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Introducao: A marcha é uma habilidade motora essencial para a locomoção e muito valorizada durante a reabilitação neurofuncional. O
método mais utilizado na avaliação da marcha é a cinemática quantitativa considerando os parâmetros de comprimento do passo,
cadência, tempo de duplo suporte, apoio e balanço ao caminhar.

Objetivos: Verificar a influência do índice de massa corporal (IMC) e do sexo das crianças e adolescentes nos parâmetros cinemáticos da
marcha controlada na esteira.

Método: Estudo transversal, realizado em uma escola pública em Goiânia-GO, amostra composta por 70 crianças e adolescentes
saudáveis de ambos os sexos com idade entre 8 e 14 anos, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás com o parecer CAAE 14954913.6.0000.0037. Para a avaliação foram utilizadas duas câmeras Logitech HD Pro de alta
resolução, o Sistema MR3 Noraxon® 0 MyoVideo, 25 marcadores reflexivos e uma esteira com velocidade de 2,7 metros/segundo
durante cinco minutos. O procedimento foi realizado conforme o protocolo da MyoVideo e os dados analisados comparando a
classificação do IMC (eutrófico e sobrepeso) e sexo dos participantes pelo Teste T de Student no programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), versão 23.0, considerando nível de significância de 5%.

Resultados: Amostra composta por 37 meninas (52,9%) e 33 meninos (47,1%), com média de idade de 12,71 anos (±1,54). Quanto ao
IMC não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros de comprimento dos passos (p >0,33), duplo
suporte (p=0,46), apoio unilateral (p>0,71), balanço (p>0,11) e número de passos (p=0,75). Em relação ao sexo, os meninos tiveram
maior cadência (p=0,01) e maior tempo de apoio esquerdo (p=0,01) que as meninas. O fato da composição corporal das crianças não ter
impactado os parâmetros da marcha pode estar relacionado ao baixo número de crianças com sobrepeso na amostra e alta adaptação
corporal na infância.

Conclusão: Conclui-se que o IMC não impactou os parâmetros da marcha na esteira e que os meninos tiveram cadência maior que as
meninas. Os valores e padrões de normalidade na marcha de crianças típicas podem auxiliar no estudo da marcha em crianças com
patologias do sistema locomotor."
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