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RESUMO 

 

O estudo da variabilidade da caminhada oferece uma forma complementar de quantificar a 

locomoção e a sua mudança com o envelhecimento, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos. Estudos comprovam que caminhar em ambientes naturais 

produz benefícios no bem-estar psicológico e emocional das pessoas (Marselle & Warber, 

2013). No entanto, pouco se sabe sobre o impacto que diferentes tipos de ambientes (indoor e 

outdoor) têm sobre o padrão biomecânico do caminhar.  

 O estudo agora apresentado, de natureza transversal, comparou a variabilidade dos 

parâmetros espácio-temporais da caminhada (da velocidade, cadência, comprimento da 

passada, comprimento da passada normalizado, duração do ciclo do caminhar, duração da fase 

de apoio normalizada, duração da fase de suspensão normalizada, duração da fase de apoio 

bipedal normalizada e da duração da fase de apoio unipedal normalizada) em duas condições 

distintas: com a observação de um vídeo de uma zona de um parque natural urbano e sem o 

visionamento do mesmo. 

A amostra incluiu 20 homens fisicamente ativos (prática de exercício físico de pelo menos 3x 

por semana durante 30 minutos ou mais por sessão), com idades compreendidas entre os 22 e 

os 62 anos (idade média de 39,25 anos). As variáveis antropométricas consideradas foram o 

peso, a altura e a altura trocantérica (direita e esquerda) e os parâmetros espácio-temporais da 

caminhada foram obtidos através do dispositivo inercial BTS G-Walk. Os valores médios das 

variáveis foram confrontados através do teste t para amostras dependentes, recorrendo-se ao 

teste de Wilcoxon, na ausência de normalidade da distribuição. 

A idade média da amostra foi de 39,5610,83 anos e o índice de massa corporal variou entre 

19,09 e 31,73 kg/m
2
. Não foram observadas, nas duas condições analisadas, diferenças (p≥ 

0,05) nos parâmetros biomecânicos analisados. 

Os resultados sugerem que em homens adultos ativos a exposição a uma imagem relativa a 

um enquadramento natural, durante o período destinado à apreciação dos parâmetros espácio-

temporais do caminhar, não se traduz em resultados diferentes dos obtidos sem a projeção da 

referida imagem. 

 

Palavras-chave: Parâmetros espácio-temporais da caminhada, adultos, integridade ecológica. 
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ABSTRACT 

 

The study of gait variability offers a complementary way of quantifying the locomotion and 

its change through aging, contributing to the increase of individuals’ quality of life. 

Studies prove that walking /gaiting in natural environments produces benefits in people’s 

psychological and emotional well-being. However, little is known about the impact that 

different kinds of environment (indoor and outdoor) have on the biomechanical pattern of 

walking/ gaiting. Thus, this study intended to analyze the biomechanical pattern of walking in 

indoor situation in two distinct conditions: walking with the visualization of a film portraying 

a natural environment and walking without it. 

The stated study, of transversal nature, compared the variability of the gait space-time 

parameters (from velocity, cadency, pace length, standard pace length, walking cycle 

duration, duration of the standard support phase, duration of the standard suspension phase, 

duration of the bipedal standard support phase and the duration of the unipedal standard 

support phase) in two distinct situations: with the visualization of an urban natural park area 

and without its exhibition.  

The sample included 20 physically active men (physical exercise practice of at least 3 times a 

week for 30 minutes or more), aged between 22 and 62 (average 39,25 years old). The 

considered anthropometric variables were: weight, height and the trochanteric height (right 

and left) and the gait space-time patterns were obtained through the BTS G-Walk. The 

variables average figures were compared by the t test for dependent samples, betaking the 

Wilcoxon test, upon the absence of distribution normality. 

The sample average age was 39,56±10,38 years old and the body mass index varied between 

19,09 e 31,73 kg/m
2
. In the two analyzed conditions weren’t observed differences in the 

biomechanical patterns. 

The results suggest that the exposure of active adult men to a relative image in a natural 

environment during the appraisement of gait space-time patterns doesn’t result in different 

outcomes without the visualization of the referred images. 

Key words: gait space-time patterns, adults, ecological integrity. 



viii 

 

ÍNDICE GERAL 

 

Agradecimentos………………………………………………………………………………..v 

Resumo………………………………………………………………………………………vi 

Abstract……………………………………………………………………………………….vii 

Índice de figuras…………………………………………………………………………….....ix 

Índice de tabelas………………………………………………………………………………..x 

Lista de abreviaturas, siglas, símbolos ou acrónimos…………………………………............xi 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução Geral…………………………………………………………………………12 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O conceito de caminhar…………………………………………………………………...15 

2.2 Importância da prática da caminhada na saúde e no bem-estar…………………………..17 

2.3 Fases e eventos críticos da caminhada……………………………………………………18 

2.4 Parâmetros espácio-temporais usados no ciclo da caminhada……………………………18 

2.5 Avaliação dos parâmetros espácio-temporais do caminhar através do BTS G-Walk…….20 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 Desenho de estudo………………………………………………………………………..22 

3.2 Amostra…………………………………………………………………………………...22 

3.3 Antropometria…………………………………………………………………………….22 

3.4 Integridade ecológica……………………………………………………………………..23 

3.5 Parâmetros espácio-temporais do caminhar………………………………………………24 

3.6 Análise estatística………………………………………………………………………....25 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS…………………………………………………………...26 

CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES………………………………………...28 

CAPÍTULO 6 – PROPOSTAS DE ESTUDOS FUTUROS………………………………31 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………..32 

ANEXOS 

Anexo 1 – Consentimento informado 

Anexo 2 – Termo de autorização de uso de imagem 

Anexo 3 – Ficha de registo dos dados antropométricos 



 

ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 - Ciclo da caminhada (Kirtley, 2006)…………………………………………….16 

Figura 2.2 - Proporção das várias fases durante o ciclo da caminhada………………………18 

Figura 2.3 – Fases dos parâmetros espácio-temporais da caminhada (Lippert, 2006)………19 

Figura 2.4 - Dispositivo de deteção inercial da caminhada BTS G-Walk…………………...21 

Figura 3.1 - Imagem do vídeo que foi utilizada no estudo, para recolha dos parâmetros 

biomecânicos…………………………………………………….............................................23 



 

x 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Valores de referência dos parâmetros espácio-temporais em ambos os 

géneros………………………………………………………………………………………..19 

Tabela 4.1 – Idade e parâmetros antropométricos exibidos pela amostra (n=20)……………26 

Tabela 4.2 – Parâmetros espácio-temporais do caminhar apresentados pela amostra, com e 

sem projeção de imagem……………………………………………………………………...27 



 

xi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS OU ACRÓNIMOS 

 

AF Atividade física  

M Massa 

EST Estatura 

IMC Índice de Massa Corporal 

BTS G-Walk    Dispositivo Inercial para Análise dos Parâmetros Espácio-Temporais da 

Caminhada 

L4   Quarta Vértebra Lombar 

L5  Quinta Vértebra Lombar 

Kg Quilogramas 

m  Metros 

m/s Metros por segundo 

mm Milímetros 

HZ Hertz 

DP Desvio Padrão 

HD Alta definição 

P Pixéis 

WXGA    Resolução de ecrã panorâmico de alta definição  

UK Reino Unido (United Kingdom) 

Lab2Health    Laboratório de Biomecânica, Composição Corporal e Saúde 

SECA    Sistemas de Medição Médica e Balanças 

SPSS    Software Científico (Statistical Package for the Social Sciences) 

 

 

 

 

 



 

12 

 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL 

A presença de um estilo de vida sedentário, definido por Després (2016) pela adoção de 

posturas ou atividades que requerem muito pouco movimento, refletindo valores de 

equivalente metabólico inferior a 1,5, constitui um importante problema de saúde pública nas 

sociedades atuais, concorrendo para a manifestação de várias doenças crónicas (ex. obesidade, 

diabetes e certos tipos de cancro), invalidez e morte prematura. Por outro lado, a inatividade 

física, isto é prática de níveis de atividade física inferiores aos recomendáveis para gerar 

benefícios para a saúde (Després, 2016), limita os níveis de aptidão física nos adultos e 

converge para a manifestação de várias doenças infeciosas de longa duração. 

A caminhada é uma atividade física moderada e de baixo impacto facilmente adotada por 

adultos e idosos com condições crónicas de saúde ou restritos níveis de aptidão física e 

funcional, constituindo um meio adequado para a aquisição de níveis recomendados de 

atividade física. Os mesmos devem acumular no mínimo 150 minutos de atividade moderada 

por semana ou pelo menos 75 minutos de atividade física vigorosa por semana ou ainda obter 

uma combinação equivalente de atividade moderada a vigorosa por semana, devendo a 

atividade cardiovascular ser desenvolvida por períodos de pelo menos 10 minutos de duração 

cada, período mínimo reconhecido como suficiente para melhorar a aptidão aeróbia e alguns 

fatores de risco para doença cardíaca e diabetes mellitus do tipo 2 (WHO, 2010; HHS, 2008; 

Haskell, et al., 2007). 

Vários estudos comprovaram que caminhar em ambiente natural provoca melhorias a nível 

psicológico (diminuição do stresse, da depressão) (Marselle, Irvine, Lorenzo-Arribas, & 

Warber, 2015), o aumento da sensação de bem-estar (Marselle, Irvine, Lorenzo-Arribas, & 

Warber, 2015; Marselle & Warber, 2013; Depledge, Stone, & Bird, 2011) e incrementa a 

motivação para a prática do exercício físico (Focht, 2009).  

Um estudo conduzido por Pretty, Peacock, & Sellens (2005) em que as pessoas realizavam 

exercício num espaço fechado sem imagens e com a visualização de imagens de ambientes 

naturais, concluiu que o visionamento dos ambientes naturais gerava melhorias no sistema 

cardiovascular e na saúde mental. 
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Os ambientes naturais e virtuais podem ser usados para promover a melhoria da saúde e do 

bem-estar humano (Depledge, Stone, & Bird, 2011). A investigação científica tem utilizado o 

recurso a ambientes naturais e virtuais de forma a otimizar o benefício para a saúde e utilizá-

los como intervenções farmacêuticas alternativas. Os ambientes virtuais permitem-nos captar 

alguns dos estímulos que recebemos ao ar livre, simulando o mundo natural. Assim, poderão 

ser usados em centros hospitalares e instituições ajudando na recuperação física e psicológica 

de pessoas idosas ou doentes e que estão impedidas do contacto com o ambiente natural.  

A área de intervenção dos ambientes virtuais, pode e deve ser alargada a pessoas que, devido 

à sua profissão, estão impedidos do contacto, durante vários meses, com o ambiente natural, 

como é o caso dos astronautas e dos submarinistas (Depledge, Stone, & Bird, 2011). 

A integridade ecológica é um conceito que se centra no sistema como um todo, mas que 

depende do estado de todas as suas componentes, tais como a presença de populações, 

espécies e comunidades autóctones, a ocorrência de processos ecológicos a taxas e escalas 

apropriadas e a prevalência de todas as condições ambientais que suportam o ecossistema 

(Angermeier & Karr, 1994; Townsend & Riley, 1999; Dale & Beyeler, 2001; Cabecinha, 

2002). 

É impossível monitorizar a todos os níveis os ecossistemas, daí ser fundamental a procura de 

indicadores que descrevam o estado de integridade ecológica do local. Os indicadores, quer 

sejam ecológicos, biológicos ou ambientais, permitem determinar e classificar as condições 

ambientais do ecossistema (Kurtz, Jackson, & William, 2001; Cabecinha, 2002). 

Vários autores (Dale & Beyeler, 2001; Cabecinha, 2002) têm sugerido que os indicadores 

ecológicos devem seguir os seguintes critérios técnicos e científicos de modo a serem 

credíveis: (1) serem representativos e com validade científica; (2) serem simples e fáceis de 

interpretar; (3) serem sensíveis ao stresse no ecossistema, mas com sensibilidade limitada à 

variação natural do sistema; (4) responderem de forma previsível a perturbações naturais e 

antropogénicas; (5) serem antecipativos e integrativos; (6) serem facilmente mensuráveis.  

Neste contexto, este estudo pretendeu analisar e comparar os valores dos parâmetros espácio-

temporais do caminhar de homens adultos em duas condições: com a observação de um vídeo 

de uma paisagem com elevado grau de integridade ecológica e sem o visionamento do 

mesmo. O local selecionado para a recolha das imagens, pelo seu elevado grau de integridade 

ecológica, foi o Parque do Corgo, em Vila Real.  
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Localizado nas margens do rio que lhe confere o nome, este parque reúne uma área de cerca 

de 33 hectares e está articulado ao Parque Florestal da Cidade. Foi construído no âmbito do 

Programa de Preservação da Biodiversidade de Vila Real, materializado pelo projeto 

SEIVACORGO, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte (ON 2 – O 

Novo Norte-QREN), com o objetivo de ligar a cidade ao ecossistema ribeirinho, dando 

visibilidade ao seu valor paisagístico, ecológico e geológico (Coelho & Cortes, 2012). O 

parque apresenta um estado ecológico classificado de BOM (Coelho & Cortes, 2012) e, 

devido à sua localização e características, constitui um espaço de eleição de muitos vila-

realenses para a prática desportiva e para momentos de lazer. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este trabalho surgiu com o objetivo de analisar a variabilidade dos parâmetros espácio-

temporais do caminhar em duas condições distintas: caminhar com a projeção de um vídeo de 

um ambiente natural com elevado grau de integridade ecológica e caminhar sem a projeção do 

mesmo.  

Nesta revisão bibliográfica, depois de abordar o conceito de caminhar, salientamos a 

importância desta tarefa motora para a promoção da saúde através de um estilo de vida ativo. 

Consideramos, também, as várias fases e os eventos críticos do ciclo do caminhar. Após uma 

definição dos parâmetros espácio-temporais usualmente considerados fizeram-se algumas 

considerações sobre a utilização do dispositivo BTS G-Walk para o registo do respetivo 

comportamento.  

 

 

 

2.1 O CONCEITO DE CAMINHAR 

O ato de caminhar é um requisito básico para muitas atividades diárias, fornecendo-nos 

informações importantes sobre a capacidade funcional do indivíduo (Bugané et al.,2012; 

Senden, Grimm, Heyligers, Savelberg, & Meijer, 2009). 

Caminhar é a ação pela qual o corpo se move de um local para outro, envolvendo movimentos 

coordenados dos vários segmentos corporais. Este complexo processo envolve o cérebro, a 

coluna vertebral, os nervos periféricos, os músculos, os ossos e as articulações, sendo um 

método de locomoção altamente eficiente em termos energéticos (Whittle, 2007).  

A análise biomecânica do caminhar consiste em duas áreas básicas: cinemática e cinética. A 

análise cinemática descreve as características fundamentais do movimento como o 

deslocamento e a velocidade de aceleração de um segmento do corpo como parte de todo o 

corpo. A análise cinética foca-se no estudo do movimento no que diz respeito às fontes do 

mesmo, retratando as forças, os momentos e as energias. Numa análise biomecânica, a 

cinética é obtida indiretamente pelo cálculo das forças de reação das articulações e momentos 

resultantes dos músculos (Barbosa, 2011). Assim, a biomecânica da caminhada fornece um 

contexto de estudo de todos os parâmetros da caminhada, analisando e avaliando o 

movimento humano. Do ponto de vista da dinâmica da caminhada, e a partir de uma 



 

16 

 

metodologia teórica da locomoção, a caminhada humana está relacionada com a utilização de 

representações dinâmicas simples e concentra-se no comportamento ao longo de um ciclo de 

etapas (passos), em vez de um único passo (Bugané et al., 2012). Um ciclo da caminhada 

(Figura 2.1) é concluído quando se realizam dois passos e o comprimento do passo é medido 

entre os dois contactos sucessivos do mesmo pé (Kirtley, 2006). A caminhada humana resulta 

de uma complexa interação de forças musculares, movimentos articulares e comandos 

motores neurais. (Sousa & Tavares, 2010). 

O simples caminhar, movimento que ocorre na direção do deslocamento e no sentido póstero-

interior, envolve sequências alternadas, na qual o corpo é primeiro suportado por um membro, 

que está em contacto com o solo e, em seguida, pelo outro membro, resultando num constante 

deslocamento do centro de gravidade (Brunieira, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Ciclo da caminhada (Kirtley, 2006). 

 

 

Na realidade, durante o apoio simples dos membros (40% do ciclo do caminhar), o corpo está 

num inerente estado de instabilidade e apenas durante a fase de duplo suporte consegue 

incrementar a estabilidade. Além disso, com o envelhecimento natural ocorre a degeneração 

dos sistemas sensoriais (visual, vestibular e proprioceptivo) que comprometem a função de 

equilíbrio durante o caminhar (Prince, Corriveau, Hébert, & Winter, 1997). 
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2.2 IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA CAMINHADA NA SAÚDE E NO BEM-

ESTAR 

A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade (Marselle & 

Warber, 2013) 

Os benefícios da prática de exercício físico em ambientes naturais, quer físicos quer 

psicológicos, estão demonstrados na literatura (Focht, 2009), existindo uma relação positiva 

entre a prática de exercício em contexto natural e o bem-estar (Loureiro & Veloso, 2014). 

Este último é definido por um estado de satisfação física e espiritual, envolvendo um conjunto 

de práticas abrangendo a atividade física, a presença de adequados relacionamentos 

interpessoais, familiares e sociais e o controlo do stresse. 

A prática regular de atividade física reflete-se na melhoria da aptidão física e num menor risco 

de manifestação/desenvolvimento de doenças crónicas, incluindo a obesidade, a diabetes, a 

depressão, entre outros (Loureiro & Veloso, 2014). Quando realizada em contexto natural, 

contribui significativamente para a diminuição dos níveis de ansiedade, stresse e depressão, 

incrementando os níveis de energia, vitalidade e sensação de bem-estar (Loureiro & Veloso, 

2014). Praticar exercício diretamente na natureza (chamado exercício verde) tem resultados 

positivos na saúde a curto e longo prazo (Depledge, Stone, & Bird, 2011). 

O contacto com a natureza pode acontecer em diversas situações: diretamente na natureza em 

ambientes naturais (floresta, montanha, beira-mar); em áreas urbanas (parques urbanos); ou 

em ambientes virtuais interiores, com exposição a determinado tipo de imagens. A prática de 

exercício físico em qualquer uma das situações anteriores parece refletir-se em resultados 

positivos e restauradores, relacionados com a saúde física e mental (Loureiro & Veloso, 

2014). Assim, o problema foca-se na relação/associação das características da 

paisagem/ecossistema no comportamento biomecânico durante a locomoção bípede. Este 

estudo centra-se sobre a importância do caminhar, uma vez que a sua prática traz benefícios 

para a condição física e melhora a qualidade de vida do indivíduo, independentemente dos 

diferentes tipos de envolvimento naturais (Marselle & Warber, 2013). 
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2.3 FASES E EVENTOS CRÍTICOS DA CAMINHADA 

As fases do ciclo da caminhada incluem as atividades que ocorrem desde o ponto de contacto 

inicial de uma extremidade e o ponto em que a mesma extremidade contacta, novamente, o 

solo. Durante cada ciclo, cada extremidade passa por duas fases (Figura 2.2): uma fase de 

apoio e uma fase de suspensão (Norkin & Levangie, 1992). 

A FASE DE APOIO inicia-se no instante em que uma extremidade contacta com o solo 

(calcanhar) e continua enquanto o pé estiver em contacto com o mesmo. Esta fase 

corresponde a aproximadamente 60% do ciclo de marcha. A FASE DE SUSPENSÃO inicia-se 

quando o membro inferior descola do solo e termina antes do novo contacto com o solo. Esta 

fase constitui cerca de 40% do ciclo da caminhada (Norkin & Levangie, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Proporção das várias fases durante o ciclo da caminhada (Vaughan, Davis, & O'Connor, 1999) 

 

 

A fase de apoio pode, também, ser denominada de fase postural, onde 25% corresponde a 

uma fase de duplo apoio (Hoppenfeld, 1990). A fase de suspensão também é designada de 

fase de movimento (Hoppenfeld, 1990).  

 

 

2.4 PARÂMETROS ESPÁCIO-TEMPORAIS USADOS NO CICLO DA CAMINHADA 

As alterações dos parâmetros espácio-temporais podem ser observadas em contexto clínico e 

sugerem patologias associadas à caminhada, que interferem na qualidade de vida do indivíduo 
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(Bugané et al., 2012). Os parâmetros espácio-temporais da caminhada descrevem a 

locomoção de um modo simples e fornecem uma quantificação específica durante as 

diferentes fases de cada ciclo da marcha, as quais são ilustradas na Figura 2.3. 

Esses parâmetros espácio-temporais são descritos do seguinte modo: 

 Velocidade da caminhada (m/s) - Distância percorrida pelo corpo num determinado 

intervalo de tempo, sendo medida em metros por segundo. 

 Cadência (passos/min) - Número de passos dados num determinado período de tempo, 

sendo expresso em passos/minuto (Bugané et al., 2012). Uma cadência normal 

corresponde a, mais ou menos, 120 passos por minuto (Kirtley, 2006). 

 Comprimento da passada (m) – Distância, na direção do deslocamento, entre dois 

contactos consecutivos do calcanhar do mesmo pé contra uma superfície (Kirtley, 

2006). Esta distância determina um ciclo completo da caminhada. 

 

 

Figura 2.3 – Fases dos parâmetros espácio-temporais da caminhada (Lippert, 2006). 

 

Os valores classificados como normais em ambos os géneros para a velocidade, a cadência e o 

comprimento da passada foram definidos por Kirtley (2006) e estão ilustrados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Valores de referência dos parâmetros espácio-temporais em ambos os géneros. 

 Velocidade (m/s) Cadência (passos/min) Comprimento da passada (m) 

Homens 1,3 a 1,6 110 a 115 1,4 a 1,6 

Mulheres 1,2 a 1,5 115 a 120 1,3 a 1,5 
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 Velocidade média da caminhada (m/min) – Produto entre a cadência e o comprimento 

da passada (Prince, Corriveau, Hébert, & Winter, 1997). É obtida através da aplicação 

da seguinte fórmula: comprimento do passo (m) × cadência (passos/min.). 

 Duplo apoio - Período de tempo em que ambos os pés estão no chão durante o ciclo de 

caminhar. Existem dois períodos de duplo apoio durante o ciclo do caminhar: um duplo 

apoio inicial em que o peso é transferido do contralateral à ipsilateral e um outro duplo 

apoio terminal na qual o peso está a ser transferido do membro ipsilateral para o 

membro contralateral (Kirtley, 2006). 

 

A variabilidade da caminhada é definida como a variação das características da caminhada 

intraciclos, interciclos e/ou passos do caminhar (Brach & Berthold, 2001). O aumento ou a 

diminuição da variabilidade do padrão da caminhada é comumente observada em populações 

que revelam anormalidades na sua realização, gerando um maior risco de queda e de 

incapacidade funcional. A variabilidade da caminhada é obtida, por exemplo, através da 

análise do coeficiente de variação da velocidade da caminhada, do comprimento do passo e da 

largura do passo, servindo os resultados obtidos para descrever, monitorizar e prever 

alterações do padrão do caminhar (Brach & Berthold, 2001). 

 

 

2.5 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS ESPÁCIO-TEMPORAIS DO CAMINHAR 

ATRAVÉS DO BTS G-WALK 

Existem, atualmente, vários sistemas padrão de análise dinâmica baseados em plataformas de 

força e de pressão, assim como de análise cinemática através de dados recolhidos por diversas 

câmeras de vídeo para posterior reconstrução tridimensional do movimento humano 

(Aminian, Bula, & Leyvrazc, 2002; Frizera, Del-Ama, & Ceres, 2012). Contudo, estes 

sistemas são caros, exigem profissionais credenciados e têm de ser executados em laboratório  

(Granat, Bosch, Ferguson, & Lees, 1995). Assim, estes métodos são muitas vezes 

impraticáveis ou mesmo impossíveis de utilizar quando é necessário realizar um estudo em 

condições reais (Zijlstra, 2003).  

O BTS G-Walk é um dispositivo de deteção inercial que permite a avaliação da caminhada, 

realizando uma análise cinemática e estabelecendo a comparação dos valores obtidos pelo 

indivíduo com valores normativos estabelecidos na literatura. Este dispositivo não invasivo 
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permite avaliar o padrão da caminhada em diferentes locais (interiores ou exteriores) e 

superfícies (piso regular ou irregular), proporcionando uma fácil e eficaz recolha de dados.  

Aquele dispositivo de deteção inercial identifica, automaticamente, a perna que inicia o 

primeiro passo e calcula todos os parâmetros espácio-temporais necessários para uma análise 

objetiva das capacidades motoras do indivíduo durante o caminhar (Figura 2.4). 

 

                          

Figura 2.4 - O dispositivo de deteção inercial da caminhada, BTS G-Walk. 

 

 

O dispositivo portátil BTS G-Walk (BTS Bioengineering Corp., Brooklyn NY, USA), sem 

fios e com taxa de amostragem de 100 Hz, é posicionado na cintura do sujeito, entre as 

vértebras L4-L5 (Bugané et al., 2012). Após a sua colocação e conexão com o programa 

informático, é solicitado aos sujeitos para caminharem, procedendo então à recolha das 

variáveis. 

A validação deste dispositivo foi realizada a partir da análise da caminhada em fotogrametria 

(arte de extrair de fotografias métricas, a forma, as dimensões e a posição dos objetos nelas 

contidos) com recurso a oito máquinas fotográficas (Vicon 612, Vicon Motion Capture, 

Oxford, UK) e a duas plataformas dinamométricas (Kistler Instruments, Einterthur, 

Switzerland), com uma amostragem em 100 e 1000Hz, respetivamente. Os pacientes 

caminharam descalços (Bugané et al., 2012). Posteriormente, vinte e dois indivíduos, 

saudáveis, utilizaram o sistema BTS G-Walk, para validação e foram recolhidos os 

parâmetros espácio-temporais da caminhada (Bugané et al., 2012).  

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38-qUg9rNAhXJuhQKHfVgDuYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=0u6I3PUT7ps&psig=AFQjCNF6nOwCG7FCKQZ7C8JxjbHysScjeg&ust=1467728009255520
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38-qUg9rNAhXJuhQKHfVgDuYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=0u6I3PUT7ps&psig=AFQjCNF6nOwCG7FCKQZ7C8JxjbHysScjeg&ust=1467728009255520
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DE ESTUDO 

O estudo de natureza transversal foi realizado no Laboratório de Biomecânica, Composição 

Corporal e Saúde (Lab2Health), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o 

recrutamento da amostra foi efetuado na cidade de Vila Real. 

O objetivo do estudo e os procedimentos metodológicos foram previamente esclarecidos a 

todos os participantes no estudo, tendo sido obtido de todos eles o consentimento informado 

assinado (Anexo 1) e o termo de autorização de uso de imagem (Anexo 2). A avaliação 

antropométrica precedeu a apreciação dos parâmetros espácio-temporais do caminhar. 

 

 

3.2 AMOSTRA 

A amostra incluiu 20 indivíduos adultos do género masculino, com uma média de idades de 

39,56±10,83 anos, sendo observados os seguintes critérios de inclusão: (a) homens adultos 

com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos; (b) inexistência de dores agudas ou 

deformidades do pé; (c) ausência de dificuldades de locomoção e de desordens visuais e 

auditivas que pudessem comprometer a aplicação dos testes e; (d) fisicamente ativos (prática 

de exercício pelo menos 3x por semana, durante 30 ou mais minutos por sessão) (Pollock, 

Gaesser, Butcher, & al, 1998). 

 

 

3.3 ANTROPOMETRIA 

A estatura (EST) foi medida com o estadiómetro SECA 220 (Seca Corporation, Hamburg, 

Germany), com o cumprimento da posição antropométrica e sendo o resultado obtido no final 

da inspiração profunda (Heyward & Wagner, 2004). A massa (M) foi obtida com a balança 

digital SECA 704 (Seca Corporation, Hamburg, Germany) e a altura troncantérica (membro 

inferior direito e esquerdo) com o segmómetro (Rosscraft, Blaine, USA), sendo observado, 

para este último, os critérios definidos por Martin, Carter, Hendy, & Malina (1988). O índice 

de massa corporal foi derivado da M (em kg) e da EST (em m), esta última expressa em 

metros (IMC=M/EST
2
). As medições foram sempre realizadas pela mesma técnica, sendo 
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considerado um limite de tolerância de 2 mm e de 0,2 kg para a EST e o M, respetivamente. A 

classificação dos valores de IMC foi realizada de acordo com os valores de corte 

estabelecidos na literatura (WHO, 2000). Todos os dados antropométricos foram registados 

numa ficha previamente elaborada para o efeito (Anexo 3). 

 

 

3.4 INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

O local escolhido para a realização da filmagem foi um pequeno troço do Parque Corgo, 

habitualmente utilizado pelos munícipes de Vila Real para a prática de atividades física em 

contexto de lazer e/ou desportivo (Figura 3.1). A mesma foi realizada ao início da manhã, por 

volta das 7 horas, de forma a permitir captar o maior número de sons provenientes da natureza 

(barulho dos pássaros, som da água a correr no rio, etc.), nomeadamente os procedentes da 

atividade das aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Imagem do vídeo que foi utilizada no estudo, para recolha dos parâmetros biomecânicos. 

 

 

Estes indicadores ecológicos indicam-nos a integridade ecológica do local (Santos & Cabral, 

2003), o qual evidencia um estado ecológico classificado de “Bom” (Coelho & Cortes, 2012). 

Para a recolha das imagens, foi utilizada uma câmara de filmar HD de 8,29 megapixéis e 

Tripé Star com a altura de 60 cm × 153 cm. 

 

 

 



 

24 

 

3.5 PARÂMETROS ESPÁCIO-TEMPORAIS DO CAMINHAR 

Os parâmetros biomecânicos foram obtidos com o dispositivo de deteção inercial BTS G-

WALK (BTS Bioengineering Corp., Brooklyn NY, USA), com uma taxa de amostragem de 

100 Hz. O sensor foi colocado num cinto em torno da cintura (vértebras L4-L5) dos 

elementos da amostra. Depois de permanecerem alguns segundos numa postura bípede, os 

mesmos foram convidados a caminharem descalços ao longo de um percurso horizontal de 8 

metros de comprimento, utilizando uma cadência natural. Foram criados quatro grupos de 

cinco percursos cada e criada uma sequência aleatória para cada participante, correspondendo 

os grupos 1 e 3 aos percursos realizados sem recurso à imagem e os grupos 2 e 4 aos 

percursos realizados com o visionamento de um vídeo de um parque urbano da cidade de Vila 

Real. De cada participante foram obtidos 20 ensaios. As imagens foram projetadas através de 

um vídeo projetor de resolução WXGA 1280x800p. 

Os parâmetros espácio-temporais do caminhar adquiridos a partir dos sinais recebidos pelo 

sensor foram os seguintes: velocidade (m/s, velocidade média durante o ciclo do caminhar; 

cadência (passos/min, número de passos num minuto), comprimento da passada (m, 

comprimento entre dois contactos consecutivos do calcanhar do mesmo pé com o solo); 

comprimento da passada/altura ou comprimento da passada normalizado (%, comprimento 

do passo normalizado à altura do sujeito); duração do ciclo da caminhada (s, intervalo de 

tempo entre dois contactos consecutivos do calcanhar do mesmo pé com o solo); duração da 

fase de apoio normalizada (%, intervalo de tempo do primeiro apoio, contacto inicial do 

calcanhar, apresentado como percentagem do ciclo do caminhar); duração da fase de 

suspensão normalizada (%, intervalo de tempo durante o qual o pé não está em contacto com 

o solo, apresentado como percentagem do ciclo do caminhar); duração da fase de apoio 

bipedal normalizada (%, intervalo de tempo durante o qual os dois pés estão simultaneamente 

em contacto com o solo, apresentado como percentagem do ciclo do caminhar) e; duração da 

fase de apoio unipedal normalizada (%, intervalo de tempo durante o qual apenas um dos pés 

está em contacto com o solo, apresentado como percentagem do ciclo do caminhar). A 

variabilidade destas variáveis foi determinada e inserida na análise. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada com a versão 22 do programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc., Chicago, Illiniois) e considerando um grau de 

significância estatística de 5%. Os dados estão expressos em média ± desvio padrão (DP), 

sendo apresentada para a idade e as variáveis antropométricas os valores de amplitude. Os 

valores médios das variáveis sem imagem e com imagem foram confrontados através do teste 

t para amostras dependentes tendo a normalidade da distribuição sido observada através do 

teste de Shapiro-Wilk. Em relação às variáveis de variabilidade, as diferenças entre as duas 

condições em análise (com a observação do vídeo e sem o visionamento do mesmo) no 

mesmo grupo de sujeitos foram examinadas através do teste de Wilcoxon. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

A análise descritiva da amostra é ilustrada na Tabela 4.1, sendo apresentada a média, o desvio 

padrão (DP) e a amplitude da idade e das variáveis antropométricas avaliadas. A idade dos 

elementos da amostra variou entre 22 e 62 anos, com uma média de 39,56±10,83 anos. Sete 

participantes evidenciaram excesso de peso (IMC entre 25 kg/m
2
 e 29,9 kg/m

2
) e um deles 

apresentava obesidade (IMC> 30 kg/m
2
). Os valores médios de altura trocantérica para o lado 

direito e esquerdo foram, respetivamente, 86,93 cm e 87,12 cm. 

 

Tabela 4.1 – Idade e parâmetros antropométricos exibidos pela amostra (n=20). 

Variáveis MédiaDP Amplitude 

Idade (anos) 39,56±10,83 22,33 – 62,21 

Peso (kg) 75,72±9,95 54,00 – 94,20 

Altura (m) 1,76±0,06 1,66 – 1,86 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 24,43±3,17 19,09 – 31,73 

Altura Trocantérica Direita (cm) 86,93±4,21 80,50 – 93,20 

Altura Trocantérica Esquerda (cm) 87,12±4,28 80,70 – 93,30 

DP – desvio padrão 

 

 

Na Tabela 4.2 são apresentados os valores médios dos parâmetros biomecânicos avaliados, 

com e sem a visualização do vídeo, sendo indicadas as diferenças observadas entre as duas 

condições. Em relação às variáveis da variabilidade, a não igualdade da forma das duas 

distribuições exigiu a aplicação de um teste alternativo ao teste t para amostras independentes. 

Para todas as variáveis não foram observadas diferenças com significado estatístico entre as 

duas condições analisadas. 

De acordo com os dados obtidos, a amostra apresentou valores de velocidade (m/s), cadência 

(passos/min) e comprimento da passada (m) dentro dos valores de referência considerados 

normais para homens adultos (Kirtley, 2006). 
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Tabela 4.2 – Parâmetros espácio-temporais do caminhar apresentados pela amostra, com e sem projeção de imagem. 

Parâmetros Espácio-Temporais do Caminhar 
Sem Imagem 

(MédiaDP) 

Com Imagem 

(MédiaDP) 
Diferença (P) 

Velocidade (m/s) 1,42±0,23 1,43±0,21 0,55 

Variabilidade da velocidade (%) 4,87±2,36 5,15±3,23 0,94a 

Cadência (passos/minuto) 118,99±6,83 119,02±7,24 0,94 

Variabilidade da cadência (%) 2,48±1,26 2,59±1,25 0,53a 

Comprimento da passada (metros) 1,45±0,22 1,45±0,20 0,71 

Variabilidade do comprimento da passada (%) 3,56±1,72 3,59±2,25 0,88a 

Comprimento da passada normalizado (%) 82,29±11,98 82,55±11,23 0,63 

Variabilidade do comprimento da passada normalizado (%) 3,56±1,71 3,57±2,26 0,79a 

Duração do ciclo do caminhar (s) 1,01±0,06 1,01±0,06 0,86 

Variabilidade da duração do ciclo do caminhar (%) 2,63±1,41 2,79±1,21 0,53a 

Duração da fase de apoio normalizada (%) 62,34±2,28 62,78±2,30 0,10 

Variabilidade da duração da fase de apoio normalizada (%) 3,03±1,41 2,76±1,10 0,22a 

Duração da fase de suspensão normalizada (%) 37,61±2,18 37,22±2,30 0,12 

Variabilidade da duração da fase de suspensão normalizada (%) 4,80±2,56 4,72±2,07 0,65a 

Duração da fase de apoio bipedal normalizada (%) 12,43±1,97 12,71±2,08 0,22 

Variabilidade da duração da fase de apoio bipedal normalizada (%) 15,36±5,89 15,79±7,40 0,58a 

Duração da fase de apoio unipedal normalizada (%) 37,52±1,95 37,25±2,10 0,26 

Variabilidade da fase de apoio unipedal normalizada (%) 5,36±2,86 5,42±2,88 0,48a 

a  Comparação dos valores de tendência central através do teste de Wilcoxon 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A presente investigação, desenvolvida com homens adultos, comparou os parâmetros espácio-

temporais do caminhar com a observação de um vídeo de uma paisagem com elevado grau de 

integridade ecológica e sem o visionamento do mesmo. Os resultados não documentaram 

diferenças das variáveis biomecânicas consideradas, entre as duas condições analisadas. 

Contudo, de acordo com os dados obtidos, a amostra apresentou valores médios de velocidade 

de 1,42 m/s, dentro dos valores de referência (entre 1,3 e 1,6 m/s). A cadência média foi de 

118,99 passos/minuto, ligeiramente superior aos valores considerados normais (entre 110 e 

115 passos/min.). Relativamente ao comprimento da passada o valor médio apresentado foi de 

1,45 m encontrando-se dentro dos valores de referência (entre 1,4 e 1,6 m) considerados 

normais para homens adultos (Kirtley, 2006). 

O facto de não se terem encontrado diferenças significativas entre as duas condições pode 

dever-se a vários fatores. Em primeiro lugar ao pouco tempo de exposição do filme, isto é, o 

tempo de visualização do filme resumia-se a poucos segundos, uma vez que a nossa 

metodologia contabilizava um percurso a cada oito metros percorridos. Esta característica 

metodológica diferente de outros autores poderá ter influenciado a ausência de diferenças 

significativas nos nossos resultados. Brian Focht (Focht, 2009), no seu estudo, aplicou duas 

sessões de 10 minutos, uma sessão de 10 minutos a caminhar diretamente na natureza e outra 

sessão de 10 minutos a caminhar numa passadeira em laboratório. Após análise comprovou 

que, apesar de se ter verificado melhorias significativas no estado psicológico e emocional nas 

duas condições, os resultados foram significativamente maiores na condição exterior. A 

sensação de prazer e a intenção da prática desportiva também foram maiores com a 

caminhada ao ar livre. Num outro estudo (Sahlin, Lindegard, Hadzibajramovic, Grahn, 

Matusszczyk, & Ahlborg, 2014) em que se pretendia analisar a influência do meio ambiente 

sobre a concentração, pressão arterial e o ritmo cardíaco concluiu que após 30 minutos de 

caminhada na floresta havia uma melhoria na auto-estima, no bom humor e na sensação de 

calma (relaxamento). Outro fator que poderá ter influenciado o nosso estudo, foi o curto 

percurso realizado (aproximadamente 8 metros). Apesar de nenhum autor referir uma 

distância específica é possível deduzir, pelo tempo da sessão de caminhada, que o percurso 

percorrido, em outros estudos, é muito superior a 8 metros (Focht, 2009 & Sahlin, Lindegard, 

Hadzibajramovic, Grahn, Matusszczyk, & Ahlborg, 2014). 
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Outro fator preponderante foi o género selecionado da amostra. A nossa amostra era do sexo 

masculino e, estudos comprovam que homens e mulheres têm sensibilidades diferentes. Um 

exemplo é o estudo realizado por Richardson e Mitchell (Richardson & Mitchell, 2010) que 

tinha como objetivo explorar a relação entre os seres humanos e os ambientes naturais e 

concluiu que homens e mulheres têm perceções e resultados diferentes quando sujeitos às 

mesmas condições. 

De salientar, que o tipo de envolvimento onde se realiza a atividade física também influencia 

os resultados, uma vez que os níveis de biodiversidade afetam positivamente a auto-estima e o 

bem-estar (Carrus et al., 2015). Os estudos indicam que o relaxamento num ambiente natural 

pode ter um efeito positivo sobre a concentração e, portanto, pode ser utilizado como terapia 

preventiva nos sintomas relacionados com o stresse (Marselle, Irvine, Lorenzo-Arribas, & 

Warber, 2015). Os benefícios na saúde e bem-estar são maiores quanto maior for a 

biodiversidade e naturalidade do ambiente utilizado para a prática da caminhada. Os 

resultados indicam que o tipo de envolvência do meio natural e a intensidade da caminhada 

contribuem para o bem-estar emocional a curto prazo (Carrus et al., 2015). Estes estudos 

sugerem que a qualidade do ambiente pode ser um elemento importante para a melhoria do 

bem-estar emocional e indicam-nos a relação positiva entre a pessoa e o meio ambiente 

(Marselle, Irvine, Lorenzo-Arribas, & Warber, 2015, & Carrus et al., 2015). Esta poderá ter 

sido outra das condicionantes do nosso estudo. Apesar de o local escolhido para a filmagem 

ser um ambiente com elevado grau de integridade ecológica, o mesmo era exibido e 

visualizado dentro de um laboratório sendo difícil interiorizar todas as sensações que o 

ambiente natural transmite. 

Apesar de, no nosso estudo, não se ter verificado diferenças significativas nos parâmetros 

biomecânicos do caminhar entre caminhar indoor com a visualização de um filme de um 

ambiente natural e sem a visualização do filme, vários estudos comprovam os benefícios 

psicológicos, emocionais e físicos quando se caminha diretamente na natureza ou utilizando 

imagens virtuais de ambientes naturais (Depledge, Stone, & Bird, 2011). 

Em resumo, embora se verifiquem benefícios físicos e psicológicos na prática de exercício 

físico em locais indoors os participantes descrevem sensações mais agradáveis e maior 

predisposição para o exercício físico quando praticam ao ar livre. Estes resultados devem 

servir para incentivar as pessoas a integrar atividade física na sua rotina diária, realizando 

pequenas caminhadas ao ar livre (Focht, 2009). 
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No nosso estudo, os dados sugerem que a observação de um vídeo de uma paisagem com 

elevado grau de integridade ecológica não garante alterações aos parâmetros espácio-

temporais do caminhar, em homens adultos. 
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CAPÍTULO 6 – PROPOSTAS DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Os dados obtidos em diferentes estudos, já referidos anteriormente, sobre os benefícios de 

caminhar em ambientes naturais podem ser determinantes para aumentar a prática de 

atividade física na natureza. Daí, seria interessante analisar o comportamento biomecânico do 

padrão de caminhar em duas situações distintas: analisar os parâmetros espácio-temporais do 

caminhar diretamente no ambiente natural e analisar os parâmetros espácio-temporais em 

situação indoor. Outra possibilidade interessante seria avaliar o comportamento biomecânico 

da caminhada em diferentes meios envolventes, isto é, verificar se o padrão biomecânico do 

caminhar é igual quando caminhamos diretamente na natureza, num parque urbano ou na 

cidade.  
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ANEXO 1 – CONSENTIMENTO INFORMADO 

LaB2Health 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
___________________________________________________________________________ 

 
1. No âmbito de um projeto de investigação enquadrado no Projeto Estratégico do CITAB, definido para 

2015-2020*, com a designação “Paisagem e padrão de locomoção: uma abordagem biomecânica” fui 

informado que o Laboratório de Biomecânica, Composição Corporal e Saúde - LaB2Health da UTAD irá 

coordenar um conjunto de avaliações destinado a apreciar a influência das características do envolvimento 

no padrão da caminhada de homens adultos. 

2. Essas avaliações irão decorrer durante o período da manhã, no LaB2Health, localizado no Edifício dos 

Blocos Laboratoriais da UTAD (Piso 1, Sala C1.11), e a minha participação irá incluir a apreciação de 

algumas variáveis antropométricas (peso, altura e altura trocantérica) e a análise de parâmetros 

biomecânicos associados ao padrão da caminhada. A análise biomecânica do caminhar irá consistir na 

realização de um percurso de 8 a 10 metros, a uma velocidade confortável e com o visionamento da 

imagem de um espaço natural. 

3. Todos os procedimentos serão conduzidos com supervisão especializada, sendo solicitado a todos os 

participantes o uso de vestuário confortável (incluindo uns calções curtos, tipo de natação).  

4. Eu entendo que os resultados destas avaliações possam ser publicados, mas o meu nome e identidade não 

serão revelados. No sentido de manter a confidencialidade dos meus registos, serão utilizados códigos para 

os nomes, os quais serão protegidos pelo acesso individualizado à base de dados resultante. 

5. Fui informado que não serei compensado monetariamente pela participação nestas avaliações. 

6. Quaisquer questões que eu tenha no que diz respeito às avaliações ou a minha participação nas mesmas 
serão respondidas antes ou depois do meu consentimento, pelo responsável do LaB2Health. 

7. Eu li toda a informação supracitada e o seu conteúdo foi-me explicado. Entendo que posso retirar o meu 
consentimento e parar a minha participação em qualquer momento, sem qualquer prejuízo para mim. Ao 
assinar este formulário de consentimento, eu não estou a renunciar a quaisquer direitos legais, reclamações 
ou remédios. Uma cópia do mesmo ser-me-á fornecida. 

Assinatura do Participante _____________________________________________________            
Data: ___/___/2016 

8. Eu certifico que expliquei à pessoa supracitada a natureza, objetivo e potenciais benefícios da participação 
nestas avaliações e testemunhei a assinatura acima realizada. 

9. Eu providenciei uma cópia deste formulário ao participante no estudo. 

Assinatura do Responsável do LaB2Health (Prof. Doutor Ronaldo Gabriel) 
__________________________________________                                    Data: ___/___/2016 

 

___________________________________________________________________________________________ 

*STRAND 1 Sustainability of Agri-food and Forestry Ecosystems in a Changing Environment, Task 1.2. Conservation 
strategies and ecological modelling: recovering and improving sustainability in agri- food and forestry ecosystems and 
ecosystem services, Subtask 1.2.2 - Ecosystem services (development of innovative technologies to increase efficiency and 
systems resilience). 



 

 

 

ANEXO 2 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
Eu _______________________________________________ , participante no estudo “Paisagem e padrão de 

locomoção: uma abordagem biomecânica” autorizo o uso da minha imagem em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada na divulgação de trabalhos desenvolvidos no âmbito deste estudo em 

seminários e congressos. Responsabilizo o Laboratório de Biomecânica, Composição Corporal e Saúde 

(LaB2Health) da UTAD pela correta utilização das imagens e autorizo o uso acima descrito, sem que nada seja 

reclamado a título de direitos conexos com a minha imagem ou a qualquer outro. 

Vila Real, _____ de _____________ , 2016                                       Assinatura: 

____________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 



 

 

 

ANEXO 3 – FICHA DE REGISTO DOS DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Nome: ______________________________________________ Data nascimento:       /      /        Código: _____  

Data de Nascimento : ____/_____/______                                                      Data da Avaliação : ____/_____/2016 

 

FARMACOS HORA DA TOMA 

  

  

  

  

 

ANTROPOMETRIA  

 

Variável 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição Média 

Altura (cm) 

Limite de tolerância de 2 mm     

Peso (kg) 

Limite de tolerância de 0,2 kg     

Altura Trocantérica * 

(cm, lado direito) 
    

Altura Trocantérica * 
(cm, lado esquerdo)     

* Distância entre o ponto trocantérico (ponto mais superior do grande trocânter) e o solo. Medição executada com o segmómetro Rosscraft. Realização de 3 medições por indefinição do limite de tolerância na literatura. 

 

  

 

 

 


