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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Sou a professora Mara Ribeiro, professora de Fisioterapia do Estratégia Concursos.  

Você que se prepara para concursos públicos e residências multiprofissionais na área de Fisioterapia, 
preparei um material muito bacana e bem completo sobre Avaliação da Marcha Humana e Alterações na 
Marcha (Marcha Patológica).  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes sobre a Marcha 
Humana, entender os pontos principais da avaliação e relembrar e reconhecer as características das 
principais alterações da marcha. 

Por que esse assunto é importante ? 

Pois aparece em todas as provas de concurso e de residência multiprofissional em Fisioterapia. É um tema 
muito cobrado pois as alterações de marcha estão entre as principais queixas que os pacientes relatam 
quando procuram um serviço de fisioterapia. 

Então, aproveite bem esse material !!! Tenho certeza que aparecerá uma ou mais questões desse assunto 
na próxima prova que você prestar. 

Abraço, 

Prof. Mara Ribeiro 

 

E-mail: mara.ribeiro01@gmail.com 

Instagram: @profa.mara / @prof.gislaineholler / @fisio_estrategiaconcursos 

Telegram: https://t.me/profmararibeiro 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIZKxVCvvyp5-aEU9_UcdyQ 

 

 

 

 

about:blank
about:blank


2 

 

1. AVALIAÇÃO DA MARCHA 
2.  SÍNTESE DOS SOMPONENTES DA MARCHA HUMANA 

NORMAL 

 

O papel da análise da marcha por instrumentos na avaliação e tratamento das 

desordens musculoesqueléticas e neurológicas aumentou significativamente nas 

últimas décadas.  Os avanços tecnológicos da engenharia e das aplicações 

computacionais ampliaram a sofisticação e a confiabilidade da instrumentação, 

melhoraram a velocidade de aquisição, processamento e armazenamento dos dados.  

Os parâmetros medidos na análise da marcha devem correlacionar-se bem com: 

 a capacidade funcional do paciente;  

 além disso esses parâmetros devem permitir a diferenciação clara entre normal e anormal;  

 a técnica deve ser precisa e reprodutível, sem alterar o desempenho da atividade avaliada;  

 os resultados devem ser apresentados de forma prontamente acessível e compreensível 
para o profissional da área da saúde. 

 

O empenho em pesquisas nos laboratórios de marcha, em geral, classifica-se 

em duas categorias: “descritiva” e “comparativa”.  

A tecnologia atual permite o registro dinâmico dos deslocamentos do corpo, os 

padrões de contato do pé com o solo, a força de reação do solo, a temporização 

muscular e o gasto de energia. 
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A marcha normal exige:  

1. Estabilidade para proporcionar apoio antigravidade para o peso 

corporal 

2. Mobilidade para permitir o movimento suave, conforme os 

segmentos corporais assumem uma série de posições 

3. Controle motor para dar sequência aos múltiplos segmentos, 

enquanto ocorre a transferência do peso corporal de um membro para o outro. 

 

A interrupção da função normal por doença, trauma, degeneração, fadiga ou dor 

introduz limitações que requerem ação compensatória.  

O potencial de cada paciente para a marcha funcional varia com a natureza e 

com a gravidade da patologia primária, e também com a capacidade de utilizar a 

função residual para a ação substituta.  

A compensação depende de força muscular, controle motor, mobilidade 

articular e capacidade sensorial residuais.  

O padrão de marcha resultante é uma mistura de desvios causados pela disfunção 
primária, assim como pelo movimento compensatório, ditado pela função residual. 

A terminologia genérica, aplicada à marcha foi desenvolvida pelos profissionais 

dos Departamentos de Cinesiopatologia e Fisioterapia do Rancho de Los Amigos 

Medical Center.  
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O ciclo da marcha foi subdividido em oito fases. A terminologia descritiva 

derivou-se de cada fase, e a ocorrência dos eventos cinemáticos importantes foi 

identificada.  

Foi desenvolvido o “FORMULÁRIO DE ANÁLISE, DA MARCHA POR OBSERVAÇÃO 

– CORPO TOTAL” que identifica 33 desvios da marcha observados comumente e sua 

ocorrência fásica.  

A seguir, observa-se o paciente, identifica-se o movimento excessivo ou 

inadequado do tronco e membros, e determinam-se as fases em que ocorreram  os 

desvios, aconselha-se o uso de vídeo para permitir ao clínico multiplicar a visão para 

análise e evitar a fadiga do paciente.  

 

PLANO SAGITAL E FRONTAL 

As vista no plano sagital e frontal são ideais para avaliar precisamente o 

movimento relativo de múltiplos segmentos. Os resultados da análise por observação 

são, a seguir, correlacionados com avalições clínicas de força, mobilidade passiva, 

espasticidade, controle motor e sensibilidade, para determinar a(s) provável (is) 

causa(s) do desvio de marcha identificado. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
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CARACTERÍSTICAS TEMPORAIS 

 

 

A duração da fase de apoio (60% do ciclo da marcha) e da fase de balanço (40% 

do ciclo da marcha) assim como o tempo relativo consumido pelo apoio simples (40% 

do ciclo da marcha) e no duplo apoio (20% do ciclo da marcha) baseiam-se em estudos 

em adultos normais, caminhando em velocidades médias de 85 m/min.  

 

 

 

Conforme a velocidade muda, a duração do ciclo da marcha varia, alterando o 

tempo relativo consumido nos períodos de balanço e de apoio.  

As pessoas normais diminuem voluntariamente a velocidade, reduzindo a 

cadência ou o comprimento do passo ou reduzindo os dois simultaneamente.  
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Os pacientes com disfunção motora andam tipicamente mais devagar, 

apresentam assimetrias nas variáveis da passada e têm menos flexibilidade para varia 

a velocidade com a mudança das condições.  

A duração do ciclo da marcha, dos períodos de apoio e balanço, assim como o 

tempo relativo consumido nos intervalos de apoio simples e duplo apoio, podem ser 

significativamente alterados, dependendo do grau de disfunção e de haver 

comprometimento uni ou bilateral.  

As comparações entre os lados quanto à duração do balanço e do apoio, as 

proporções balanço: apoio e as durações dos períodos de apoio simples e duplo apoio, 

fornecem evidências quantitativas das possibilidades de simetria, estabilidade e 

progressão. 

 

3. ALTERÇÕES NO CILCO DA MARCHA NORMAL 

 

DISFUNÇÃO PRIMÁRIA 

Nos pacientes com patologia musculoesquelética a disfunção primária pode ser atribuída 

principalmente a fraqueza muscular, mobilidade articular restringida e/ou dor. Com o controle seletivo e a 

FASE DE APOIO 60% FASE DE BALANÇO 
40% 
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sensibilidade normal, esses pacientes fazem adaptações posturais automáticas, necessárias para a 

substituição ideal.  

Em contraste, os pacientes com patologias de neurônio motor superior (lesões do sistema nervoso 

central) apresentam um conjunto mais complexo de problemas. Além da fraqueza muscular, as 

contraturas e a dor, a espasticidade, os erros nos mecanismos de controle e os distúrbios sensoriais 

interferem com a função e com as possibilidades de adaptação. Portanto, deve-se identificar o desvio 

primário e deduzir a provável causa, com base nas características clínicas exclusivas da patologia 

subjacente. 

 

AVALIAÇÃO DE FORÇA 

A avaliação da força muscular e da mobilidade passiva é um componente essencial do processo de 

avaliação para a interpretação clínica precisa dos desvios específicos da marcha. A quantificação da força 

nos pacientes com patologia musculoesquelética e neuromuscular deve ser abordada de modo diferente, 

com base no controle de sua capacidade motora. 

 

A interpretação clínica pelos padrões dos Testes Musculares Manuais (MMT) em escala ordinal 

(graus 1-5 representando traços ou esboço de contração até a normalidade) geralmente é errônea e 

superestima a capacidade do paciente de acordo com Beasley que mediu e correlacionou os débitos de 

torque com os graus de MMT em pacientes normais e com poliomielite e com mesma idade, o grau 5 

(“normal”) foi equivalente 50% ou mais da força muscular esperada, já o grau 4 (“bom”) foi equivalente a 

40% da força normal verdadeira, o grau 3 (regular) foi equivalente a 15% do normal e o grau 2 (“ruim”) foi 

equivalente a 5% no normal. Assim a classificação no grau 4 realmente representa uma perda significativa 

de força (até 60%), apesar da capacidade do examinador oferecer resistência moderada ao paciente.  
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Portanto um músculo classificado com grau 4 geralmente impõe limitações funcionais durante a 

marcha e pode resultar em desvios sutis que não são evidenciados imediatamente durante a análise em 

curta distância. 

O significado funcional da fraqueza muscular depende da demanda imposta pela gravidade e pelo 

momento durante a marcha.  

A ação muscular é necessária quando não existe restrição passiva. Por exemplo, os sete músculos 

flexores plantares são normalmente ativos durante o apoio simples desde o apoio inicial até o apoio final, 

terminando suas atividades no pré balanço. Os principais geradores de força músculos gastrocnêmios e 

sóleo (tríceps sural), são responsáveis por 93% do débito de torque máximo teórico, enquanto os demais 

proporcionam apenas 7% da força.  

A atividade Eletromiográfica máxima dos músculos e gastrocnêmio ocorre entre 40% e 45% do 

ciclo da marcha durante o apoio terminal para estabilizar os tornozelo em flexão dorsal de 5 a 10°. A força 

de flexão plantar deve ser pelo menos de grau 3+ para que ocorra o evento normal de desprendimento do 

calcâneo.  

Um grau 3 ou menor resulta em contato prolongado do calcâneo e em flexão dorsal efetiva. Assim 

a tíbia sem sofrer restrição dos flexores plantares, gira para frente, aumentando o momento flexor do 

joelho. A extensão do joelho  no apoio terminal é substituída pela flexão persistente do joelho, que exige 

força de grau 4+ do músculo quadríceps para a estabilidade do apoio. Se a força do quadríceps for menor, 

a flexão do joelho também será evitada e o contato inicial contralateral ocorrerá prematuramente, 

diminuindo o comprimento da passada. 

A solicitação de força dos flexores dorsais varia em todo o ciclo da marcha e, portanto, os déficits 

podem ficar evidentes em algumas fases e não em outras. Por exemplo, durante a fase de carga, as 

demandas funcionais sobre os músculos tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do 

hálux exigem uma força muscular mínima de grau 4 para que o músculo resista excentricamente à força 

do peso corporal, controlando a velocidade da flexão plantar, enquanto o antepé abaixa até o solo; já 

durante a fase de balanço o músculo tibial anterior precisa apensa de grau 3 (15% do esperado) para elevar 

o pé contra a resistência da gravidade para o desprendimento normal do pé.  



10 

 

Assim, o paciente com o músculo tibial anterior com força 3+ apresentará a alteração de marcha 

mais evidente durante o contato inicial e a carga, e não durante a fase de balanço. O resultado será um 

padrão de contato de pé plano que elimina efetivamente o rolamento do calcâneo, ou a queda do antepé 

(foot slap) durante a carga. Os flexores dorsais com grau 2 resultam em pé caído em toda a fase de balanço, 

assim como em alterações no apoio durante o contato inicial e carga, descritos acima. 

Os pacientes com músculos quadríceps fraco, com grau 4+, evitam a flexão do joelho durante a 

carga, mas, de resto têm normal, desde que os extensores do quadril e os flexores plantares tenham pelo 

menos grau 4. Os flexores do quadril precisam ter apenas grau 3 para iniciar o avanço dessa articulação no 

pré-balanço e no balanço inicial. 

Quando os pacientes não têm controle motor seletivo, o examinador deve graduar os esforço do 

músculo em sinergia de flexão ou de extensão. Esse tipo de falha do controle motor é comum em pacientes 

com lesão do sistema nervoso central (lesão do motoneurônio superior).  

CINEMÁTICA 

 

CARACTERÍSTICAS DA PASSADA 

A análise das características da passada inclui medidas da velocidade da marcha, comprimento da 

passada, frequência do passo (cadência) e instantes de apoio simples ou duplo dos membros. Os cálculos 

exigem medidas de tempo e distância, combinadas como o número de vezes que o pé faz contato com o 

solo. Essas medidas podem ser feitas com um cronômetro, registrando-se o número de passos que a 

pessoa dá para percorre uma distância conhecida em um tempo determinado. Podem ser tomadas 

medidas mais precisas como interruptores eletromecânicos, para detectar o instante em que o pé contata 

o solo. O contato do pé com o solo também pode ser detectado em uma pista de marcha instrumentada. 

Os interruptores são montados no piso e revestidos com um tapete protetor. Conforme o indivíduo 

caminha, o contato do pé é detectado sem a necessidade de acoplar qualquer equipamento ao indivíduo. 
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Com qualquer um dos sistemas de registro, os sinais dos interruptores percorrem uma distância 

conhecida. Esses dados devem ser combinados como os registros simultâneos do tempo que o indivíduo 

leva para interromper sucessivamente dois raios de luz (fotocélulas) colocados a uma distância conhecida. 

Essa informação fornece dados de tempo e distância para o cálculo da velocidade de marcha. 

Os programas de computador são elaborados para calcular cada parâmetro ou apresentar as 

informações graficamente. Em geral, a velocidade é expressa em metros/minutos; a cadência em 

passos/minuto; comprimento de passos em centímetros; tempos das fases de duplo apoio, apoio simples 

e de balanço, como percentual do ciclo da marcha. A análise da marcha é mais significativa se essas 

quantidades forem consideradas, porque as caraterísticas da passada influenciam os outros parâmetros 

medidos para avaliar a capacidade de andar. 

 

ANÁLISE DE MOVIMENTO 

As técnicas elétrica, fotográfica, de filmes e vídeo e outras eletrônicas são usadas para calcular a 

posição e orientação de cada segmento corporal, de modo a reconstruir os movimentos que ocorrem. As 
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medidas  podem ser feitas em duas ou três dimensões, com métodos diretos (com contato do indivíduo) 

e indiretos (sem contato). 

 

FOTOGRAFIAS 

Os registros fotográficos da marcha podem ser obtidos com luz intermitente para identificar 

pontos no corpo. Essa técnica pode demonstrar as alterações seriadas de posição dos membros em 

intervalos precisos. As dimensões da passada podem ser calculadas usando parâmetros de tempo e 

distância dos ciclos sucessivos da marcha, e o movimento no plano sagital pode ser visualizado ou medido 

manualmente a partir das fotografias. Esses métodos não são úteis para rastrear movimentos 

tridimensionais ou para converter em dados digitais para outros tipos de processamento. No entanto, são 

relativamente baratos e quase não impõe dificuldades ao indivíduo. 

 

TÉCNICAS COM FILME OU VÍDEO 

 A tecnologia com filmes ou com vídeo captura imagens distintas do indivíduo durante cada 

segmento temporal sucessivo do ciclo da marcha. O aumento do número de segmentos amostrados em 

cada ciclo de marcha melhora a capacidade de reprodução dos movimentos que ocorrem rapidamente; no 

entanto, também aumenta a quantidade de dados processados. A marcha normal pode ser representada 

adequadamente por ~60quadros/seg. A corrida querer até 200 quadros/seg ou mais para representar com 

precisão os movimentos. 

Cada marcador-alvo no corpo deve ser focalizado por pelo menos duas câmeras para construir sua 

posição tridimensional. A configuração dos marcadores no indivíduo define uma linha ou um plano no eixo 

longitudinal do segmento do membro. São utilizadas várias câmeras, em geral quarto a seis, para registrar 

diferentes ângulos do indivíduo caminhando. As câmeras colocadas ao longo do percurso localizam-se em 
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posição ideal para visualizar os marcadores. O arranjo das câmeras é essencial para a coleta bem-sucedida 

de dados e é diferente em cada laboratório. 

A estratégia para acompanhar os movimentos corporais em três dimensões, é similar para todas 

as técnicas de filmes e vídeos. Três procedimentos são importantes: calibração, conversão digital 

(digitalização) da localização instantânea de cada marcador de segmento corporal em sistema de 

coordenadas bidimensional para cada câmera e cálculo das trajetórias tridimensionais (X,Y e Z) dos 

segmentos corporais como função do tempo. 

Os marcadores passivos são feitos com material altamente reflexivo que fica muito brilhante diante 

da câmera que tem uma luz próxima ou ao redor da lente. Uma sequência de marcadores em um quadro, 

com relação fixa entre si, pode ser conectada aos segmentos do membro. Quando são utilizados 

marcadores simples, deve-se colocar três deles em cada segmento do membro, sendo dois se os 

segmentos adjacentes partilharem o marcador articular. 

 

Os marcadores ativos são diodos emissores de luz, acionados por uma unidade de controle usada 

pelo indivíduo. As câmeras optoelétricas captam toda a luminosidade desse marcadores. Os diodos 

pulsam ou piscam simultaneamente em ordem sincronizada com as câmeras que estão atuando, o que 

elimina a necessidade de o operados identificar cada marcador. Os dados são então transmitidos para um 

computador para que seja realizado o processamento dos dados. 

Os dados de movimento podem ser combinados com outros dados analógicos, como dados da 

EMG ou de força. Isso é particularmente útil para relacionar vários parâmetros simultaneamente. 
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CINÉTICA 

A ação muscular é necessária para realizar o trabalho de elevar o corpo contra a força da gravidade 

e acelerar e desacelerar os vários segmentos do corpo. Os cálculos de energia mecânica, trabalho e 

potência de saída de cada segmento corporal durante o ciclo da marcha permitem avaliar quão 

eficientemente os músculos controlam o movimento e qual o aproveitamento que o corpo faz dos recursos 

energéticos metabólicos e mecânicos. 

As forças externas, a gravidade e a força de reação do solo são as interações entre o corpo e o meio. 

Se a estatura e o peso do indivíduo são conhecidos, tabelas específicas podem ser utilizadas para estimar 

cada um dos parâmetros dos segmentos corporais. Por exemplo, se as articulações do joelho e do 

tornozelo forem localizadas para registar o deslocamento da perna, seu comprimento pode ser 

determinado. A localização do centro de massa e do movimento de inércia pode ser calculado como uma 

porcentagem do comprimento, e os valores médios para a densidade e a massa do segmento podem ser 

obtidos a partir da tabela. 

A força da gravidade também pode ser calculada como uma força que atua para baixo, através do 

centro de massa de todo o corpo, mas é incluída, com mais frequência, como um componente da força 

final que atua em cada segmento do membro. 

 

A força de reação do solo é medida por uma plataforma de força. A força só é medida quando o pé 

fica em contato com o solo durante a fase de apoio do ciclo da marcha. A plataforma de força determina 
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a magnitude e a direção do vetor de força de reação do solo, medindo seus três componentes e 

procedendo á soma. São os componentes a força vertical e as forças de cisalhamento mediolateral e 

anteroposterior. A plataforma de força é alinhada no plano da marcha com três eixos de coordenadas 

dimensionais (X,Y e Z). é possível usar diversas plataformas para registrar passos sucessivos. 

Quando o indivíduo caminha sobre a plataforma, os sensores detectam as variações na magnitude 

e na direção de cada força e convertem as informações em sinal elétrico para análise. A plataforma de 

força precisa ser calibrada periodicamente, para assegurar que a saída elétrica seja sempre a mesma para 

uma determinada quantidade de força. 

Os sinais são então ampliados e filtrados. A filtragem analógica ou digital pode ser usada para 

remover as vibrações nos sinais que não são causadas pelo indivíduo e sim, pela própria plataforma. Para 

calcular a soma vetorial dos três componentes de força, os sinais elétricos são convertidos para 

informações digitais para que sejam processadas no computador. 

 

As plataformas de força normalmente são colocadas no chão e são cobertas de modo que o 

indivíduos não conheça suas localizações. Isso é feito para evitar que ele mude as dimensões do passo para 

que o pé coincida com a placa. Quando isso ocorre, a magnitude e a direção da força resultante mudam. 

As medidas simultâneas de outros parâmetros da marcha, como o comprimento do passo e velocidade da 

marcha são úteis determinar se o indivíduo deu um passo anormal para atingir a plataforma de força. 

As fontes de energia metabólica e mecânica necessárias para satisfazer os requisitos necessárias 

para satisfazer os requisitos de potência do corpo podem ser identificadas. As estimativas dos momentos 

articulares ajudam na previsão das forças que devem ser geradas por ação muscular. Muitas variáveis 

podem ser calculadas a partir dos dados de deslocamento, dos parâmetros dos segmentos corporais e das 

medidas das forças externas. A energia mecânica é descrita em termos de energia cinética e potencial e a 

transferência de energia entre os segmentos corporais. O trabalho interno é realizado para mover as 

articulações, e o trabalho externo é realizado para mover ou realizar uma carga externa. O trabalho 

mecânico final realizado pelos músculos é indicado por trabalho positivo (contrações concêntricas) e 

trabalho negativo (contrações excêntricas). 
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ELETROMIOGRAFIA  (EMG) 

O neurônio motor ativa de cada uma das unidades motoras dentro do musculo e, quando são 

ativadas unidades motoras suficientes, ocorre uma depolarização de membrana muscular, que resulta em 

voltagem perceptível. A voltagem pode ser detectada por eletrodos colocados na área e a voltagem 

medida representa a soma algébrica de todos os potenciais de unidades motoras. A EMG é o método para 

detectar, medir e registrar essa saída elétrica produzida durante uma contração muscular. 

As funções de impedância e filtragem são propriedades de todos os circuitos elétricos e ocorrem 

em cada estágio no processo de registro do sinal do EMG. Ambas as propriedades influenciam a qualidade 

do sinal elétrico registrado no músculo em contração. A impedância de um circuito afeta a amplitude e a 

voltagem detectável. 

Os eletrodos de superfície são conectados à pele e detectam a saída elétrica do tecido na área sob 

ele, inclusive dos músculos profundos ou adjacente ao músculo alvo. A limpeza da pela e o uso de gel no 

eletrodo reduzem a impedância nos pontos em que se encontra. Os eletrodos de cloreto de prata são 

menos sensíveis às mudanças de temperatura, ao suor ou ao gel do eletrodo, produzindo um sinal mais 

confiável. O sinal EMG detectado pelos eletrodos é transmitido para um amplificador que tem a função de 

aumentar igualmente cada frequência no sinal de EMG. 

Os eletrodos podem ser conectados ao aparelho de EMG por cabos ou seu sinal pode ser enviado 

ao aparelho por telemetria. A segunda forma permite ao indivíduo uma maior liberdade de movimento 

dentro do alcance do transmissor. O transmissor pode produzir ruído eletrônico e pode ser sensível a 

outros materiais do ambiente. Muitos desse problemas podem ser superados com a aplicação e sintonia 

adequadas.  

Algum tipo de marcador de eventos deve ser registrado simultaneamente com o sinal de EMG, 

senão os dados não terão significado. Para a análise da marcha, o contato do pé com o solo é usado com 

a maior frequência para identificar os eventos temporais do ciclo da marcha, particularmente nas fases de 

apoio e balanço. As rotações articulares selecionadas podem ser medidas sendo possível também usar um 

marcador de eventos para sincronizar as imagens visuais do indivíduo e o sinal EMG. 

O sinal EMG não é uma medida direta da tensão muscular. Muitos investigadores tentaram 

correlacionar a magnitude do sinal EMG com a força gerada pelo músculo. Supõe-se que a amplitude do 



17 

 

sinal de EMG aumente conforme mais unidade motoras são recrutadas ou quando a frequência de disparos 

aumenta área satisfazer a demanda de força. Contudo, o tipo e a localização dos eletrodos, as 

características fisiológicas do músculo e os procedimento para processamento do sinal afetam a amplitude 

do sinal EMG. A variabilidade entre cada um dos músculos pode ser minimizada pela normalização dessas 

variáveis até um valor de referência, como a contração máxima em determinada força. 

Quando se usa um sinal EMG normalizado, a maioria dos investigadores concorda que existe uma 

relação entre a amplitude do sinal e a força produzida pelo músculo durante as contrações isométricas. 

Mas quando os músculos estão mudando de comprimento, como durante a marcha, são introduzidas 

novas variáveis que alteram a relação sinal EMG-força. Por exemplo, os eletrodo muda de posicionamento 

com relação as fibras musculares ativas; as propriedades de comprimento-tensão do músculo mudam e a 

atividade EMG aumenta em diferentes pontos no arco de movimento. 

A atividade muscular é um parâmetro que indica a ativação neural, de modo que também possam 

ser obtidas algumas informações sobre o controle neural da marcha. 

 

 

 

 

4. MARCHA PATOLÓGICA 

 A marcha que não apresenta um padrão com fases e subfases bem definidas, constitui-se em uma 

disfunção ou padrão patológico da marcha humana. 



18 

 

 Algumas alterações são bem características e estão relacionadas a doenças específicas, como 

veremos a seguir. 

 

MARCHA ESCARVANTE - MARCHA COM PÉ CAÍDO (PÉ EM GOTA) 

Trata-se de qualquer alteração que produza uma incapacidade de controlar a flexão dorsal 

adequada do tornozelo para a liberação durante os componentes de toque do calcanhar e balanço na 

marcha. 

EXEMPLOS: Paralisia ou Lesão do Nervo Fibular (também chamada de MARCHA ESCARVANTE), 

fraqueza dos músculos flexores dorsal (TIBIAL ANTERIOR), Diminuição da ADM na posição de flexão 

dorsal ou Contratura em flexão plantar. 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1361083/ 
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Alterações:  

- fase de apoio da marcha com o contato inicial ocorrendo na porção anterior do pé, ou poderá fazer 

contato com o calcanhar, seguido de uma rápida desaceleração do restante do pé.  

- Fase de balanço ocorre com o indivíduo arrastando o pé no solo, para compensar esta dificuldade 

a pessoa aumenta a ADM de flexão de joelho e/ou quadril. 

 

 

Tratamento: 

Além de fortalecer os músculos extensores e alongar os músculos plantiflexores, este tipo de 

disfunção pode demandar uma órtese tornozelo-pé de modo a manter o posicionamento do tornozelo. 

 

FRAQUEZA DOS FLEXORES PLANTARES 

A diminuição da força dos flexores plantares resulta na perda da capacidade de empurrar o solo. 

Isto é observado durante a fase de propulsão. 

Este padrão de marcha é denominado padrão de marcha calcâneo. E é caracterizado por flexão 

do tornozelo e do joelho além da amplitude durante a fase de apoio e por um tempo mais curto durante o 

apoio unipodal. 
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FRAQUEZA DE GLÚTEO MÉDIO – MARCHA DE TRENDELEMBURG 

O músculo glúteo médio age como estabilizador lateral do quadril e da pelve. A fraqueza ou lesão 

deste músculo resulta no padrão conhecido como marcha de Trendelemburg. 
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Fonte: https://discoverosteopathy.wordpress.com/hip-and-pelvis-provocative-tests/ 

Com a fraqueza do Glúteo médio o indivíduo pode exibir uma queda da pelve contralateral 

durante o apoio unipodal. Isto é, se o Glúteo médio esquerdo estiver fraco, então durante o apoio sobre o 

membro esquerdo, a pelve direita parecerá mais baixa. Esta fraqueza não apenas produz um desvio visível, 

mas também trás ao indivíduo uma sensação de instabilidade no plano frontal. 

Para compensar esta sensação, ele inclinará o tronco lateralmente na direção do lado da fraqueza 

durante a fase de apoio.  
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MARCHA ATÁXICA 

Paciente apresenta perda de equilíbrio e de coordenação com a tendência a 

ampliação da base de sustentação. 

Este tipo de marcha geralmente é decorrente de lesões no cerebelo ou perda 

de sensibilidade proprioceptiva (lesão no funículo posterior). 
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Fonte: http://blogsumed.es/blog/2016/09/25/25-de-septiembre-dia-

internacional-de-la-ataxia/ 

 

MARCHA HEMIPLÉGICA OU HEMIPARÉTICA 

Também conhecida como marcha ceifante, neste tipo de alteração o paciente apresentara um 

padrão de circundução do membro inferior plégico para fora e para frente. O membro superior afetado 

permanece flexionado ao lado do tronco. 

Este tipo de padrão patológico de marcha surge como consequência de lesões encefálicas 

unilaterais, especialmente AVE e TCE.  
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Fonte: https://olharfisio.blogspot.com/2016/05/marchas-patologicas.html 

 

MARCHA PARKINSONIANA 

Marcha caracterizada pelos pés arrastado no chão e por vezes, passos curtos e rápidos. O paciente 

ainda apresenta um padrão de flexão de tronco, joelhos e membros superiores. 

Pode ocorrer o fenômeno de festinação, quando o paciente demora para iniciar o ciclo da marcha, 

mas depois que inicia acelera rapidamente como se “corresse” atrás do centro de gravidade. 

about:blank
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Fonte: https://www.rafaeloliveiraneuro.com/doenca-de-parkinson 

 

MARCHA ANSERINA 

O paciente caminha com rotação exagerada da pelve, arremessando ou rolando os quadris de um 

lado para o outro a cada passo, para deslocar o peso do corpo, assemelhando ao pato quando anda. É 

frequente nas miopatias com fraqueza da musculatura da cintura pélvica, principalmente dos músculos 

glúteos médios. 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/42418/ 

about:blank
about:blank
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MARCHA EM TESOURA 

Ocorre um encurtamento dos músculos adutores do quadril, provocando uma adução das coxas, 

de modo que os joelhos podem cruzar-se um na frente do outro, com a passada assemelhando-se a uma 

tesoura. Bastante comum nos pacientes com espasticidade grave dos membros inferiores, principalmente 

os que tem diplegia espástica congênita (paralisia cerebral, doença de little). 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1747651/ 
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MARCHA PATOLÓGICA 

 

TIPO DE MARCHA LESÃO / DOENÇA CARACTERÍSTICA 

ESCARVANTE 

- NERVO FIBULAR 

- FRAQUEZA DE TIBIAL 
ANTERIOR 

PÉ CAÍDO 

ARRASTA PONTA DO PÉ NO 
CHÃO 

FLEXÃO AUMENTADA DE 
QUADRIL E JOELHO 

STEPAGGE - SEQUELA DE POLIOMIELITE 

PÉ CAÍDO 

ARRASTA PONTA DO PÉ NO 
CHÃO 

FLEXÃO AUMENTADA DE 
QUADRIL E JOELHO 

HEMIPLÉGICA / CEIFANTE 
AVE 

TCE 

FLEXÃO DE MMSS 

CIRCUNDUÇÃO DE QUADRIL 

EXTENSÃO DE MMII 

PLNATIFLEXÃO 

TREDELEMBURG 

FRAQUEZA DE GLÚTEO MÉDIO 
DO PÉ DE APOIO 

FRAQUEZA DE GLÚTEO 
MÍNIMO DO PÉ DE APOIO 

LESÃO DO NERVO GLÚTEO 
SUPERIOR 

DESNIVELAMENTO DA PELVE 
CONT5RALATERAL AO PÉ DE 
APOIO 

INCLINAÇÃO DO TRONCO 
PARA O LADO DA LESÃO 

ATÁXICA 

 

CEREBELO 

FUNÍCULO POSTERIOR – 
FASCICULO GRÁCIL E 
CUNEIFORME (PERDA DA 
PROPIOCEOPÇÃO 
CONSCIENTE) 

BASE DE SUSTENTAÇÃO 
AUMENTADA 

OSCILAÇÃO DO CORPO 

OLHAR PARA O CHÃO 

ANSERINA 

FRAQUEZA DE MUSCULATURA 
PROXIMAL DA PELVE 

MIOPATIAS 

DESLOCAMENTOS LATERAIS 
DA PELVE 

HIPERLORDOSE LOMBAR 
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DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE 

PARKINSONIANA PARKINSON 

PASSOS CURTOS 

FESTINAÇÃO 

FLEXÃO ANTERIORDO CORPO 

TESOURA 

DIPLEGIA ESPÁSTICA 

HIPERTONIA DE MÚSCULOS 
ADUTORES 

PLANTIFLEXÃO 

PERNAS SE CRUZAM DURANTE 
OS PASSOS 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

 

 

 

1. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH/CHC-UFPR – 2015) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas 

afirmações sobre comportamento do tronco superior e dos membros superiores durante a marcha.  

(  ) Não ocorrem movimentos do tronco superior no plano sagital e frontal durante a marcha.  

(  ) Ocorre maior movimentação do tronco superior no plano transverso quando aumenta a velocidade da 

marcha.  

(  ) Os movimentos pendulares dos membros superiores durante a marcha são independentes dos 

movimentos de rotação do tronco.  

(  ) O tônus dos membros superiores deve ser mais alto para permitir movimentos automáticos durante a 

marcha.  

A sequência correta se estabelece em:  

A) V,F,F,F.  
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B) F,F,V,V.  

C) V,V,F,F.  

D) V,V,F,V.  

E) F,V,V,V. 

 

COMENTÁRIO: Vamos analisar as alternativas: 

(  ) Não ocorrem movimentos do tronco superior no plano sagital e frontal durante a marcha. 

Verdadeiro. Durante a marcha normal não ocorrerão movimentos de tronco superior em flexão ou 

extensão. 

(  ) Ocorre maior movimentação do tronco superior no plano transverso quando aumenta a velocidade da 

marcha.  

Verdadeiro. Com o aumento da velocidade da marcha, ocorrerá maior tendência a realização de 

movimentos rotacionais de tronco. 

(  ) Os movimentos pendulares dos membros superiores durante a marcha são independentes dos 

movimentos de rotação do tronco. 

Falsa. Os movimento pendulares de membros superiores serão consequência dos movimentos rotacionais 

de tronco. 

(  ) O tônus dos membros superiores deve ser mais alto para permitir movimentos automáticos durante a 

marcha. 

Falsa. O aumento do tônus impedirá o correto balanço dos braços durante a marcha. 

 

GABARITO: C 

 

2. (IBFC - Fisioterapeuta – EBSERH – 2013) Complete as lacunas correta e respectivamente. Durante 

a marcha, os músculos ________________contribuem com aproximadamente______% da força 

__________ necessária para controlar a extensão do tornozelo durante o meio e o final da fase de apoio.  
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a) sóleo e gastrocnêmio; 91; concêntrica.  

b) sóleo; 50; excêntrica.  

c) gastrocnêmio; 50; concêntrica.  

d) sóleo e gastrocnêmio; 91; excêntrica. 

 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra D. 

 Toque do 

Calcanhar 

Contato Apoio 

médio 

Elevação do 

calcanhar 

Propulsão 

TORNOZELO 

Movimento Flexão 

Plantar 0o 

Flexão 

Plantar 

Flexão 

Dorsal 

Flexão Dorsal 

para Flexão 

Plantar 

Flexão Plantar 

Grupo 

muscular 

Flexores 

dorsais 

Flexores 

dorsais 

Flexores 

Plantares 

Flexores 

Plantares 

Flexores 

Plantares 

Contração Excêntrica Excêntrica Excêntrica Excêntrica 

para 

concêntrica 

concêntrica 

 

GABARITO: D 

 

3. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH/CHC-UFPR – 2015) Assinale a alternativa que completa correta e 

respectivamente as lacunas. Na fase de médio apoio da marcha, o músculo ________ é a principal força de 

________, contraindo ________ junto com outros músculos.  

A) sóleo; aceleração; excentricamente.  

B) gastrocnêmio; desaceleração; concentricamente.  

C) gastrocnêmio; aceleração; excentricamente.  

D) sóleo; desaceleração; excentricamente;  

E) tibial anterior; desaceleração; concentricamente. 
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COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra D. O músculo Sóleo desempenhará o papel de força de 

desaceleração durante a fase de médio apoio. Nesta fase, ocorrerá a translação da tíbia para frente e a 

passagem do peso corporal para o antepé. A fim de equilibrar esta força propulsora para frente, o sóleo irá 

se contrair excentricamente, a fim de frear o movimento. 

 

GABARITO: D 

 

4. (IBFC - Fisioterapeuta – EBSERH – 2013) Nas atividades funcionais da vida diária, a musculatura que 

atua durante a marcha e na posição ereta com menor potência e na ausência do músculo glúteo máximo 

são os: 

a) isquiotibiais.  

b) flexores de quadril.  

c) paravertebrais.  

d) quadrado lombar. 

COMENTÁRIO: Na ausência do Glúteo Máximo, ou quando estiver deverás fraco, o grupo muscular que 

tentará compensar as suas funções é o grupo Isquiotibiais (IT), uma vez que desempenha funções 

musculares complementares ao do glúteo Máximo. 

Portanto, alternativa A. 

De qualquer forma, o paciente com fraqueza de Glúteo máximo apresentará grande dificuldade de correr. 

GABARITO: A 

 

5. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH-HUUFMA – 2013) A bengala é um recurso muito útil para alguns 

pacientes, desde que prescrita da maneira correta. Assinale a alternativa correta: 

A) Devem ser utilizadas no membro superior ipsilateral ao inferior que deseja proteger da descarga de 

peso.  

B) Deve ser apoiada entre 15 e 20 centímetros à frente da ponta do calçado.  
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C) O comprimento da bengala é o da distância entre a crista ilíaca e o solo.  

D) Deve ser utilizada com o cotovelo em flexão de 10°.  

E) Deve ser apoiada entre 30 e 40 centímetros ao lado da ponta do calçado. 

 

COMENTÁRIO: A única alternativa que corresponde a forma adequada de utilizar a bengala é a alternativa 

B.  

Ou seja, a bengala deve ser apoiada entre 15 à 20 cm à frente da ponta do calçado. 

Em relação a alternativa A – deve ser utilizada contralateral. 

Alternativa C – a distância é do troncânter maior do fêmur ao solo. 

Alternativa D – A flexão do cotovelo deve ser de 30o. 

Alternativa E – Coloca uma medida que não é aceita na literatura como a correta. 

 

Gabarito: B 

 

6. (INSTITUTO AOPC 2017) Paciente masculino, 55 anos, procura atendimento fisioterapêutico 

devido a comprometimento da marcha. O fisioterapeuta constata que os músculos abdutores do quadril 

estão fracos, pois o paciente apresenta uma inclinação lateral excessiva do tronco em que o tórax é 

impulsionado lateralmente para manter o centro de gravidade sobre o membro inferior de apoio. Essas 

são características da: 

A) marcha hemiparética.  

B) marcha de Trendelemburg. 

C) claudicação do psoas.  

D) marcha do quadríceps. 

E) marcha em tesoura. 

 

COMENTÁRIO: Na alternativa encontramos todas as características da marcha de Trendelemburg. 

Lembre-se sempre de relacionar fraqueza dos músculos abdutores de quadril com a marcha de 

Trendelemburg. 
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Fonte: http://gabineteluisimotta.blogspot.com/2012/12/marcha-de-trendelenburg-tambien-

es.html 

 

Gabarito: B 

 

7. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH – Nacional – 2015) Marcha é uma sequência repetitiva de 

movimentos dos membros inferiores que move o corpo para frente, enquanto, simultaneamente, mantém 

a estabilidade no apoio. Na marcha, um membro atua como um suporte móvel em contato com o solo e, 

enquanto o membro contralateral avança no ar, o conjunto de movimentos corporais se repete de forma 

cíclica. Assinale a alternativa que apresenta a característica da marcha de um paciente com acidente 

vascular cerebral (AVC). 
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 (A)  Marcha ébria.  

 (B)  Marcha parética. 

 (C) Marcha ceifante. 

 (D) Ataxia sensitiva. 

 (E) Marcha miopática. 

 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra C. 

MARCHA HEMIPLÉGICA OU HEMIPARÉTICA 

 

Também conhecida como marcha ceifante, neste tipo de alteração o paciente apresentara um 

padrão de circundução do membro inferior plégico para fora e para frente. O membro superior afetado 

permanece flexionado ao lado do tronco. 

Este tipo de padrão patológico de marcha surge como consequência de lesões encefálicas 

unilaterais, especialmente AVE e TCE.  

 

Gabarito: C 

 

8. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/HC-UFG – 2015) Marcha típica em pacientes com neuropatia, na 

qual o indivíduo apresenta déficit de flexão dorsal do pé, que pode ser em decorrência de lesão do nervo 

fibular, e para caminhar tem de fletir a coxa e elevar mais o membro inferior. O enunciado refere-se a qual 

marcha?  

(A) Marcha escarvante.  

(B) Marcha Parkisoniana.  

(C) Marcha de Glúteo máximo.  

(D) Marcha Atáxica.  
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(E) Marcha de Trendelemburg. 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra A.  

MARCHA COM PÉ CAÍDO (PÉ EM GOTA) 

 

Trata-se de qualquer alteração que produza uma incapacidade de controlar a flexão dorsal 

adequada do tornozelo para a liberação durante os componentes de toque do calcanhar e balanço na 

marcha. 

 

 

 

EXEMPLOS: Paralisia ou Lesão do Nervo Fibular (também chamada de MARCHA ESCARVANTE), 

fraqueza dos músculos flexores dorsal, Diminuição da ADM na posição de flexão dorsal ou Contratura em 

flexão plantar. 

 

Gabarito: A 

 

9. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/HDT-UFT – 2015) Marcha que ocorre no indivíduo com lesão 

cerebelar. O paciente aumenta a base de sustentação para poder ficar de pé, mostrando insegurança e 

passos desordenados. Pode haver oscilações para os lados e tendência a quedas. O enunciado refere-se à 

marcha:  

 

(A) anserina.  

(B) escarvante.  

(C) atáxica.  
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(D) festinante.  

(E) trendelemburg. 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra C. 

MARCHA ATÁXICA 

Paciente apresenta perda de equilíbrio e de coordenação com a tendência a ampliação da base 

de sustentação. 

Este tipo de marcha geralmente é decorrente de lesões no cerebelo ou perda de sensibilidade 

proprioceptiva (lesão no funículo posterior). 

 

Gabarito: C 

 

10. (AOCP – 2015) Durante a marcha, a espasticidade pode ser observada em todos os músculos no 

lado envolvido, porém é mais acentuada em alguns grupos musculares. A perna tende a circunduzir em 

um semicírculo, girando externamente, ou tracionada para frente, com o pé arrastando-se ao solo. Em 

geral, os membros superiores atravessam o tronco para facilitar o equilíbrio. O enunciado se refere à 

marcha: 

 

(A)  parkisoniana. 

(B)  atáxica cerebelar. 

(C)  paraparética espástica. 

(D)  hemiplégica (hemiparética) espástica. 

(E)  de Trendelemburg. 

COMENTÁRIO: Quando a questão falar de espasticidade, reduzimos os nossos números de alternativas. 

Aqui, poderíamos eliminar as alternativas A, B e E. Como no enunciado também fala que há espasticidade 

em um dos lados, então, ficamos com a alternativa D. Por causa do comprometimento do hemicorpo. 

 

Gabarito: D 
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11. (AOCP – 2015) Marcha é uma sequência repetitiva de movimentos dos membros inferiores que 

move o corpo para frente, enquanto, simultaneamente, mantém a estabilidade no apoio. Na marcha, um 

membro atua como um suporte móvel em contato com o solo e, enquanto o membro contralateral avança 

no ar, o conjunto de movimentos corporais se repete de forma cíclica. Assinale a alternativa que apresenta 

a característica da marcha de um paciente com acidente vascular cerebral (AVC). 

(A)  Marcha ébria.  

(B)  Marcha parética. 

(C) Marcha ceifante. 

(D) Ataxia sensitiva. 

(E) Marcha miopática. 

COMENTÁRIO: Marcha Ceifante, alternativa C. É a marcha característica do paciente com AVC e para 

todos aqueles que tiverem hemiplegia ou hemiparesia. 

Gabarito: C 

 

12. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH – Nacional – 2015) Em um pós-operatório de quadril, devido a 

uma osteoartrose, a reabilitação na fase inicial baseia-se na independência funcional para, 

posteriormente, o paciente conseguir desenvolver suas Atividades de Vida Diária (AVD). Neste caso, 

sugere-se: 

 (A) tutor curto. 

 (B) enfaixamento para imobilização. 

 (C) bolsa com água quente. 

 (D) órtese para imobilização. 

 (E) muletas para locomoção. 

COMENTÁRIO: Para este caso, como o enunciado deixa claro que o objetivo será independência funcional, 

o uso de muletas para locomoção permitirá que o paciente desenvolva independência sem ou com mínimo 

de descarga de peso. Portanto, alternativa E será a corretamente assinalada. 
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Gabarito: E 

 

13. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/ HUSM-UFSM/RS – 2014) Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. Na marcha de três pontos com muletas, o paciente deve fazer um discreto apoio da ponta de pé. 

II. A marcha de quatro pontos é uma marcha recíproca e lenta. 

III. As muletas canadenses são melhores que as muletas axilares para os pacientes com maior 

desequilíbrio. 

IV. A Marcha de oscilação é quando são levadas as duas muletas à frente, em seguida, os membros 

inferiores são levados até as muletas. 

V. A marcha de dois pontos com muletas é aquela em que são lançadas as duas muletas à frente, em 

seguida, um membro inferior depois o outro. 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e IV. 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra E. Apenas as afirmativas II e IV são corretas. Então, vamos 

analisar as incorretas: 

I. Na marcha de três pontos com muletas, o paciente deve fazer um discreto apoio da ponta de pé.  

Errado. Na marcha em 3 pontos não há nenhum contato do pé “lesionado” com o solo, tanto que o contato 

se dará pelo toque das 2 muletas e de um membro inferior.  

Para facilitar é só lembrar que este tipo de marcha é aquele que será desenvolvida por amputados. 

III. As muletas canadenses são melhores que as muletas axilares para os pacientes com maior 

desequilíbrio.  
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Errado. As muletas axilares oferecem maior estabilidade que as canadenses, por ter seu ponto de apoio 

mais proximal ao corpo do paciente. 

Se formos estabelecer uma ordem, partindo da órtese para auxílio a locomoção de maior para menor 

estabilidade, teremos: 

1 – Andadores 

2 – Muletas Axilares 

3 – Muletas Canadenses 

4 – Bengalas de 4 pontas 

5 – Bengalas de apoio único. 

V. A marcha de dois pontos com muletas é aquela em que são lançadas as duas muletas à frente, em 

seguida, um membro inferior depois o outro.  

Errado. A marcha em dois pontos é a marcha recíproca rápida. Na qual, o membro inferior de um lado 

avançará ao mesmo tempo que a muleta (membro superior) oposto. Portanto é a que mais se aproxima 

do padrão de marcha normal. 

 

Gabarito: E 

 

14. (INSTITUTO AOPC 2017) Durante a fase de balanço da marcha, mais especificamente durante o 

balanço inicial, os grupos musculares ativos são: 

A) flexores plantares do tornozelo e flexores do joelho.  

B) dorsiflexores do tornozelo e flexores do quadril.  

C) flexores dos joelhos e extensores do quadril.  

D) dorsiflexores do tornozelo e extensores do quadril. 

E) dorsiflexores do tornozelo e extensores do joelho. 

 

COMENTÁRIO: Vamos novamente consultar a tabelinha: 

 

 Aceleração Balanço Médio Desaceleração 
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QUADRIL 

Movimento Flexão  Flexão  Flexão, Extensão 

no final 

Grupo muscular Flexores Adutor longo, 

grácil 

Extensores 

Contração Concêntrica Concêntrica Excêntrica 

JOELHO 

Movimento Flexão  Extensão Extensão para 

flexão 

Grupo Muscular IT, Sartório e 

Grácil 

IT IT, Quadríceps e 

Poplíteo 

Contração Concêntrica  Excêntrica Excêntrica para 

Concêntrica  

TORNOZELO 

Movimento Flexão Dorsal Flexão Dorsal Flexão Dorsal 

Grupo muscular Flexores 

dorsais 

Flexores dorsais Flexores dorsais 

Contração Concêntrica Concêntrica Isométrica / 

Concêntrica 

 

Então, como podemos observar, no balanço inicial, os principais músculos ativos são os flexores de 

quadril, joelho e tornozelo. De forma que, a melhor resposta para a questão é a alternativa B: 

dorsiflexores do tornozelo e flexores do quadril.  

 

Gabarito: B 

 

15. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/ HUSM-UFSM/RS – 2014) Em relação ao grupo muscular 

responsável pelo controle da inclinação pélvica lateral durante a fase de balanço da perna oposta, assinale 

a alternativa correta. 

(A) Abdutores do quadril. 

(B) Flexores do quadril. 

(C) Adutores do quadril. 

(D) Extensores do quadril. 
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 (E) Extensores e adutores do quadril. 

 

COMENTÁRIO: A alternativa correta é a letra A. Os abdutores do quadril são o grupo muscular que será 

responsável pela estabilização da pelve durante a marcha. Este papel é particularmente desempenhado 

pelo Glúteo Médio. 

 

GABARITO: A 

16. (UFF – PREFEITURA DE MARICÁ/RJ – 2018) A marcha típica do paciente que apresenta 

envolvimento da musculatura proximal do quadril, como nas miopatias, que pode ser caracterizada pela 

rotação pélvica exagerada, arremessando o quadril de um lado para outro a cada passo e apresentando 

ainda fraqueza na musculatura da cintura pélvica, em especial do glúteo médio, é chamada de marcha:  

(A) escarvante.  

(B) ceifante.  

(C) em tesoura.  

(D) anserina.  

(E) hipercinética.  

COMENTÁRIO: Anserina !!! Sempre que uma questão de concursos tratar da marcha típica do paciente 

com fraqueza da musculatura proximal de quadril ou marcha miopática, a resposta será ANSERINA. 

 

Gabarito: D 

 

17. (IBADE – PREFEITURA DE JI-PARANÁ – 2018) Observe as afirmativas sobre a marcha.  

I. A fase de apoio descreve o período em que o pé não está em contato com o solo.  

II. Os quatro intervalos descritos na fase de apoio são: respostas a cargas, apoio médio, apoio final e pré 

balanço.  

III. Na fase “balanço médio” se inicia quando o pé oscilante estiver defronte ao pé em apoio, terminando 

quando aquele se projetar para frente e a tíbia permanecer na posição vertical.  

IV. O comprimento médio da passada “larga” de indivíduos normais é de 70 cm.  

Está correto apenas o que se afirma em:  

A) II e III.  
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B) I e II.  

C) II e IV.  

D) III e IV.  

E) II.  

 

COMENTÁRIO: Vamos analisar as afirmativas: 

I. A fase de apoio descreve o período em que o pé não está em contato com o solo. 

ERRADA. A fase de apoio é justamente aquela na qual o pé estará em contato com o solo. Podendo este 

contato ser um apoio simples (apenas um pé em contato com o solo) ou um duplo apoio (quando os dois 

pés estão em contato com o solo). 

  

II. Os quatro intervalos descritos na fase de apoio são: respostas a cargas, apoio médio, apoio final e pré 

balanço.  

CORRETA. A banca coloca esta afirmativa como correta. Porém eu não concordo. Pois temos 5 intervalos 

na fase de apoio, e não quatro, a saber: 
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III. Na fase “balanço médio” se inicia quando o pé oscilante estiver defronte ao pé em apoio, terminando 

quando aquele se projetar para frente e a tíbia permanecer na posição vertical.  

CORRETA. Trata-se do momento em que haverá o avanço anterior da perna que está sendo deslocada 

para frente. 

 

Observe: 

 

 

 

OBS: Na imagem, o apoio do calcanhar já faz parte da fase de apoio. 

 

IV. O comprimento médio da passada “larga” de indivíduos normais é de 70 cm.  

ERRADA. Não existe esta classificação de passada “larga”. 

 

 

 

 

Gabarito DA BANCA: A 
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18. (CEPERJ – PREFEITURA DE ITAOCARA - 2018) O principal abdutor do quadril que estabiliza a pelve 

durante a fase de apoio da marcha é:  

 

A) glúteo médio  

B) semitendinoso  

C) sartório  

D) glúteo mínimo  

E) iliopsoas 

COMENTÁRIO: Trata-se do Glúteo médio, que irá agir para manter a pelve estável durante a fase de apoio. 

 

Gabarito: A 

 

19. (COPESE -UFPI -Residência de Fisioterapia -2016) A marcha humana é um processo complexo de 

locomoção que necessita da ação conjunta de vários mecanismos para que possa ser realizada. De acordo 

com o comprometimento de algum grupo muscular ou lesão neurológica, a marcha poderá apresentar 

padrões patológicos característicos. Sobre a marcha humana, analise as opções e marque a CORRETA. 

(A) A fraqueza do músculo tibial anterior gera incapacidade para desenvolver principalmente a 

fase da marcha conhecida como apoio médio. 

(B) A fraqueza do músculo tibial anterior é observada na marcha de Trendelemburg. 

(C) A marcha festinante é caracterizada por passos curtos e rápidos e pode ser encontrada na 

doença de Alzheimer. 

(D) Os músculos flexores plantares do tornozelo geram potência no ciclo da marcha na fase de apoio 

inicial. 

(E) Os músculos isquiostibiais são responsáveis por desacelerar o membro através da contração 

excêntrica durante a fase de balanço final. 

 

COMENTÁRIO: Vamos analisar as alternativas: 

 

A - A fraqueza do músculo tibial anterior gera incapacidade para desenvolver principalmente a fase da 

marcha conhecida como apoio médio. 

ERRADA. A fraqueza do tibial anterior prejudicará várias etapas da marcha, especialmente o contato do 
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calcanhar, o aplainamento do pé e a toda a fase de balanço. Observe a imagem abaixo: 

 

fonte: https://slideplayer.com.br/slide/10461928/ 

 Os músculos com destaque em preto (escuro) são os mais ativos em cada subfase da marcha. 

Observa-se bem que o tibial anterior está bastante ativo no início da fase de apoio e durante toda 

oscilação. 

 

B - A fraqueza do músculo tibial anterior é observada na marcha de Trendelemburg. 

ERRADA. O tipo de marcha relacionada com fraqueza do músculo tibial anterior é a MARCHA 

ESCARVANTE (PÉ CAÍDO). A marcha de Trendelemburg está relacionada com a fraqueza do músculo 

GLÚTEO MÉDIO. 
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Fonte: https://www.slideshare.net/pauloalambert/facies-marcha 

 

C - A marcha festinante é caracterizada por passos curtos e rápidos e pode ser encontrada na doença de 

Alzheimer. 

ERRADA. A festinação é típica da doença de Parkinson. 

D - Os músculos flexores plantares do tornozelo geram potência no ciclo da marcha na fase de apoio inicial. 

ERRADA. Geram na fase de apoio final. Observem a figura acima. 

E - Os músculos isquiostibiais são responsáveis por desacelerar o membro através da contração 

excêntrica durante a fase de balanço final. 

CORRETA. Os Isquiotibiais agem de maneira a frear o avanço anterior do membro inferior e possibilita o 

toque do calcanhar adequadamente, no solo. 

 

GABARITO: E 

 

20. (FGV – FUNARTE – 2014) Um ciclo de marcha é definido como um intervalo de tempo durante o 

qual se completa uma sequência de eventos que ocorre em sucessão recorrente e regular. De acordo com 

os períodos da marcha e suas funções, é correto afirmar que: 
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a) a transferência de peso é feita no período de apoio simples;  

b) o movimento do centro de massa para frente ocorre na oscilação terminal;  

c) na oscilação inicial, o membro avança para frente do corpo;  

d) na fase de oscilação inicial, ocorre a desaceleração do membro;  

e) no período de apoio duplo inicial, ocorre a transferência de peso. 

 

COMENTÁRIO: Vamos analisar as afirmativas: 

A -  a transferência de peso é feita no período de apoio simples; 

ERRADA. A transferência de peso, de uma perna para a outra, é feita no momento de apoio duplo. Quando 

os dois pés estão em contato com o solo, o peso transitará do direito para o esquerdo e vice-versa. 

B - o movimento do centro de massa para frente ocorre na oscilação terminal; 

ERRADA. Na oscilação terminal estamos na desaceleração, o centro de massa é levado a frente na 

aceleração, ou seja, na oscilação inicial. 

C - na oscilação inicial, o membro avança para frente do corpo; 

ERRADA. Não, avança de posterior até a linha média. Na sequência avançará para a frente do corpo. 

  

D - na fase de oscilação inicial, ocorre a desaceleração do membro; 

ERRADA. Ocorre aceleração. 

E - no período de apoio duplo inicial, ocorre a transferência de peso. 

CORRETA. É neste momento que o peso transferido de um membro para o outro. 

Ficou com dúvida ? Analise a imagem: 
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Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Fases-de-apoio-e-balanco-da-marcha-juntamente-

com-as-subdivisoes-da-fase-de_fig3_324149758 

 

Gabarito: E 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

 

01. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH/CHC-UFPR – 2015) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações 

sobre comportamento do tronco superior e dos membros superiores durante a marcha.  

(  ) Não ocorrem movimentos do tronco superior no plano sagital e frontal durante a marcha.  

(  ) Ocorre maior movimentação do tronco superior no plano transverso quando aumenta a velocidade da 

marcha.  

(  ) Os movimentos pendulares dos membros superiores durante a marcha são independentes dos 

movimentos de rotação do tronco.  

(  ) O tônus dos membros superiores deve ser mais alto para permitir movimentos automáticos durante a 

marcha.  
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A sequência correta se estabelece em:  

A) V,F,F,F.  

B) F,F,V,V.  

C) V,V,F,F.  

D) V,V,F,V.  

E) F,V,V,V. 

 

02. (IBFC - Fisioterapeuta – EBSERH – 2013) Complete as lacunas correta e respectivamente. Durante 

a marcha, os músculos ________________contribuem com aproximadamente______% da força 

__________ necessária para controlar a extensão do tornozelo durante o meio e o final da fase de apoio.  

a) sóleo e gastrocnêmio; 91; concêntrica.  

b) sóleo; 50; excêntrica.  

c) gastrocnêmio; 50; concêntrica.  

d) sóleo e gastrocnêmio; 91; excêntrica. 

 

03. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH/CHC-UFPR – 2015) Assinale a alternativa que completa correta e 

respectivamente as lacunas. Na fase de médio apoio da marcha, o músculo ________ é a principal força de 

________, contraindo ________ junto com outros músculos.  

A) sóleo; aceleração; excentricamente.  

B) gastrocnêmio; desaceleração; concentricamente.  

C) gastrocnêmio; aceleração; excentricamente.  

D) sóleo; desaceleração; excentricamente;  

E) tibial anterior; desaceleração; concentricamente. 
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04. (IBFC - Fisioterapeuta – EBSERH – 2013) Nas atividades funcionais da vida diária, a musculatura que 

atua durante a marcha e na posição ereta com menor potência e na ausência do músculo glúteo máximo 

são os: 

a) isquiotibiais.  

b) flexores de quadril.  

c) paravertebrais.  

d) quadrado lombar. 

 

05. (IBFC - Fisioterapeuta - EBSERH-HUUFMA – 2013) A bengala é um recurso muito útil para alguns 

pacientes, desde que prescrita da maneira correta. Assinale a alternativa correta: 

A) Devem ser utilizadas no membro superior ipsilateral ao inferior que deseja proteger da descarga de 

peso.  

B) Deve ser apoiada entre 15 e 20 centímetros à frente da ponta do calçado.  

C) O comprimento da bengala é o da distância entre a crista ilíaca e o solo.  

D) Deve ser utilizada com o cotovelo em flexão de 10°.  

E) Deve ser apoiada entre 30 e 40 centímetros ao lado da ponta do calçado. 

 

06. (INSTITUTO AOPC 2017) Paciente masculino, 55 anos, procura atendimento fisioterapêutico 

devido a comprometimento da marcha. O fisioterapeuta constata que os músculos abdutores do quadril 

estão fracos, pois o paciente apresenta uma inclinação lateral excessiva do tronco em que o tórax é 

impulsionado lateralmente para manter o centro de gravidade sobre o membro inferior de apoio. Essas 

são características da: 

A. marcha hemiparética.  

B. marcha de Trendelemburg. 

C. claudicação do psoas.  

D. marcha do quadríceps. 

E. marcha em tesoura. 
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07. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH – Nacional – 2015) Marcha é uma sequência repetitiva de 

movimentos dos membros inferiores que move o corpo para frente, enquanto, simultaneamente, mantém 

a estabilidade no apoio. Na marcha, um membro atua como um suporte móvel em contato com o solo e, 

enquanto o membro contralateral avança no ar, o conjunto de movimentos corporais se repete de forma 

cíclica. Assinale a alternativa que apresenta a característica da marcha de um paciente com acidente 

vascular cerebral (AVC). 

 (A)  Marcha ébria.  

 (B)  Marcha parética. 

 (C) Marcha ceifante. 

 (D) Ataxia sensitiva. 

 (E) Marcha miopática. 

 

08. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/HC-UFG – 2015) Marcha típica em pacientes com neuropatia, na 

qual o indivíduo apresenta déficit de flexão dorsal do pé, que pode ser em decorrência de lesão do nervo 

fibular, e para caminhar tem de fletir a coxa e elevar mais o membro inferior. O enunciado refere-se a qual 

marcha? 

(A) Marcha escarvante.  

(B) Marcha Parkisoniana.  

(C) Marcha de Glúteo máximo.  

(D) Marcha Atáxica.  

(E) Marcha de Trendelemburg. 

 

09. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/HDT-UFT – 2015) Marcha que ocorre no indivíduo com lesão 

cerebelar. O paciente aumenta a base de sustentação para poder ficar de pé, mostrando insegurança e 

passos desordenados. Pode haver oscilações para os lados e tendência a quedas. O enunciado refere-se à 

marcha:  

(A) anserina.  

(B) escarvante.  
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(C) atáxica.  

(D) festinante.  

(E) trendelemburg. 

 

10. (AOCP – 2015) Durante a marcha, a espasticidade pode ser observada em todos os músculos no 

lado envolvido, porém é mais acentuada em alguns grupos musculares. A perna tende a circunduzir em 

um semicírculo, girando externamente, ou tracionada para frente, com o pé arrastando-se ao solo. Em 

geral, os membros superiores atravessam o tronco para facilitar o equilíbrio. O enunciado se refere à 

marcha: 

(A)  parkisoniana. 

(B)  atáxica cerebelar. 

(C)  paraparética espástica. 

(D)  hemiplégica (hemiparética) espástica. 

(E)  de Trendelemburg. 

 

11. (AOCP – 2015) Marcha é uma sequência repetitiva de movimentos dos membros inferiores que 

move o corpo para frente, enquanto, simultaneamente, mantém a estabilidade no apoio. Na marcha, um 

membro atua como um suporte móvel em contato com o solo e, enquanto o membro contralateral avança 

no ar, o conjunto de movimentos corporais se repete de forma cíclica. Assinale a alternativa que apresenta 

a característica da marcha de um paciente com acidente vascular cerebral (AVC). 

(A)  Marcha ébria.  

(B)  Marcha parética. 

(C) Marcha ceifante. 

(D) Ataxia sensitiva. 

(E) Marcha miopática. 
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12. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH – Nacional – 2015) Em um pós-operatório de quadril, devido a 

uma osteoartrose, a reabilitação na fase inicial baseia-se na independência funcional para, 

posteriormente, o paciente conseguir desenvolver suas Atividades de Vida Diária (AVD). Neste caso, 

sugere-se: 

 (A) tutor curto. 

 (B) enfaixamento para imobilização. 

 (C) bolsa com água quente. 

 (D) órtese para imobilização. 

 (E) muletas para locomoção. 

 

13. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/ HUSM-UFSM/RS – 2014) Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. Na marcha de três pontos com muletas, o paciente deve fazer um discreto apoio da ponta de pé. 

II. A marcha de quatro pontos é uma marcha recíproca e lenta. 

III. As muletas canadenses são melhores que as muletas axilares para os pacientes com maior 

desequilíbrio. 

IV. A Marcha de oscilação é quando são levadas as duas muletas à frente, em seguida, os membros 

inferiores são levados até as muletas. 

V. A marcha de dois pontos com muletas é aquela em que são lançadas as duas muletas à frente, em 

seguida, um membro inferior depois o outro. 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e IV. 
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14. (INSTITUTO AOPC 2017) Durante a fase de balanço da marcha, mais especificamente durante o 

balanço inicial, os grupos musculares ativos são: 

A. flexores plantares do tornozelo e flexores do joelho.  

B. dorsiflexores do tornozelo e flexores do quadril.  

C. flexores dos joelhos e extensores do quadril.  

D. dorsiflexores do tornozelo e extensores do quadril. 

E. dorsiflexores do tornozelo e extensores do joelho. 

 

15. (AOCP - Fisioterapeuta - EBSERH/ HUSM-UFSM/RS – 2014) Em relação ao grupo muscular 

responsável pelo controle da inclinação pélvica lateral durante a fase de balanço da perna oposta, assinale 

a alternativa correta. 

(A) Abdutores do quadril. 

(B) Flexores do quadril. 

(C) Adutores do quadril. 

(D) Extensores do quadril. 

 (E) Extensores e adutores do quadril. 

 

16.  (UFF – PREFEITURA DE MARICÁ/RJ – 2018) A marcha típica do paciente que apresenta 

envolvimento da musculatura proximal do quadril, como nas miopatias, que pode ser caracterizada pela 

rotação pélvica exagerada, arremessando o quadril de um lado para outro a cada passo e apresentando 

ainda fraqueza na musculatura da cintura pélvica, em especial do glúteo médio, é chamada de marcha:  

(A) escarvante.  

(B) ceifante.  

(C) em tesoura.  

(D) anserina.  

(E) hipercinética.  

 

17. (IBADE – PREFEITURA DE JI-PARANÁ – 2018) Observe as afirmativas sobre a marcha.  

I. A fase de apoio descreve o período em que o pé não está em contato com o solo.  
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II. Os quatro intervalos descritos na fase de apoio são: respostas a cargas, apoio médio, apoio final e pré 

balanço.  

III. Na fase “balanço médio” se inicia quando o pé oscilante estiver defronte ao pé em apoio, terminando 

quando aquele se projetar para frente e a tíbia permanecer na posição vertical.  

IV. O comprimento médio da passada “larga” de indivíduos normais é de 70 cm.  

 

Está correto apenas o que se afirma em:  

A) II e III.  

B) I e II.  

C) II e IV.  

D) III e IV.  

E) II.  

 

18. (CEPERJ – PREFEITURA DE ITAOCARA - 2018) O principal abdutor do quadril que estabiliza a pelve 

durante a fase de apoio da marcha é:  

A) glúteo médio  

B) semitendinoso  

C) sartório  

D) glúteo mínimo  

E) iliopsoas 

 

19. (COPESE -UFPI -Residência de Fisioterapia -2016) A marcha humana é um processo complexo de 

locomoção que necessita da ação conjunta de vários mecanismos para que possa ser realizada. De acordo 

com o comprometimento de algum grupo muscular ou lesão neurológica, a marcha poderá apresentar 

padrões patológicos característicos. Sobre a marcha humana, analise as opções e marque a CORRETA. 

A. A fraqueza do músculo tibial anterior gera incapacidade para desenvolver principalmente a fase 

da marcha conhecida como apoio médio. 

B. A fraqueza do músculo tibial anterior é observada na marcha de Trendelemburg. 

C. A marcha festinante é caracterizada por passos curtos e rápidos e pode ser encontrada na 

doença de Alzheimer. 

D. Os músculos flexores plantares do tornozelo geram potência no ciclo da marcha na fase de apoio 

inicial. 

E. Os músculos isquiostibiais são responsáveis por desacelerar o membro através da contração 
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excêntrica durante a fase de balanço final. 

 

20. (FGV – FUNARTE – 2014) Um ciclo de marcha é definido como um intervalo de tempo durante o 

qual se completa uma sequência de eventos que ocorre em sucessão recorrente e regular. De acordo com 

os períodos da marcha e suas funções, é correto afirmar que: 

a) a transferência de peso é feita no período de apoio simples;  

b) o movimento do centro de massa para frente ocorre na oscilação terminal;  

c) na oscilação inicial, o membro avança para frente do corpo;  

d) na fase de oscilação inicial, ocorre a desaceleração do membro;  

e) no período de apoio duplo inicial, ocorre a transferência de peso. 

 

GABARITO 

 

01. C 
02. D 
03. D 
04. A 
05. B 
06. B 
07. C 

08. A 
09. C 
10. D 
11. C 
12. E 
13. E 
14. B 

15. A 
16. D 
17. A 
18. A 
19. E 
20. E 
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