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SUPORTE DE PESO CORPORAL MÓVEL COMO RECURSO AUXILIAR NO 

TREINAMENTO DE MARCHA DE PACIENTE AMPUTADO DE MEMBRO 

INFERIOR EM FASE DE PROTETIZAÇÃO – RELATO DE CASO 

 

1. RESUMO. Objetivo: Verificar os benefícios da utilização do Suporte de Peso 

Corporal Móvel (SPCM) como recurso auxiliar no treinamento de marcha de paciente 

amputada de membro inferior em fase de protetização. Métodos: Foi realizada 

análise documental do prontuário de paciente amputada de membro inferior que 

realizou tratamento fisioterapêutico – protetização e recuperação de marcha com a 

utilização do equipamento SPCM – na Clínica de Fisioterapia da Universidade Santa 

Cecília (UNISANTA) pelo período compreendido entre outubro de 2010 e novembro 

de 2012. Foram coletadas informações sobre história da moléstia, avaliação 

fisioterapêutica – com dados a respeito de descarga de peso e dor no coto – e 

intervenção fisioterapêutica durante o tratamento convencional e tratamento 

utilizando o SPCM. Resultados: Após o treinamento de marcha com o SPCM pôde-

se verificar aumento da descarga de peso nos membros inferiores, principalmente 

no membro protetizado; diminuição gradativa da dor no coto, de oito para zero 

segundo a escala verbal numérica de dor; independência de marcha por meio do 

uso de muletas canadenses. Conclusão: Os benefícios diretos proporcionados a 

paciente pelo uso do SPCM foram o aumento da descarga de peso no membro 

protetizado, a ausência de dor no coto e a independência funcional para a marcha 

por meio da utilização de muletas canadenses. Outros benefícios de caráter 

preventivo podem ser citados como a prevenção de dores em razão do melhor 

alinhamento postural e a prevenção de complicações circulatórias, as quais 

poderiam ser geradas pela compressão advinda do uso das muletas axilares.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As amputações podem ser causadas por patologias vasculares, processos 

traumáticos, infecciosos e neoplásicos ou por anomalias congênitas. Independente 

do tipo de amputação, a perda de um membro pode provocar uma alteração brusca 

na imagem corporal de um indivíduo, fazendo-se necessário a reintegração desta 

imagem ao novo esquema corporal1. A somatossensação fica comprometida após a 



 

 

amputação de um membro, pois fornece informações sobre a sustentação de peso e 

das posições relativas das partes do corpo. Por essas razões ela é fundamental para 

a adequada realização da marcha, juntamente com o controle postural, e um 

sistema sensorial íntegro. A amputação é denominada transfemoral quando 

realizada entre a desarticulação de joelho e a de quadril e pode ser divida em três 

níveis: terço proximal, médio e distal. Em pacientes com amputações transfemorais, 

mesmo que haja sucesso na protetização, pode ocorrer desvio postural e alteração 

na marcha pelo fato de haver redução de músculos com função adutora, hipotrofia 

muscular e inadequado mecanismo de fixação. Além disso, os amputados 

transfemorais apresentam, durante a marcha, gasto energético 65% maior que não 

amputados2.  

O reaprendizado de marcha pós-amputação é usualmente realizado durante 

tratamento fisioterapêutico. O treino de marcha com fisioterapia convencional ocorre, 

em geral, em barras paralelas e posteriormente são utilizados sistemas de auxílio à 

marcha, tais como andadores, muletas e bengalas3.
 Outro recurso disponível para o 

reaprendizado de marcha é o Suporte de peso corporal (body weight-supported 

treadmill training – BWSTT). Este equipamento existe em duas versões: fixo sobre 

esteira ergométrica e móvel – utilizado em superfície plana e regular. Ambos 

consistem em um sistema de suspensão, que reduz a força resultante entre a força 

gravitacional e a força de suspensão, diminuindo a carga sobre o aparelho 

musculoesquelético durante o treino de marcha. A suspensão sustenta parcialmente 

o peso do paciente, facilitando assim sua marcha e o terapeuta pode atuar nas 

características da marcha que foram diagnosticadas como deficitárias. Atualmente o 

SPC vem sendo utilizado com frequência nos treinos de marcha de pacientes com 

lesão medular, principalmente por auxiliar o paciente na estabilização do tronco4.  

Em revisão de literatura sobre o treinamento de marcha em suporte de peso 

corporal (SPC), a análise dos estudos mostrou que existe consenso sobre a maior 

facilidade para o treino, melhores resultados, menor gasto energético, maior 

segurança, adequação aos princípios da aprendizagem motora e realização de 

marcha em maior velocidade5. 

Sousa (2009) destaca que o SPC associado a esteiras, embora apresente 

resultados positivos para inúmeros casos de pacientes com patologias como lesão 



 

 

medular e AVE, não representa a realidade do treino de marcha, pois esta é 

realizada naturalmente em piso fixo, fazendo-se necessário que o paciente também 

seja treinado nessas condições. Portanto o suporte de peso corporal móvel (SPCM) 

pode se valer desta especificidade6. 

Segundo Lopes (2000) as vantagens do SPCM são: a participação ativa do 

paciente durante o treinamento de marcha, pois é ele quem dita o ritmo do 

treinamento e não a velocidade da esteira (SPC sobre esteira ergométrica); e a 

possibilidade de percorrer longas distâncias, permitindo a repetição da tarefa, ponto 

essencial para o aprendizado. Ainda segundo o autor, cabe ao fisioterapeuta a 

reeducação da marcha, atuando como professor, corrigindo e minimizando o erro 

das trajetórias, facilitando o movimento mais correto e normal7.  

Embora existam muitos estudos que demonstrem os benefícios da utilização 

do SPC como recurso fisioterapêutico no treinamento de marcha, não foram 

encontrados estudos similares em relação aos treinos de marcha desse recurso em 

pacientes amputados, os quais poderiam beneficiar-se, pelo menos, da segurança 

que o equipamento proporciona. 

O presente estudo – relato de caso – demonstra uma intervenção 

fisioterapêutica, realizada conjuntamente pelos setores de Prótese e Órtese e 

Fisioterapia Neurofuncional na clínica de Fisioterapia da UNISANTA, no ano de 

2012, na qual foi utilizado o Suporte de Peso Corporal Móvel (SPCM) no treinamento 

de marcha de paciente amputada de membro inferior em fase de protetização.  

 

3. OBJETIVOS 

 Verificar os benefícios da utilização do Suporte de Peso Corporal Móvel 

como recurso auxiliar no treinamento de marcha de paciente amputado de membro 

inferior em fase de protetização. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo do tipo Relato de Caso. Foi 

realizada, durante os meses de fevereiro e março de 2014, análise documental do 

prontuário de paciente amputada de membro inferior (E.C.C., 71 anos, sexo 

feminino) que realizou tratamento fisioterapêutico – protetização e recuperação de 



 

 

marcha com a utilização do equipamento SPCM – na Clínica de Fisioterapia da 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA) pelo período compreendido entre outubro 

de 2010 e novembro de 2012. Foram coletadas informações sobre história da 

moléstia, avaliação e intervenção fisioterapêutica durante o tratamento convencional 

(de 28 de outubro de 2010 a 30 de agosto de 2012) e durante o tratamento 

utilizando o SPCM (de 04 de setembro a 08 de novembro de 2012). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A coleta de dados do prontuário informa que, em julho de 2010, a paciente 

E.C.C., sofreu amputação transfemoral de terço médio no membro inferior esquerdo 

em razão de segundo episódio de trombose venosa profunda (o primeiro episódio 

ocorreu em 2003). Logo após a amputação a paciente sofreu acidente vascular 

encefálico isquêmico que a deixou hemiparética à direita.  

Em 28 de outubro de 2010 a paciente iniciou tratamento fisioterapêutico no 

setor de Prótese e Órtese da clínica de fisioterapia da UNISANTA. Foram duas 

sessões semanais com duração média de 40 minutos até setembro de 2012. A 

intervenção foi composta de dessensibilização do coto, alongamento e 

fortalecimento da musculatura de membros inferiores, treino de marcha em barras 

paralelas e treino de marcha com muletas axilares. Não foi possível, em razão da 

pouca descarga de peso no membro protetizado, a utilização de muletas 

canadenses. Além do prontuário, foram consultados também arquivos de vídeo, nos 

quais se pôde analisar a marcha da paciente. Esses vídeos foram gravados pela 

câmera digital Samsung Digimax
®
 S760 7.2 Megapixels.  

O tratamento fisioterapêutico acrescido da utilização do SPCM foi realizado 

no mesmo local, também com duas sessões semanais e duração média de 40 

minutos, no período compreendido entre 04 de setembro e 08 de novembro de 2012, 

totalizando 18 sessões. Nesse período foi proposto a paciente que passasse a 

realizar outro tipo de treinamento de marcha durante as sessões de fisioterapia. 

Com o aceite da paciente (E.C.C.), o treinamento de marcha deixou de ser realizado 

em barras paralelas e pela utilização de muletas axilares e passou a ser realizado 

por meio do SPCM. 



 

 

O tratamento adotado foi similar ao anterior com exercícios de alongamento e 

fortalecimento da musculatura de membros inferiores. Porém como o coto já estava 

adaptado à prótese, não foi necessário à realização de dessensibilização. E como a 

paciente passou a utilizar o SPCM ela foi estimulada a realizar maior descarga de 

peso no membro protetizado em razão, principalmente, da ausência do risco de 

queda, mas também pela possibilidade de o equipamento (SPCM) controlar a 

descarga de peso. Por esse motivo foram também acrescidos exercícios de 

consciência corporal relativos ao alinhamento pélvico, pois a marcha com maior 

descarga ponderal no membro protetizado só poderia ocorrer se houvesse, por parte 

da paciente, uma inclinação pélvica para o lado protetizado e rotação para o lado 

oposto. Então após colocar sua prótese, a paciente realizava exercícios de 

mobilização pélvica – antero e retroversão, inclinação e rotação pélvica – na posição 

sentada. Ao término dos exercícios era solicitado que realizasse descarga de peso 

com o membro amputado contra uma balança digital (três repetições) a fim de 

verificar quanto de força era empregada. O mesmo era solicitado com o membro 

inferior hígido. Essa descarga ponderal foi realizada nas posições sentada e 

ortostática. Porém a descarga ponderal ortostática ocorria quando a paciente já 

estava no SPCM, imediatamente antes de iniciar o treinamento de marcha. 

Nesse mesmo período (04 de setembro a 08 de novembro de 2012), uma vez 

por semana, ocorreu a mensuração de descarga de peso unipodal da paciente por 

meio da Balança Digital Cadence
®
 bal. Esta avaliação foi realizada primeiramente na 

posição sentada com um membro inferior sobre a balança, a paciente foi orientada 

pelo terapeuta a empurrá-la. Esse procedimento foi realizado com os dois membros 

inferiores da paciente alternadamente, portanto, mensurando também a descarga de 

peso realizada com o membro inferior protetizado. Em seguida a mensuração foi 

realizada da mesma forma, porém a paciente encontrava-se em posição ortostática 

no suporte de peso corporal. Também uma vez por semana, no dia de fisioterapia, 

foi realizada avaliação da dor, através da Escala Verbal Numérica da Dor (EVN), a 

qual possui os números de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 ausência de dor e 10 dor 

intensa. 

O SPCM utilizado pela paciente, neste relato de caso, foi desenvolvido e 

construído, em 2012, por alunos e professores da UNISANTA (Número de Pedido de 



 

 

Patente: BR 20 2012 031078 9 de 06/12/2012), a partir de projeto interdisciplinar 

envolvendo os cursos de Engenharia Industrial Mecânica e Fisioterapia, os quais 

fazem parte do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos de Tecnologia 

Assistiva a Deficiência Física da UNISANTA. O SPCM foi confeccionado em 

alumínio na oficina da Faculdade de Engenharia da UNISANTA e está disponível 

para utilização, na clínica de Fisioterapia da UNISANTA, desde julho de 2012. 

 

6. RESULTADOS 

Antes de dar início ao tratamento com o SPCM, foi verificado que os 

resultados obtidos com a fisioterapia convencional ainda não haviam sido 

considerados plenamente satisfatórios pela paciente que relatou dificuldades para 

realizar a marcha com as muletas axilares, pois estavam interferindo negativamente 

em suas atividades de vida diária. Após o início do treinamento de marcha com o 

SPCM, pôde-se verificar um aumento significativo da descarga de peso no membro 

inferior protetizado, principalmente na posição ortostática, fator determinante na 

melhora do equilíbrio e marcha.  

Quase todos os valores de descarga de peso nos membros inferiores 

subiram. A exceção foi a medida do membro inferior hígido, porém na posição 

sentado. Algumas hipóteses podem ser levantadas para a ocorrência desse fato, 

como a mensuração equivocada ou o erro de transcrição no prontuário. No quadro 

abaixo estão expressos os dados de descarga de peso e dor verificados em E.C.C. 

ao longo das semanas de tratamento com o SPCM. 

 

Quadro 1 – Valores de descarga de peso e EVN (Escala Verbal Numérica de Dor) 

 Semana 1 Semana 4 Semana 7 Semana 10 

M.I. Protetizado 

Posição Sentado 
8,6 kg 5,6 kg 9,2 kg 10,7 kg 

M.I. Hígido 

Posição Sentado 
28 kg 37,4 kg 18,8 kg 18,7 kg 

M.I. Protetizado 

Ortostatismo 
26,8 kg 32,5 kg 39,4 kg 41,6  kg 



 

 

 
Legenda: M.I. Protetizado Posição Sentado: mensuração realizada com o paciente sentado, 
empurrando o membro inferior protetizado contra a balança.  M.I. Hígido Posição Sentado: 
mensuração realizada com o paciente sentado, empurrando membro inferior hígido contra a balança. 
M.I. Protetizado Ortostatismo: mensuração realizada com o paciente em posição ortostática, 
empurrando o membro inferior protetizado contra a balança. M.I. Hígido Ortostatismo: mensuração 
realizada com o paciente em posição ortostática, empurrando o membro inferior hígido contra a 
balança. EVN: Escala Verbal Numérica de Dor. 

 

Durante as três primeiras semanas, o treino de marcha no SPCM foi realizado 

com auxilio do fisioterapeuta – facilitação de marcha pela cintura pélvica – e com a 

paciente apoiando seus braços (cotovelo e mãos) nos braços (apoios articulados) do 

SPCM. Nesse período o treino foi sempre limitado pela dor no coto: 8 segundo a 

EVN. Quando a paciente referia dor o treinamento era interrompido. Por esse motivo 

foram realizados treinamentos de marcha apenas em curtas distâncias, entre 10m e 

25m.  

Entre a quarta e a sexta semana, a paciente relatou diminuição da dor no coto 

que passou de 8 para 4 segundo a EVN. Essa redução na dor permitiu a paciente 

realizar distâncias maiores, entre 50m e 100m. Neste período foi retirado um dos 

apoios de braço do SPCM (contralateral ao membro protetizado). Esse apoio de 

braço foi substituído por uma muleta canadense. Nesse momento foi necessário, 

mais uma vez, o auxilio do fisioterapeuta – facilitação de marcha pela cintura pélvica. 

Na sequência foi retirado o outro apoio de braço e, em seu lugar, foi introduzida a 

outra muleta canadense. 

Já entre a sétima e a nona semana, houve nova redução na dor do coto. Ao 

longo das semanas a dor passou de 4 para 1, segundo a EVN. Em razão de, na 

maioria das sessões a paciente praticamente não referir dor, houve um aumento das 

distâncias percorridas que variou de 100 a 175m por sessão. Na nona semana foi 

retirada a muleta canadense homolateral ao membro protetizado e o treino passou a 

ser realizado, no SPCM, com apenas uma muleta canadense. Nesse momento em 

que a paciente tornou-se capaz de realizar o treinamento de marcha de forma 

segura com uma única muleta canadense (contralateral ao membro amputado) no 

M.I. Hígido 

Ortostatismo 
45,6 kg 45,2 kg 49,6 kg 53,1 kg 

EVN para o M.I. 

protetizado 
 8  4 1 0 



 

 

SPCM, o treino foi divido: a primeira metade foi realizada no suporte e a outra 

realizada sem o seu auxílio, porém em uma barra fixa com a supervisão do 

terapeuta. 

Na última semana (décima) a paciente não mais referiu dor, a qual foi descrita 

como zero (0) segundo a EVN. A paciente chegou ao setor realizando marcha 

independente e segura com duas muletas canadenses e, durante o treinamento, 

conseguiu realizar marcha (sem o auxílio da barra fixa e sem o auxílio do SPCM), 

por 50 metros, com apenas uma muleta canadense (contralateral ao membro 

protetizado). A partir desta semana a marcha da paciente passou a ser realizada, 

definitivamente, com duas muletas canadenses, tanto em ambiente domiciliar como 

em ambiente comunitário.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O paciente com amputação de nível transfemoral, apesar de protetizado, 

enfrenta diversos desafios, tais como a reconstrução de sua imagem corporal, os 

problemas de equilíbrio e estabilidade, o aumento do gasto energético durante as 

transferências e marcha. Em amputações desse nível é perdida uma das mais 

importantes determinantes da marcha: a flexoextensão do joelho que reduz a 

oscilação do centro de gravidade, suavisando a marcha8.  

Particularmente neste relato de caso, a paciente E.C.C. foi protetizada, e 

realizou tratamento fisioterapêutico (outubro de 2010 a setembro de 2012), 

recuperou a marcha, porém, ainda assim, referiu que as dificuldades para realizar a 

marcha com as muletas axilares estavam interferindo negativamente em suas 

atividades de vida diária. Além disso, em razão de seu histórico de doença vascular 

as muletas axilares ofereciam risco de compressão da artéria axilar, fato que 

inviabilizava a marcha por longas distâncias. Outra dificuldade relatada pela paciente 

era a dor no coto, que a impedia de descarregar o peso no membro protetizado, fato 

que, por si só, gerava desalinhamento postural, alteração de equilíbrio e sobrecarga 

no membro inferior hígido e membros superiores.  

Apesar de não encontrar na literatura nenhum estudo sobre a utilização do 

SPCM em pacientes amputados, pôde-se observar inúmeras pesquisas sobre a 

utilização do SPC no treinamento de marcha de pacientes hemiparéticos, 



 

 

paraparéticos e tetraparéticos. E os benefícios proporcionados pelo uso do 

equipamento nesses pacientes também são significativos para a paciente deste 

relato de caso. Os benefícios são: maior segurança e menor risco de queda3, 

melhores respostas dinâmicas de equilíbrio e descarga de peso9; 10, capacidade de 

percorrer maiores distâncias e menor dispêndio de energia7; 3; 11; 12. 

Além das evidências encontradas na literatura, os resultados obtidos neste 

relato de caso (E.C.C.) foram muito satisfatórios, como o aumento da descarga de 

peso no membro protetizado (de 26,8 Kg para 41, 6 Kg), diminuição da dor no coto 

(de 8 para zero, segundo a Escala Verbal Numérica de Dor) e independência 

funcional para a marcha com a utilização de muletas canadenses. 

Afora os resultados diretos que foram mencionados, pode-se apontar pelo 

menos mais dois outros possíveis benefícios que são esperados: a prevenção de 

dores, principalmente na região da coluna, devido ao melhor alinhamento postural 

proporcionado pela maior descarga de peso e a prevenção de complicações 

circulatórias, as quais poderiam ser geradas pela compressão advinda do uso das 

muletas axilares. 

Conclui-se então que os benefícios proporcionados a paciente pelo uso do 

SPCM foram o aumento da descarga de peso no membro protetizado, a diminuição 

da dor no coto e a independência funcional para a marcha por meio da utilização de 

muletas canadenses, prevenção de dores em razão do melhor alinhamento postural 

e a prevenção de complicações circulatórias, as quais poderiam ser geradas pela 

compressão advinda do uso das muletas axilares.  
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