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RESUMO

COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS CINEMÁTICOS DA MARCHA ENTRE

INDIVÍDUOS JOVENS E IDOSOS EM TAREFAS DE ALTERAÇÃO DO

COMPRIMENTO PREFERIDO DO PASSO

Autora: ESTER FRANCISCA MENDES

Orientador: Prof. Dr. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA

O presente estudo teve como objetivo verificar a hipótese de que as alterações

no padrão de marcha dos idosos são decorrentes de uma perda na capacidade geral de

coordenação dos movimentos. Para verificar o efeito das restrições na amplitude do passo

sobre o desempenho de indivíduos idosos, nove adultos jovens e oito idosos foram filmados

em três tarefas: marcha regular, aumento de passo e diminuição do passo. As comparações

foram feitas em função das seguintes variáveis: velocidade de marcha, cadência, razão entre o

comprimento do passo e o comprimento do membro, amplitude de variação angular do

tornozelo, amplitude de variação angular do membro superior, relação de fase e variabilidade

da relação de fase entre os membros superior e inferior direitos. Os resultados encontrados

revelaram que o padrão de marcha dos idosos apresentou-se semelhante ao de adultos em

muitos aspectos. As análises para a velocidade de deslocamento mostraram que na condição

de aumento do passo, os idosos apresentaram um padrão de marcha semelhante ao dos adultos

em marcha regular. Isto sugere que parte das modificações relacionadas ao padrão de marcha

do idoso estão relacionados à diminuição no comprimento do passo adotado por estes

indivíduos. A coordenação de movimentos, analisada através da relação de fase entre

membros superior e inferior direito, mostrou ser influenciada pela tarefa de forma semelhante
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para adultos e idosos. Entretanto, ao contrário do que se esperava, o desempenho de idosos sob

a condição de aumento de passo foi significativamente diferente do desempenho dos adultos

em marcha regular. Este achado confirma a hipótese formulada inicialmente. A interpretação

destes resultados permite concluir que: (a) os parâmetros espaciais da marcha apresentados

por adultos e idosos ativos foram similares, tanto em marcha regular quanto em condições de

aumento ou de diminuição no comprimento do passo; (b) a alteração na amplitude do passo

exerceu efeito significativo sobre a velocidade de deslocamento e sobre a amplitude de

balanço do membro superior, tanto para adultos quanto para idosos; (c) a condição da tarefa

influenciou o comportamento das relações de fase entre membros superior e inferior, mas não

a variabilidade das relações de fase e (d) o padrão de marcha dos idosos apresentou-se

semelhante ao de adultos em muitos aspectos, exceto para a relação de fase entre braço e

perna.

Palavras-chave: marcha, envelhecimento, parâmetros cinemáticos, fase relativa.
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ABSTRACT

COMPARISON OF GAIT CINEMATIC PARAMETERS BETWEEN YOUNG AND OLD

INDIVIDUALS UNDER CHANGES ON PREFERED STEP LENGHT TASKS

Author: ESTER FRANCISCA MENDES

Adviser: Prof. Dr. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA

The main purpose of this study was verifying the hypothesis that changes on old-

aged gait pattern are originated from loss on general movement coordination capacity. In order

to verify the effect of the step length restrictions on old individuals’ performance, nine young

adults and eight old-aged was filmed on three tasks: regular gait, increase on step length and

decrease on step length. The comparisons was made to the following variables: gait velocity,

cadency, step length and leg length rate, amplitude of ankle angular variation, amplitude of

arm angular variation, phase relation and phase relation variability between right superior and

right inferior limbs. The results revealed that the old-aged gait pattern was similar to the adult

pattern in several aspects. The analysis of gait velocity denoted that on increased step length

condition, the gait pattern of old aged was similar to the young patterns on regular gait. This

fact suggests that a portion of old-age gait pattern changes are related to their diminished step

length. The movement coordination, analyzed by phase relation between right superior and

right inferior limbs was influenced by task condition on a similar way for young and old-aged.

Otherwise, the old-aged performance on increased step length condition was significantly

different of young performance on regular gait. This finding corroborates the initial

hypothesis. The interpretation of these results allows concluding that: (a) the spatial gait

parameters presented for adults and old-aged was similar on regular gait and under restriction
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of step length conditions; (b) the step length alterations exerted significative effect over gait

velocity and amplitude of arm angular variation for adults and old-aged; (c) the task condition

influenced the behavior of phase relations between superior and inferior limbs, but not the

variability of phase relations and (d) the old-aged pattern was similar to adult pattern on

various aspects, excepting for phase relation between arm and leg.

Key words: gait, ageing, cinematic parameters, phase relation.
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