

somatossensoriais, é necessária para a manutenção postural adequada. Molloy 

(2003) verificou que as crianças com PEA quando comparadas com o grupo de 

controlo possuíam maior dificuldade em manter o equilíbrio quando as pistas 

visuais eram omitidas e as pistas somatossensoriais modificadas. As crianças 

com PEA mostram-se bastante dependentes das pistas visuais, para reduzir a 

oscilação e manter o equilíbrio. Segundo Molloy (2003), os padrões de 

oscilação observados são mais consistentes com o défice de input sensorial, 

do que com um défice específico num dos sistemas aferentes. Note-se que a 

visão em movimento afeta a postura (Molloy et al., 2003). 

No entanto, ainda permanecem algumas dúvidas relativamente à forma 

como e quando a informação do sistema sensorial aferente é integrada. 

Estudos de imagiologia indicam que essa integração poderá ocorrer a um nível 

cortical (Molloy et al., 2003) Os sinais visuais e somatossensoriais convergem 

no córtex posterior parietal e frontal de forma bilateral, de forma a criar 

representações espaciais multimodais integradas num esquema corporal 

enquadrado num sistema de coordenadas (Galati, Committeri, Sanes and 

Pizzamiglio, 2001 cit. por Molloy et al., 2003).  

Supõe-se que a incapacidade de integrar inputs sensoriais, resultaria de 

uma disfunção nas vias multisináticas do tronco cerebral (Ornitz et al., 1985 cit. 

por Molloy et al., 2003). Visser e Bloem (2005) defendem a importância do 

gânglio basal na integração de informação sensorial. Esta informação sensorial 

reporta-se em grande parte ao feedback proveniente do sistema visual, sistema 

propriocetivo e sistema vestibular. Para além disso, o gânglio basal parece 

estar envolvido ao nível de aspetos cognitivos do controlo postural, incluindo o 

manobrar o corpo perante alterações do meio, e a capacidade de estabelecer 

prioridades em função dos elementos vitais envolvidos na complexa tarefa 

postural. Adicionalmente, a presença do gânglio basal no processamento de 

informação aferente é relevante no que respeita ao controlo postural, e 
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possivelmente na organização do esquema corporal (Visser & Bloem, 2005). 

De um ponto de vista funcional, o gânglio basal tem sido retratado como uma 

estrutura predominante no controlo motor, representando também um papel 

importante no processamento sensorial, cognição e comportamento (Brown et 

al., 1997; Bloem et al., 2001; Bhatia & Marsden, 1994 cit. por Visser & Bloem, 

2005) 

Acrescente-se ainda que, o tálamo parece estar envolvido no controlo 

motor axial de várias formas. Primeiramente, o tálamo funciona como uma 

estrutura de input sensorial de diferentes modalidades para o córtex, e poderá 

estar envolvido no sistema gravicetivo. Uma lesão focal poderá arcar 

alterações na perceção corporal, assim como na orientação do corpo em 

relação com a gravidade (Visser & Bloem, 2005). 

O cerebelo também parece ser um local de integração sensorial. Num 

estudo de tomografia, a atividade cerebelar representa 90% da atividade 

neuronal relacionada com a integração sensorial, existindo ainda evidências 

que a orientação do movimento é dependente do input sensorial para o 

cerebelo (Jueptner et al., 1997; Glickstein, 1998 cit. por Molloy et al., 2003). 

Para além disso, a disfunção do ajuste temporal poderá ter origem num 

desenvolvimento deficitário ao nível do cerebelo, que por sua vez representa 

um papel relevante na organização espácio-temporal na realização de 

atividades músculo-esqueléticas (J. Doyon, 1997; M. Hallett, J. Grafman, 1997 

cit. por Schmitz et al., 2003). Anomalias anatómicas nas regiões parietais e 

cerebelo têm sido estudadas em neuroimagiologia em crianças com autismo, 

estudos estes que coincidem com a disfunção na integração sensorial dos 

inputs. Alguns estudos indicam que o cerebelo é uma estrutura claramente 

danificada no autismo, podendo esta disfunção ser a causa de um controlo 

antecipatório deficitário (Schmitz et al., 2003). No estudo de Kohen-Raz et al. 

(1992), os autores defendem que as posturas anómalas observadas em 

crianças com PEA parecem ser consistentes com os défices ao nível do 

mesocórtex e cerebelo, ao invés do sistema vestibular em exclusivo (Kohen-

Raz et al., 1992).  
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Em contrapartida, a disfunção postural verificada em crianças autistas 

pode coincidir na sua grande parte com disfunções posturais generalizadas 

observadas em indivíduos com irregularidades no corpo estriado (e.g. doença 

de Parkinson) (Nayate et al., 2005). 

A utilização de uma plataforma de força conectada a um 

microcomputador tem sido válida e fiável na medição da estabilidade postural 

em crianças (Bhattacharya, Shukla, Bornschein, Dietrich and Kopke, 1988 cit. 

por Molloy et al., 2003). No entanto, existem ainda poucos estudos que 

abordem a estabilidade postural nas PEA, e os estudos existentes 

compreendem geralmente um tamanho amostral pequeno, não incluindo 

grupos de comparação. Outra razão que limita a realização deste tipo de 

estudos é o facto das plataformas de força serem um material caro (Travers et 

al., 2013). 

O estudo de Chang et al. (2010), afirma que a organização e execução 

do controlo postural é claramente influenciada pela atividade suprapostural. Os 

resultados deste estudo indicaram que em ambos os grupos (com PEA e sem 

PEA) a tendência para diferir na modulação da magnitude da oscilação da 

cabeça numa posição de pé é praticamente nula, em resposta a variações de 

tarefas supraposturais visuais (e.g. varrimento visual de sequências 

numéricas). Os autores justificam que a PEA poderá não ter influência na 

capacidade da criança integrar o controlo postural, com o desempenho 

simultâneo de atividades supraposturais; ou a PEA poderá ter impacto em 

apenas alguns tipos de atividades supraposturais (Chang et al., 2010). 

Estas dificuldades surgem em grande parte devido à disrupção do input 

visual. Não obstante, Molloy et al. (2003) verificaram que crianças autistas 

demonstravam uma maior tendência para oscilar nas condições de pé, 

devendo-se esta menor estabilidade postural à disrupção do input visual ou 

propriocetivo. Em sujeitos com idades compreendidas entre 5 e 52 anos, a 

estabilidade postural nas PEA devia-se em grande parte à disrupção de input 

propriocetivo. Note-se que, em qualquer faixa etária, a visão poderá ser 
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influenciada negativamente devido à falta de controlo do movimento da cabeça 

ou do tronco (Chang et al., 2010). 

As diferenças posturais mostram-se mais evidentes em crianças com 

PEA mais jovens. Kohen-Raz et al. (1992) sugerem que este padrão de 

oscilação lateral é mais destacado em crianças autistas com reduzido nível de 

funcionalidade, sugerindo que poderá ser fruto de uma imaturidade postural 

generalizada. É ainda de notar que à medida que as crianças crescem a 

oscilação postural diminui para além de passarem a controlar o seu corpo de 

forma mais eficaz com um movimento mais gradual (Kohen-Raz et al., 1992). 

Minshew et al. (2004) constataram uma associação significativa entre a 

idade e a quantidade de oscilação postural na PEA, contudo, este conceito foi 

recentemente colocado em causa por estudos que demonstram que a idade 

não possui efeitos nos parâmetros de oscilação (Fournier et al., 2010). Embora 

muitos estudos estejam em concordância na questão da estabilidade postural 

empobrecida em crianças autistas, não existe ainda grande quantidade de 

investigações que foque a severidade na disfunção do controlo postural. 

Kohen-Raz et al. (1992) concluíram que a severidade dos sintomas na PEA 

está relacionada de forma positiva com a quantidade de oscilação postural. Em 

contrapartida, os estudos de Molloy et al. (2003) não confirmaram esta 

constatação. Atualmente ainda é debatida a questão da associação entre o 

controlo postural e a severidade de sintomas no autismo. 

É possível que os comportamentos repetitivos, sintomas sociais e 

estabilidade postural no autismo possuam um substrato neural comum. Embora 

os sintomas de severidade das PEA estejam possivelmente associadas à 

estabilidade postural, ainda não são possíveis certezas sobre este aspeto. 

Possivelmente indivíduos com sintomas de PEA severos realizam menor 

espelho de terceiros ao nível da postura, conduzindo a maior oscilação na 

posição de pé e uma postura ereta menos simétrica (Travers et al., 2013). 

De uma forma geral, os estudos mencionados apontam para um controlo 

postural mais instável nos grupos com PEA. As posturas destes sujeitos são 
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caracterizadas por uma direccionalidade inconsistente e uma oscilação lateral 

esporádica. Nos indivíduos com desenvolvimento normal, os padrões posturais 

permitem que o corpo oscile predominantemente ao longo do eixo 

anteroposterior (Kohen-Raz et al., 1992). 

No entanto, existem ainda poucos estudos que foquem as 

características do controlo postural na PEA (Chang et al., 2010). Note-se que 

se trata de uma população bastante heterogénea, podendo haver grande 

variabilidade de resultados (Kohen-Raz et al., 1992) 

 

2.3.2 Padrões de Marcha na PEA 

De acordo com Vernazza-Martin et al. (2005), devido ao facto do corpo 

humano ser segmentado, surge a coordenação intersegmental como 

necessária para permitir a execução do movimento locomotor, tendo em conta 

as limitações internas e ambientais. As limitações internas correspondem à 

configuração dos segmentos, inércia do segmento e força muscular, enquanto 

que as limitações externas estão relacionadas com o meio no qual a ação 

decorre, como por exemplo a gravidade, forças de reação (forças externas), 

interação com terceiros, presença de um distúrbio não previsível (contexto). 

Deste modo, o sistema nervoso central (SNC) gere estas duas limitações com 

o intuito de ajustar a ação motora em prol do seu objetivo. Tendo em conta este 

contexto, o estudo da locomoção aparenta ser uma forma privilegiada de 

abordar a PEA, devido ao facto das descrições posturais serem em grande 

parte contraditórias, assim como o facto da locomoção explorar antecipações 

posturais da coordenação multiarticular que podem estar limitadas de forma 

heterogénea (Vernazza-Martin et al., 2005).  

As limitações verificadas nas atividades diárias, tais como a locomoção e 

o alcançar poderão dever-se a disfunções motoras tais como um tónus 

muscular anómalo, fraqueza muscular, descoordenação ao nível de atividades 

motoras globais e finas, pobre equilíbrio, movimentos involuntários e/ou 

disfunções secundárias como por exemplo contracturas (Bhat et al., 2011). 
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Segundo Shetreat-Klein et al., 2014, estudos de neurologistas infantis apontam 

uma maior prevalência de hipotonia em crianças com autismo do que em 

crianças com desenvolvimento típico. A hipotonia concerne uma restrição ao 

nível da força muscular e reflexos de estiramento tendinoso que poderá 

apresentar variadas causas. Ainda não é claro se de facto a hipotonia presente 

em crianças com PEA poderá ser derivada de laxidez ligamentar ou distúrbios 

subtis musculares, ou disfunções do SNC, nomeadamente o sistema 

subcortical responsável pelo controlo do tónus muscular (Shetreat-Klein et al., 

2014). 

O controlo postural necessário durante atividades dinâmicas tal como a 

iniciação à marcha requer a integração de múltiplas vias sensoriais e motoras, 

para que o SNC possa coordenar os diferentes componentes de movimento 

intencional antecipatório (Hass, et al., 2004; Halliday, et al., 1998; Martin, et al., 

2002 cit. por Fournier, Kimberg, et al., 2010). Tem sido sugerido que este 

padrão de movimento anormal na PEA resulta de uma proprioceção ineficaz, 

ao invés de uma perturbação motora (Weimer, Schatz, Lincoln, Ballantyne and 

Trauner, 2001 cit. por Fournier, Hass, et al., 2010). Entre os vários deficits, a 

perceção visuo-espacial poderá ser considerada como um ponto forte relativo, 

já que geralmente os indivíduos autistas costumam obter um bom desempenho 

nesta categoria no que concerne à Wechsler Intelligence Scales – WIS (Shah & 

Frith, 1993) (Shah and Frith, 1993 cit. por Fournier, Hass, et al., 2010). Os 

sistemas vestibular, somatossensorial (incluindo os inputs propriocetivos e 

cutâneos) e visual são os aferentes envolvidos no processo complexo da 

manutenção do equilíbrio no ser humano. Uma perturbação num destes 

sistemas ou um défice na integração de informação num destes sistemas 

poderá afetar o equilíbrio (Fournier, Hass, et al., 2010) . Ainda é pouco claro se 

de facto as crianças com PEA apresentam uma preferência pelo feedback 

visual ao invés do propriocetivo. Estudos recentes indicam que indivíduos com 

PEA possuem a capacidade de utilizar os dois tipos de feedback de forma a 

melhorar a coordenação de movimentos dos membros superiores. Apesar de 

tudo sugere-se que o feedback propriocetivo será mais eficaz ao guiar a 
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criança durante o movimento, comparativamente ao feedback visual (Bhat et 

al., 2011).  

Para que o movimento seja eficaz será necessário alcançar dois 

requisitos essenciais: permitir que o movimento do corpo como um todo atue 

num ponto preciso no espaço; assegurar o controlo de estabilidade e equilíbrio 

lateral do corpo. Inevitavelmente, é pertinente que a coordenação entre o 

equilíbrio e locomoção seja alcançada, através de estratégias específicas 

intersegmentais entre a cabeça, ombros, anca e membros inferiores. No caso 

das PEA, alguns autores afirmam que os atrasos ao nível do movimento 

implicam um défice presente na programação do movimento (Longuet et al., 

2012a). 

A marcha nas PEA tem sido constantemente comparada com uma 

marcha Parkinsoniana (Kohen-Raz et al., 1992; Nobile et al., 2011), devido à 

redução do comprimento da passada, aumento do tempo de apoio, aumento da 

flexão da anca, diminuição da extensão do joelho e dorsiflexão do tornozelo no 

contacto com o solo e postura em flexão dos membros e tronco. Num dos 

primeiros estudos sobre a marcha em crianças autistas, foram indicados traços 

de uma marcha Parkinsoniana, caracterizada por uma passada curta, 

confirmando a hipótese de uma possível existência de disfunção motora de 

origem fronto-striatal no autismo. A marcha nas crianças com PEA podem ser 

comparadas à marcha Parkinsoniana: passos curtos, tempo de apoio 

aumentado, aumento da flexão da anca, reduzida extensão do joelho e 

dorsiflexão do tornozelo durante o contacto com o solo, e postura fletida dos 

membros e tronco (Vilensky et al., 1981 cit. por Vernazza-Martin et al., 2005). 

Por sua vez, Hallett et al. (1993) mostram que a velocidade da marcha, 

comprimento da passada, cadência, largura da passada, tempo de apoio e 

força de reação ao solo vertical são normais em adultos com PEA (Vernazza-

Martin et al., 2005). É possível que, tal como na doença de Parkinson, o 

autismo esteja envolvido na perda de algumas células do núcleo (e.g. 

substância negra). Isto leva a uma série de mudanças na rede complexa de 
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conexões excitatórias e inibitórias, controladas por neurotransmissores do 

gânglio basal (N. Rinehart et al., 2006). 

Não obstante, outros estudos sugerem que o padrão locomotor na PEA 

apresenta semelhanças com uma marcha atáxica (Esposito & Venuti, 2008; N. 

J. Rinehart et al., 2006). Estudos realizados com recurso a imagiologia 

estrutural e exames post-mortem confirmam a presença de anomalias 

anatómicas e fisiológicas na zona estriada e cerebelar, assim como 

macroencefalia (Nayate et al., 2005; Vernazza-Martin et al., 2005).  

Até à data, a maioria dos estudos em crianças com PEA têm reportado 

assimetrias na marcha. No entanto, pouco se sabe acerca da persistência 

destes desvios durante o desenvolvimento (Chester & Calhoun, 2012). A 

análise da marcha poderá ser bastante vantajosa, não só na identificação de 

défices subtis ao nível do funcionamento motor, assim como na compreensão 

da desordem do movimento observada na PEA que envolvem o corpo estriado 

e o cerebelo (Nayate et al., 2005). 

Para iniciar a marcha, o CG do corpo deverá ser deslocado lateralmente 

para um pé, para que o outro se desloque à frente. Para que a locomoção seja 

mantida, são requeridas alterações posturais subtis, já que durante a marcha, o 

CG desloca-se de um lado para outro em cada passada. Neste sentido, o 

córtex assume um papel fundamental no controlo da marcha, especificamente 

na seleção de respostas apropriadas tendo em conta situações, eventos e 

estímulos externos (Nayate et al., 2005). 

Crianças com PEA apresentam maior instabilidade na direção 

médiolateral, comparativamente ao eixo anteroposterior, exibindo maior 

oscilação na maioria dos parâmetros, tais como: amplitude, velocidade média e 

área de oscilação, em comparação com crianças com desenvolvimento normal 

(DN) (Fournier, Kimberg, et al., 2010; Kohen-Raz et al., 1992; Molloy et al., 

2003). 

 A duração de tempo do apoio unilateral do membro inferior é 

significativamente menor nas crianças com PEA. O pobre controlo postural nas 
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crianças autistas poderá dever-se a uma modulação inadequada do input 

sensorial e output motor (Fournier, Kimberg, et al., 2010). Nestes casos, uma 

estabilidade postural prematura e empobrecida poderá limitar a capacidade de 

locomoção e o desempenho de capacidades motoras, que por sua vez 

influenciam negativamente as atividades da vida diária (Fournier et al., 2010). 

Note-se que o cerebelo assegura a integração de informação de zonas 

superiores e inferiores do centro cerebral, de forma a produzir uma 

coordenação precisa no decorrer da locomoção (Nayate et al., 2005). 

Longuet et al. (2012) verificou que nas crianças com PEA, os segmentos 

cabeça, ombros e anca oscilam com maior amplitude no espaço. Quanto às 

estratégias de equilíbrio verificadas no estudo de Longuet e colaboradores 

(2012), tanto o grupo com PEA como sem PEA apresentaram estratégias 

similares durante a locomoção. Deste modo, crianças autistas coordenam de 

modo semelhante a propulsão e a estabilidade lateral do corpo em relação a 

crianças com desenvolvimento normal. Contudo, o autor verificou que a 

estabilização dos ombros e anca era menos eficaz nas crianças com PEA. Isto 

poderá ser explicado pelo facto de que as oscilações laterais e verticais dos 

segmentos tendem a diminuir a eficácia da estratégia inicialmente adotada pela 

criança. A diminuição da velocidade média e amplitude da passada nas PEA 

servem deste modo para compensar a ineficácia ao nível do equilíbrio (Longuet 

et al., 2012b). 

No estudo de Vernazza-Martin et al. (2005), participaram 15 crianças 

com PEA com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos. Para a análise da 

marcha foi utilizado o ELITE system (Ferrigno & Pedotti, 1985) com duas 

câmaras de frequência 100 Hz. As crianças usaram um fato com 15 

marcadores refletores (metatarso, maléolos externos, prato tibial, trocânter, 

espinha ilíaca, acrómio, mastóide). As crianças teriam que caminhar até uma 

casa de madeira, onde estaria uma pessoa a segurar um objeto reforçante (e.g. 

boneco). Nesse estudo verificou-se que nenhum dos parâmetros são 

significativamente diferentes entre adultos sem patologia e crianças autistas, 

excetuando o comprimento da passada. As crianças autistas apresentaram 
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uma passada menor, que teria sido já descrita (Teitelbaum et al., 1982), 

embora todos os outros resultados (duração da passada, velocidade da 

marcha, cadência, período de balanço e apoio) estivessem de acordo com 

Hallett et al. (1993) comparativamente com adultos (Hallett et al., 1993) 

As translações verticais são sinusoidais, estáveis e reproduzem-se de 

um passo para outro, indicando um ritmo locomotor regular em crianças com 

desenvolvimento normal. De acordo com Vernazza-Martin et al. (2005), nas 

crianças autistas, as translações verticais dos segmentos corporais (cabeça, 

ombro, anca e pé) são mais irregulares. As crianças com PEA demonstram 

maiores oscilações da cabeça nos três planos; mais oscilações do ombro no 

plano frontal e horizontal, da pélvis no plano horizontal e do tronco no plano 

sagital. O aumento de oscilações em ambos os planos frontal e sagital poderão 

mudar a amplitude de oscilação da cabeça, ombros e pélvis ao longo do eixo 

vertical, podendo ser a possível explicação para a irregularidade das 

translações verticais da cabeça, ombros e anca nas crianças autistas. Os 

dados do estudo de Vernazza-Martin e colaboradores indicam que a duração 

da passada, velocidade média, frequência, fases de apoio e oscilação são 

semelhantes tanto nas crianças com PEA, como as crianças com 

desenvolvimento normal. Apenas o comprimento médio da passada é 

ligeiramente menor nas crianças com PEA (média de 6cm) tendo em conta o 

grupo de controlo. Este estudo contraria de certa forma o padrão Parkinsoniano 

assumido. Segundo Vernazza-Martin (2005), as crianças com PEA utilizam 

estratégias similares às crianças com desenvolvimento normal durante a 

locomoção, de forma a coordenar tanto a propulsão do corpo como a 

estabilidade lateral. Contudo, oscilações irregulares da cabeça, ombro e anca 

nos planos frontal e sagital levam à suposição de que a modulação de um 

padrão automático locomotor não é desempenhado com grande precisão nas 

crianças com PEA (Vernazza-Martin et al., 2005). 

Calhoun (2011) verificou que existem diferenças significativas ao nível 

da cinemática articular entre os dois grupos, nomeadamente na amplitude 

máxima da dorsiflexão do tornozelo na fase de balanço e na redução da 
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amplitude de flexão plantar. O grupo autista demonstrou uma redução do 

momento de flexão plantar durante a primeira metade do ciclo da marcha. 

Verificou-se que o momento de flexão plantar está associado à velocidade da 

marcha, embora não tenham sido observadas grandes diferenças ao nível da 

velocidade entre os grupos. Neste estudo sugere-se que a redução do 

momento de flexão plantar está relacionado com a hipotonia, Durante a fase de 

apoio, o momento de flexão plantar é gerado para se opor ao momento passivo 

de dorsiflexão gerado pelas forças de reação ao solo, de forma a controlar a 

progressão anterior da tíbia. Os resultados demonstraram diferenças na 

capacidade de gerir o momento passivo de dorsiflexão e /ou controlo do 

avanço da tíbia. A redução do momento de flexão plantar no grupo com 

autismo leva a uma diminuição da progressão e base de suporte, assim como 

menor potência para transferir o tronco e criar o balanço dos membros. 

(Calhoun et al., 2011).  

No estudo de Weiss (2013) foram verificadas diferenças significativas 

nos componentes angulares ao nível do tornozelo e anca, sendo estes 

indicativos de reduzida flexão plantar e aumento da amplitude de dorsiflexão, 

podendo estar associado à hipotonia. 

Evidências provenientes de estudos empíricos suportam o fato destes 

resultados deverem-se em grande parte a uma pobre integração vestibular, 

somatossensorial e input visual nas crianças com PEA (Kohen-Raz et al., 1992; 

Molloy et al., 2003). Estes défices poderão desencadear dificuldades na 

manutenção de uma postura adequada em crianças com PEA (Molloy et al., 

2003). Saliente-se ainda, que estudos neurocomportamentais demonstram que 

o cerebelo e o gânglio basal representam um papel relevante no controlo 

postural (Visser & Bloem, 2005), e que por sua vez, crianças com PEA 

apresentam limitações funcionais e estruturais nessas mesmas estruturas 

(Memari et al., 2013; Nayate et al., 2005; N. Rinehart et al., 2006). 

Outra explicação possível poderá ser o facto das crianças com PEA 

apresentarem disfunções ao nível do desenvolvimento motor (tais como o 
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equilíbrio e a coordenação) relativamente aos pares com DN, e/ou maior 

lentificação de perceção e desempenho motor (Memari et al., 2013). 

Para além disso, deve ser considerado ainda que, crianças com PEA 

adquirem o “equilíbrio muscular” mais tardio do que as crianças com DN, 

apresentando uma assincronia entre a musculatura estabilizadora AP e ML 

(Memari et al., 2013). 

É de notar ainda que, a heterogeneidade desta população ao nível do 

QI, competências de comunicação e interação social e aspetos 

comportamentais poderão ser possíveis explicações para a variação dos 

parâmetros de oscilação articular e segmentar (Jones & Klin, 2009). O estudo 

de Memari (2013) constatou ainda que a severidade sintomática no autismo 

está relacionada com a quantidade de oscilação postural. A severidade de 

sintomas na PEA poderão ter um impacto relevante nas capacidades cognitivas 

e físicas como a atenção, praxia e controlo postural. Weiss et al. (2013), 

hipotetizaram que, disfunções severas ao nível da comunicação verbal 

poderiam representar padrões de marcha anómalos. Deste modo, seria útil 

diferenciar os padrões de marcha consoante os subtipos de PEA, 

nomeadamente aspetos sociais, linguísticos e outros tipos de comportamento 

repetitivo apresentados (Weiss et al., 2013). 

Acrescente-se ainda que, uma maior quantidade de oscilação poderá ser 

induzida pela presença de ansiedade, devido a uma combinação de disfunções 

sociais e cognitivas, tais como limitações na comunicação e interação social 

((Memari et al., 2013). 

Estudos que forneçam informação acerca da cinemática articular e 

cinética poderão fornecer uma melhor compreensão nas diferenças dos 

padrões de marcha nesta população. É de frisar que uma melhor compreensão 

dos padrões de marcha nesta população poderão contribuir para uma melhoria 

no desenvolvimento de planos de tratamento adequados e consequente 

melhoria ao nível da funcionalidade, assim como redução de custos de saúde 

(Calhoun et al., 2011). 
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Capítulo 3 – Análise Biomecânica do Padrão de Marcha na PEA 
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3. Metodologia  

Neste capítulo serão explicados todos os procedimentos realizados 

durante o estudo, desde a amostragem, instrumentos utilizados, análise de 

dados, resultados e discussão dos mesmos. 

 

3.1 Amostra 

A amostra consistiu num total de 32 sujeitos, dos quais 16 possuíam um 

diagnóstico de PEA e os restantes desenvolvimento normal (DN). O grupo com 

PEA apresentava idades abrangidas entre os 7 e os 41, sendo uma 

participante do sexo feminino. Entretanto foram excluídos dois participantes 

devido aos padrões de marcha peculiares apresentados, totalizando no final do 

estudo 14 participantes com PEA. Relativamente ao grupo de controlo, as 

faixas etárias oscilaram entre os 10 e os 32 anos, sendo quatro participantes 

do sexo feminino e os restantes do sexo masculino 

Relativamente ao grupo com PEA, a escolha dos indivíduos não foi 

aleatória, tendo estes sido provenientes das seguintes instituições: APPDA 

(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) e 

Agrupamento de Escolas EB Soares dos Reis. Todos os consentimentos 

informados e respetivas autorizações foram obtidos pelos respetivos 

pais/cuidadores dos participantes.  

Dentro do grupo da PEA estabeleceu-se a divisão de grupos com e sem 

comunicação verbal, de forma a facilitar o processo de avaliação.  

Como critério de exclusão foi considerada a existência de problemas 

cognitivos severos que impeçam a compreensão dos procedimentos do estudo; 

presença de alguma anomalia estrutural ou lesão que comprometa o aparelho 

locomotor; e utilização de algum tipo de ajuda técnica (e.g. canadiana). 
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3.2 Instrumentos 

 Inicialmente foi abordada uma entrevista informal com os encarregados 

de educação / cuidadores sendo possível uma liberdade quase total ao 

entrevistado para responder. O objetivo desta entrevista foi essencialmente 

obter alguns dados informativos, manter confiança e estabelecer um contacto 

de maior proximidade com o participante, deixando-o mais à vontade e 

familiarizado com o novo contexto.  

O presente estudo utilizou um método de análise computorizada de 

forma a fornecer medidas objetivas de controlo postural e análise de padrões 

da marcha em indivíduos com PEA, comparativamente a indivíduos sem PEA. 

Para tal recorreu-se ao sistema Qualisys Motion System, no qual a 

reconstrução do movimento em 3D foi obtida através de 12 câmaras Qualisys 

Oqus, Foi necessária uma prévia colocação de marcadores nos seguintes 

pontos anatómicos de forma a registar a trajetória do movimento: tornozelo 

(maléolos lateral e medial, calcanhar, 1º e 5º metatarsos e zona mais anterior 

do pé), joelhos (epicôndilo medial e lateral do fémur), anca (grande trocânter do 

fémur e cristas ilíacas) e tronco (S4, C7 e acrómio), totalizando 24 marcadores 

refletores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Vista de Perfil na captação de imagens do participante 
com respetivos marcadores esféricos 
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Para uma avaliação ao nível da dinamometria, recorreu-se a quatro 

plataformas de força (BERTEC 1 e 2 – 40cm x 60cm; BERTEC 3 E 4 – 60cm x 

90cm) embutidas no solo do laboratório com o fim de registar as 3 

componentes do vetor da Força de Reação do Solo (FRS) durante a marcha. A 

disposição das plataformas encontra-se devidamente esquematizada na figura 

que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, o registo das imagens foi obtido através de uma câmara 

SONY Handicam que foi posicionada de forma a captar o plano sagital para um 

posterior complemento de análise cinemática. Note-se que todos os 

instrumentos estavam sincronizados entre si. 

Relativamente às medidas antropométricas, foi utilizada uma fita métrica 

para obter a altura dos participantes. O peso foi obtido através das plataformas 

de força. 

Durante as recolhas, foi pedido aos participantes que realizassem os 

seguintes procedimentos com roupa apropriada (justa ou com t-shirt e calções), 

e que se familiarizassem previamente com o respetivo ambiente, efetuando 

algumas tentativas prévias da marcha de forma livre e espontânea.  

 

Figura 5 - Esquema da disposição das Plataformas de Força 
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3.3 Análise de Dados 

Os dados foram tratados com auxílio de rotinas especificamente 

desenvolvidas no software MATLAB (Mathworks, Natick, Massachusetts, USA). 

Através da análise cinética e cinemática, foi possível realizar o estudo das 

seguintes variáveis dependentes: componentes vertical e anteroposterior da 

FRS, amplitudes de movimento articular do tornozelo e joelho, assim como a 

duração do apoio e duração do duplo apoio inicial e final. 

 Numa etapa final para a análise estatístia foi utilizado o software SPSS 

versão 20 (Statistical Package for the Social Sciences), sendo os dados 

analisados com um nível de significância de 0,05 para todas as variáveis 

estudadas. 

 

3.4 Resultados 

No que concerne à estatística descritiva foram recolhidos alguns dados 

referentes à idade, altura e peso dos participantes, como pode ser observado 

no quadro a seguir: 

 
Quadro 4 – Idade, Altura e Peso do GPEA e GC 

(GPEA – Grupo com Perturbação do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; M – Média; DP 

– Desvio Padrão; Mín. – Mínimo; Máx. - Máximo) 

 Diagnósticos dos Participantes 

GPEA GC 

M DP Min Max M DP Min Max 

Idade 25 11 7 38 23 6 10 32 

Altura 1,64 0,18 1,20 1,83 1,69 0,15 1,35 1,83 

Peso 62,64 16,85 25,00 84,00 72,44 19,10 30,00 96,00 

 

No grupo com PEA as idades variaram entre os 7 e os 38, enquanto que 

no grupo de Controlo variaram entre os 10 e os 32 anos. Relativamente aos 

valores da altura e peso, estes não variaram muito entre os grupos, para que 

as características não fossem muito divergentes. 
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Para a realização dos testes estatísticos, optou-se pelo teste 

paramétrico de amostras independentes, pois a amostra seguiu uma 

distribuição normal para um intervalo de confiança de 95% em todas as 

variáveis estudadas.   

Relativamente à homogeneidade das variâncias, estas foram verificadas 

para a maioria das variáveis, excetuando as seguintes variáveis: percentagem 

de tempo total de apoio (p=0,003 <0,05), percentagem de tempo de ocorrência 

do 1º pico da Fvt, percentagem de tempo de ocorrência do vale, percentagem 

de ocorrência do tempo do 2º pico da Fvt, Força do 1º pico e ângulo mínimo do 

joelho esquerdo. 

 

3.4.1 Tempos de Apoio 

 

Quadro 5 - Tempo Total de Apoio 

(GPEA – Grupo com Perturbação do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; DP – Desvio 

Padrão; p – valor de prova) 

Teste t para Amostras Independentes 

  

Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas no tempo total de apoio, pode-se verificar que o grupo com PEA 

apresenta uma média ligeiramente superior em comparação com o GC.  

Note-se que, no que concerne à análise estatística realizada, foi 

necessário remover dados referentes a dois participantes no grupo de PEA, 

sendo claramente outliers. Dado que os seus valores eram notoriamente 

desviantes dos restantes participantes (Tempo Total de Apoio dos dois 

participantes – 1,58s e 1,97s), podendo deste modo comprometer os 

 
GPEA GC 

Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

T. Total do Apoio (s) 0,78 0,17 0,74 0,07 ,382 
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resultados do estudo. A marcha destes dois sujeitos era manifestamente mais 

lenta e irregular, influenciando todas as outras variáveis em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Amplitudes de Movimento 

 Os ângulos analisados têm em consideração a amplitude articular em 

posição neutra, de forma a estabelecer um termo de comparação. No que 

respeita à tibiotársica, a sua posição neutra é considerada quando a perna do 

membro de apoio se encontra na vertical. Relativamente ao joelho, este 

encontra-se na posição neutra quando assume 180º. Em contrapartida, 

estabelece-se que o tronco assume posição neutra aos 0º.  

 De forma a estabelecer os ângulos das articulações em questão, foram 

selecionados os seguintes pontos anatómicos: tibiotársica (maléolo lateral, 

côndilo femoral lateral; 5º metatarso); joelho (côndilo femoral lateral, grande 

trocânter maléolo lateral); tronco com a vertical (grande trocânter esquerdo, 7ª 

vértebra cervical, grande trocânter direito). 

 

Tibiotársica 

Quadro 6 - Amplitudes Neutras, Iniciais e Finais da Tibiotársica 

Figura 6 - Identificação de Outliers no Tempo Total de Apoio no 
Grupo com PEA 
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(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; Dto. – Direito; 

Esq. - Esquerdo; DP – Desvio Padrão; p – valor de prova; Neutro – ângulo de referência; 0% -

ângulo do início do apoio; 100% - ângulo do final do apoio; º - graus positivos) 

Teste T para Amostras Independentes  

*p<0,05 

 Apesar de terem sido apenas identificadas diferenças significativas nos 

ângulos neutros do lado direito e esquerdo da tibiotársica, e neutros do lado 

esquerdo na PEA, é possível verificar que no grupo com PEA apresenta um 

ângulo maior da tibiotársica na posição neutra, realizando uma flexão plantar 

ligeiramente maior nos ângulos iniciais.  

 
 

Quadro 7 - Amplitudes mínimas e máximas da Tibiotársica e Tempos respetivos 

(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; Dto. – Direito; 

Esq. - Esquerdo; DP – Desvio Padrão; p – valor de prova; T – percentagem do tempo total de 

apoio; º - graus positivos) 

Teste T para Amostras Independentes  

 GPEA GC Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

mínimo (º) 
Dto. 99,07 5,23 95,10 5,53 ,054 

Esq. 100,08 6,68 97,97 7,13 ,412 

T. mínimo (%) 
Dto. 43,27 19,89 45,27 23,73 ,806 

Esq. 31,41 16,61 36,00 13,61 ,412 

Máximo (º) 

Dto. 126,15 5,56 123,06 4,00 ,089 

Esq. 127,03 6,97 125,54 7,89 ,591 

 GPEA GC Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

Neutro (º) 
Dto. 111,59 3,29 107,23 3,28 ,001* 

Esq. 112,36 5,04 108,49 4,98 ,044* 

0% (º) 
Dto. 106,85 4,36 100,54 6,85 ,006* 

Esq. 104,81 6,31 101,85 6,66 ,224 

100% (º) 
Dto. 116,02 5,55 115,78 8,47 ,928 

Esq. 116,52 9,73 114,55 6,07 ,505 
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T. Máximo (%) 
Dto. 50,65 17,91 68,53 21,15 ,020* 

Esq. 55,76 19,44 59,77 23,00 ,613 

*p<0,05 

 Foram observadas diferenças na percentagem de tempo de ocorrência, 

na qual se pode constatar que é menor na PEA (50,65% na PEA e 68,53% no 

GC). No entanto, de forma geral, as amplitudes máximas e mínimas da 

tibiotársica são menores no grupo com PEA e a percentagem de tempo de 

ocorrência respetivas menores.  

 

Joelho 

 

Quadro 8 - Amplitudes Neutras, Iniciais e Finais do Joelho (ângulo NEUTRO – 180º) 

(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; Dto. – Direito; 

Esq. - Esquerdo; DP – Desvio Padrão; p – valor de prova; 0% -ângulo do início do apoio; 100% 

- ângulo do final do apoio; º - graus positivos) 

Teste T para Amostras Independentes  

 

 Como já foi referido, considera-se que a articulação do joelho encontra-

se em posição neutra quando assume 180º.  

 Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os ângulos iniciais e finais do joelho no grupo com PEA e no 

GC, pode-se observar que as amplitudes dos ângulos iniciais do joelho, quer 

do lado direito quer do lado esquerdo, são ligeiramente superiores. 

Quadro 9 - Amplitudes mínimas e Máximas do Joelho e Tempos respetivos 

 GPEA GC Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

0% (º) 
Dto 173,28 6,80 173,17 6,09 ,962 

Esq 173,92 6,19 170,72 6,56 ,183 

100% (º) 
Dto 152,59 12,75 146,12 13,18 ,184 

Esq 151,32 11,40 149,98 14,17 ,780 
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(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; Dto. – Direito; 

Esq. - Esquerdo; DP – Desvio Padrão; p – valor de prova; T – percentagem do tempo total de 

apoio; º - graus positivos) 

Teste T para Amostras Independentes  

 GPEA GC Valor 

de 

prova 

Média DP Média DP p 

mínimo (º) 
Dto. 128,97 6,66 125,01 11,06 ,254 

Esq. 129,78 4,86 120,78 8,82 ,002* 

T. mínimo (%) 
Dto. 70,46 17,30 71,38 16,55 ,883 

Esq. 66,01 20,10 62,45 15,33 ,588 

Máximo (º) 
Dto. 179,19 4,82 178,82 5,32 ,845 

Esq. 181,41 6,44 178,48 4,04 ,142 

T. Máximo (%) 
Dto. 34,91 22,12 40,47 13,86 ,410 

Esq. 42,43 18,00 48,09 19,92 ,423 

*p<0,05 

  

Apenas foram observadas diferenças significativas nos ângulos mínimos 

do joelho esquerdo, sendo visivelmente maio a amplitude inicial do joelho 

esquerdo na PEA (129,78º) em relação ao GC (120,78º). Todavia, verifica-se 

que, o grupo com PEA realiza menor flexão do joelho nas amplitudes mínimas 

e máximas, sendo a percentagem de tempo de ocorrência das mesmas mais 

reduzida.  

  

Tronco 

 

Quadro 10 - Amplitudes Neutras, Iniciais e Finais do Tronco 

(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; Dto – Direito; 

Esq - Esquerdo; DP – Desvio Padrão; Neutro – ângulo de referência; 0% -ângulo do início do 

apoio; 100% - ângulo do final do apoio; º - graus negativos) 

Teste T para Amostras Independentes  
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Embora não tenham sido verificadas diferenças significativas entre os 

grupos, constata-se que os valores iniciais, médios e finais são mais elevados 

no grupo com PEA comparativamente ao GC. Contudo, o valor do ângulo inicial 

do tronco apresenta um valor de prova de 0,068, relativamente próximo de 

0,05. 

 

3.5 Força de Reação do Solo 

3.5.1 Componente Vertical 

 

Quadro 11 - Tempos e Força da Componente Vertical da FRS 

(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; DP – Desvio 

Padrão; T – percentagem do tempo total de apoio; F – força da componente vertical da FRS; s 

- segundos) 

Teste T para Amostras Independentes  

*p<0,05 

 GPEA GC Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

0% (º) -3,71 6,12 -0,08 4,30 ,068 

100% (º) -2,59 7,60 -0,09 6,06 ,076 

Valor Médio (º) -2,13 5,95 -0,219 5,17 ,354 

 GPEA GC  

Média DP Média DP p 

F. 1º pico (N/BW) 1,09 0,13 1,07 0,02 ,436 

F. Vale (N/BW) 0,76 0,17 0,77 0,07 ,728 

F. 2º pico (N/BW)  1,04 0,07 1,07 0,05 ,103 

T. 1º pico (%) 26,12 5,96 26,78 2,64 ,704 

T. Vale (%) 45,20 7,69 46,87 2,90 ,456 

T. 2º pico (%) 73,62 6,38 77,83 2,10 ,032* 
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Denota-se que os valores da força do 1º pico, vale e 2º pico assim como 

a percentagem de tempo dos apoios não variaram de forma evidente entre os 

dois grupos. Respeitante à percentagem de tempo do 2º pico da Fvt, foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas (p=0,032), sendo esta menor 

no grupo com PEA. 

 

3.5.2 - Componente Antero-Posterior 

 

Quadro 12 - Tempos e Força da Componente Antero-Posterior da FRS 

(GPEA- Grupo com Perturbações do Espectro Autista; GC – Grupo de Controlo; DP – Desvio 

Padrão; trav. – travagem; acel. – aceleração; zero T – percentagem do tempo total de apoio; F 

– força da componente vertical da FRS) 

Teste T para Amostras Independentes 

*p<0,05 

No grupo com PEA registam-se valores ligeiramente mais reduzidos nas 

forças de travagem e aceleração, embora sem significância a considerar. No 

que concerne à percentagem de tempo dos picos de travagem (17,27%), no 

valor zero (49,93%) e aceleração (84,57%), foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas, sendo possível verificar que os valores são inferiores 

no grupo com PEA (19,64%, 55,05% e 86,18% respetivamente).  

 

3.6 Análise das Variáveis de Estudo no Grupo com PEA de acordo com a 

Presença e Ausência de Comunicação Verbal 

 GPEA GC Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

F. pico trav. (N/BW) -0,17 0,03 -0,16 0,02 ,366 

F. pico acel. (N/BW) 0,17 0,05 0,19 0,03 ,236 

T. pico trav. (%) 17,27 2,88 19,64 1,77 ,010* 

T. zero (%) 49,93 5,58 55,05 3,14 ,004* 

T. pico acel. (%) 84,57 2,33 86,18 1,20 ,022* 
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 Considerou-se pertinente realizar uma análise no grupo com PEA, 

subdividindo-os em dois grupos, nomeadamente um grupo com presença de 

comunicação verbal (GPCV – n=7) e um grupo com ausência de comunicação 

verbal (GACV – n=7).  

 Foram obtidos os seguintes dados descritivos relativos à idade, altura e 

peso dos participantes consoante a ausência e presença de comunicação 

verbal: 

 

Quadro 13  - Dados gerais relativos à idade, altura e peso do GACV e GPCV 

(GACV- Grupo com Ausência de Comunicação Verbal; GPCV – Grupo com Presença de 

Comunicação Verbal; M – Média; DP – Desvio Padrão; mín. – mínimo; Máx. - Máximo) 

 

 

Após ter sido verificada uma distribuição normal dos dados, assim como 

a homogeneidade das variâncias (excetuando o parâmetro ângulo do tornozelo 

inicial), foi aplicado o teste t para amostras independentes. Tendo em conta o 

teste realizado constatou-se que não existiram diferenças significativas na 

maioria dos dados, exceto na variável força no pico de travagem (p=0,008). 

Note-se que o valor de prova para as variáveis tempo total de apoio e força no 

vale assumiu valores aproximados de 0,05 (p=,055 e p=0,07 respetivamente). 

 

Quadro 14 - T. Total de Apoio, F. Vale e F. pico de travagem no GPCV e GACV 

Teste t para Amostras Independentes  

 Comunicação Verbal 

GACV GPCV 

M DP min Max M DP min Max 

Idade 29 10 11 38 19 8 7 29 

Altura 1,68 ,10 1,48 1,77 1,62 ,25 1,20 1,83 

Peso 71,38 9,49 58,00 84,00 54,86 19,41 25,00 78,00 
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(GPCV- Grupo com Presença de Comunicação Verbal; GACV – Grupo com Ausência de 

Comunicação Verbal; DP – Desvio Padrão; trav. – travagem; T – percentagem do tempo total 

de apoio; F – força) 

*p<0,05 

   

Para uma melhor compreensão destes valores optou-se por realizar uma 

análise mais detalhada de um sujeito para cada grupo, de forma a relacionar os 

parâmetros em questão, neste caso, o T. Total de apoio, F. Vale e F. pico trav. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Tempo total de Apoio nos Grupos com PEA, consoante a ausência e presença 

da comunicação verbal 

 Ao verificar que de uma forma geral o GACV possui um tempo total de 

apoio maior (média de 0,86s), optamos por estudar um sujeito que possuísse 

valores elevados ao nível do tempo de apoio, e no GPCV um sujeito com 

valores reduzidos. Observando o gráfico de dispersão constata-se que no 

GACV o maior valor de tempo total de apoio atingiu 1s, enquanto que no GPCV 

o menor valor atingido foi de 0,4s. Contudo não se considerou o sujeito com o 

menor valor no GPCV pois tratou-se de uma criança que claramente se 

encontrava mais ansiosa durante os testes, podendo não ser um valor 

 GPCV GACV Valor de 

prova 

Média DP Média DP p 

T. Total de Apoio 0,69 0,14 0,86 0,14 ,055 

F. Vale (N/BW) 0,68 0,19 0,84 0,09 ,070 

F. pico trav. (N/BW) -0,19 0,02 -0,15 0,03 ,008* 
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representativo para este subgrupo. Deste modo selecionou-se outro sujeito do 

GPCV com menor valor de Tempo Total de Apoio, neste caso 0,66s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao sujeito do GPCV no que concerne à Fvt verifica-se que 

este grupo atinge o primeiro pico a cerca de 25% do tempo de apoio, o vale a 

aproximadamente 52% e o segundo pico a 77%, com forças de 1,3 N/BW, 0,6 

N/BW e 0,9 N/BW respetivamente. 

No que respeita à Fap, os valores do pico de travagem são atingidos a 

cerca de 20%, o zero aos 49% e o pico de aceleração a 84%, exercendo as 

forças de -0,22 N/BW na travagem e 0,22 N/BW na aceleração. 

Figura 8 - Componente da Força Vertical do sujeito do GPCV 

Figura 9 - Componente da Força Antero-posterior do sujeito do GPCV 
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Figura 11 - Componente da Força Antero-Posterior do sujeito do GACV 
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Quanto ao sujeito do GACV observa-se que este atinge o primeiro pico a 

26% do tempo de apoio, o vale a 37% e o segundo pico a 51%, com forças de 

1,1N/BW, 0,9N/BW e 1,0N/BW respetivamente. 

No que concerne a componente da Fap, o pico de travagem foi atingido 

a 20%, o zero a 45% e o pico de aceleração a 86% com forças de travagem a -

0,13N/BW e de aceleração de 0,15N/BW. 

Figura 10 - Componente da Força Vertical do sujeito do GACV 
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3.7 Discussão de Resultados 

 Este estudo propôs verificar se de facto existem diferenças 

estatisticamente significativas no controlo postural e padrões da marcha nos 

sujeitos com PEA.  

 Relativamente ao tempo total de apoio na marcha, foi observado que, 

embora sem significativo estatístico, o tempo realizado pelos indivíduos do 

espectro autista é ligeiramente superior em comparação com sujeitos sem PEA 

(conforme Quadro 5). Este aspeto pode ser explicado pelo facto da marcha 

observada durante as recolhas do grupo com PEA ser aparentemente mais 

lenta e pouco harmoniosa. Por sua vez, estes dados apoiam de certa forma 

uma das características da marcha parkinsoniana, nomeadamente um tempo 

total de apoio maior. Nos estudos de Hallet et al. (1993) e Vernazza-Martin 

(2005), verificou-se que as diferenças nos padrões de marcha na PEA não são 

suficientemente notórios para definir como uma marcha parkinsoniana.  

 Respeitante às amplitudes de movimento da tibiotársica, de uma forma 

geral, os indivíduos com PEA apresentaram uma maior flexão plantar no início 

e fim do movimento (ver Quadro 6). Note-se que a amplitude da tibiotársica na 

posição neutra no grupo com PEA é ligeiramente mais elevada. Estes 

resultados vão de encontro aos estudos de Vernazza-Martin et al. (2005), que 

identificam uma reduzida dorsiflexão da tibiotársica. 

 As amplitudes referentes à articulação do joelho mostram que os sujeitos 

com PEA realizam menor flexão, quer no início quer no final do movimento, 

embora os valores não sejam muito díspares comparativamente ao GC 

(segundo Quadro 8). Note-se que, sendo grande parte da amostra composta 

por adultos, estes dados poderão não oscilar muito, pois segundo Hallett et al. 

(1993) os parâmetros dos padrões de marcha são indistinguíveis do padrão da 

população sem patologia em adultos com PEA. 

 Quanto às amplitudes respeitantes ao tronco, foram notórias maiores 

oscilações no grupo com PEA, embora sem diferenças estatísticas 

significativas. Esta situação poderá dever-se ao facto dos indivíduos com 
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autismo apresentarem uma escassez ao nível do contacto visual, afetando 

deste modo a trajetória percorrida. De acordo com Bhat et al. (2011), uma 

menor coordenação visuo-motora potencia a coordenação pobre dos membros 

inferiores e superiores. Não obstante, as estereotipias também poderão 

influenciar negativamente a estabilidade dinâmica do corpo.  

É de acrescentar que os tempos de ocorrência correspondentes às 

amplitudes articulares mencionadas foram relativamente menores (em 

percentagem do tempo total de apoio), o que coincide com o facto da marcha 

destes sujeitos ser mais lenta comparativamente ao GC. 

No que respeita aos dados relativos à Fvt, não foram registadas grandes 

diferenças entre os dois grupos, embora os tempos dos picos sejam iniciados 

mais cedo, especialmente no 2º pico, tendo sido verificadas diferenças 

significativas. Ao serem iniciados mais cedo, sugere-se que os tempos de 

apoio simples sejam menores como estratégia para aumentar o equilíbrio. 

Relativamente à Fap, foram observadas semelhanças nos valores da 

força de travagem e aceleração entre os dois grupos. No entanto, foram 

verificadas diferenças significativas relativamente aos tempos, indicando que 

os sujeitos com PEA realizam períodos de aceleração e travagem mais curtos.  

Quanto à comparação entre o GACV e o GPCV, foi verificado que 

existem diferenças estatísticas significativas no tempo total de apoio, sendo 

este maior no GACV (de acordo com o Quadro 14). Sendo o tempo total de 

apoio maior, supõe-se que seja realizada uma estratégia de compensação da 

oscilação do CM para obtenção do equilíbrio dinâmico. Aliás, segundo Memari 

et al. (2013), uma maior oscilação postural está relacionada com uma 

severidade sintomática, nomeadamente nas limitações da comunicação e 

interação social.  

Em contrapartida as forças exercidas são menores, sendo estas 

diferenças significativas essencialmente na força de travagem na componente 

Fap e na força vale na componente Fvt. Observou-se que o GACV exerce 
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menores forças de travagem, que corresponde justamente à força que o 

calcanhar exerce no sentido da marcha.  

O GACV exerce de igual modo uma força menor no vale, fase esta em 

que o pé apoia plano sobre o solo. Sendo a propulsão menor, 

consequentemente, a força vertical monopodal será também menor 
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Capítulo 4 – Conclusões e Sugestões 
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4 Conclusões e Sugestões 

Tendo em conta os objetivos de estudo propostos seguindo uma 

avaliação biomecânica metódica e posterior tratamento de dados, pode-se 

afirmar que o estudo em questão cumpriu com sucesso os mesmos.  

Verificou-se que existem ainda algumas semelhanças nos padrões de 

marcha entre sujeitos com PEA e sujeitos sem PEA, que por sua vez 

contrariam alguns dos pressupostos da marcha parkinsoniana no autismo, 

nomeadamente o tempo total de apoio e diminuição da extensão do joelho. Por 

sua vez, características como aumento da flexão plantar e aumento da flexão 

do tronco correspondem de facto a um padrão de marcha parkinsoniana, 

sugerindo alguma assincronia muscular ao nível dos membros inferiores. 

No que respeita às forças de reação do solo, não foram observadas 

grandes oscilações, embora os períodos de tempo entre os picos sejam mais 

reduzidos, sugerindo uma menor fase de apoio simples e maior de duplo apoio. 

Note-se que a amostra foi composta maioritariamente por adultos, o que 

de facto indica que nesta etapa as estratégias de equilíbrio e controlo postural 

são bastante semelhantes a indivíduos sem PEA. Por sua vez, cerca de 

metade do grupo apresenta capacidades de comunicação verbal, sugerindo 

deste modo menores limitações nos padrões de marcha já referidos em 

estudos anteriores.  

Relativamente à comparação de grupos com ausência/presença de 

comunicação verbal, foram verificadas de facto diferenças nos períodos de 

tempo e forças exercidas, sendo o tempo total de apoio maior com forças 

menores (nomeadamente F. vale e F. travagem) no GACV, e tempo total de 

apoio menor com forças maiores no GPCV. Pode-se aferir que a presença de 

comunicação verbal poderá ser um bom indicador do nível motor, pois 

pressupõe estratégias de equilíbrio dinâmico mais elaboradas e eficazes. 

Contudo, ainda trata-se de uma população bastante heterogénea de 

difícil classificação. Ainda não é possível formular um padrão genérico da PEA 
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relativo ao comportamento motor na marcha. No entanto este tipo de análise 

biomecânica torna-se uma mais-valia na consolidação de estudos nesta área 

Deste modo, é sugerido que estudos futuros realizem uma análise 

biomecânica com amostras de tamanho maior, assim como uma melhor divisão 

dos sujeitos relativamente ao nível de funcionalidade dos mesmos. Estudos 

longitudinais também poderão ser vantajosos na medida em que poderá ser 

possível observar se de facto existe progressão e melhoria nas estratégias 

adotadas para maior eficácia da marcha.  

Seria vantajoso explorar de forma mais completa outros focos 

anatómicos tais como a anca, cabeça e membros superiores, assim como 

abordar a componente médio-lateral de forma a verificar se existem grandes 

oscilações no equilíbrio e padrões da marcha. 

O recurso à eletromiografia poderá tornar-se útil de forma a fornecer 

maior informação relativamente ao recrutamento muscular realizado durante a 

marcha.  
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Anexo I - Pedido de Autorização  

 

Ex. Sr. Dr. 

Diretor da APPDA Norte 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de um estudo no âmbito da “Marcha e 

Equilíbrio Estático nas Perturbações do Espectro do Autismo”. 

 

Leandro Machado, professor Auxiliar da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, vem por este meio solicitar a V. Excelência consentimento para a participação dos 

utentes da APPDA num estudo sobre as questões da Marcha e Equilíbrio nas Perturbações do 

Espectro do Autismo. 

A recolha de dados será efetuada através de registo de vídeo de forma a captar o 

movimento realizado durante a marcha sobre as plataformas de força, sendo os sujeitos 

expostos a uma colocação prévia de marcadores articulares para uma posterior análise 

cinemática. 

Durante todo o processo, serão respeitadas as orientações emanadas pelo Ministério 

da Educação - Direcção Regional de Educação através do Ofício - Circular nº683 de 28 de 

Outubro de 2003 e a legislação em vigor sobre a ética na recolha de dados, incluindo o 

respeito pela Declaração de Helsínquia. 

Agradecendo a atenção, encontro-me ao seu inteiro dispor para o esclarecimento de 

qualquer dúvida. Ofereço também a minha disponibilidade para qualquer tipo de colaboração 

que V.Ex
a
 considere interessante entre o LABIOMEP FADEUP e a APPDA Norte. 

 

Porto, 26 de Janeiro de 2014 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

(Prof. Dr. Leandro Machado) 

Autorizo a realização do estudo solicitado em 

epígrafe. 

Porto, 26 de Janeiro de 2014 

 

(A Direção) 
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Anexo II - Consentimento Informado 

Anexo III 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________, fui convidado a participar num estudo 

visando a avaliação da Marcha e Equilíbrio Estático nas Perturbações do Espectro do Autismo. 

Os investigadores envolvidos neste estudo são Taciana Meireles (Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto) e Professor Doutor Leandro Machado (Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto). 

O objetivo e os procedimentos deste estudo foram-me explicados e a minha participação é 

voluntária, não auferindo de qualquer tipo de remuneração. Ser-me-á ainda permitido o 

acesso a todo e qualquer tipo de informação que me diga respeito, relativa a esta investigação. 

Fui também informado que durante o estudo serão respeitadas as recomendações constantes 

da Declaração de Helsínquia (com as emendas de Tóquio 1975, Veneza 1983, Hong-Kong 1989, 

Sommerset West 1996, Edimburgo 2000, Washington 2002, Tóquio 2004 e Seoul 2008) e da 

Organização Mundial da Saúde, no que se refere à experimentação que envolve seres 

humanos. 

Face aos factos enunciados, manifesto o meu livre consentimento em participar neste estudo. 

 

 

Porto, ____ de ________________de 2014 

 

 

_______________________________________ 

(O participante) 

 

 




