
1 Acessório/atributo opcional, não disponível para todos os modelos de câmaras.
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ANÁLISE DA MARCHA – UM MÉTODO OBJETIVO DE ANALISAR 
A MARCHA HUMANA

A análise instrumentada da marcha é um método objetivo para 
avaliar e estudar a marcha humana. Tem-se verificado que a análise 
da marcha é uma ferramenta clínica eficiente para o diagnóstico 
e tratamento da marcha patológica [1]. Fornece uma avaliação 
objetiva e quantificável antes e depois de tratamentos que procuram 
melhorar a capacidade de marcha de um paciente[2].

Os aspetos biomecânicos e neurológicos da marcha humana ainda não são 

totalmente compreendidos, por isso, a investigação no âmbito da marcha 

é outra área importante em que a análise da marcha é utilizada.

A Qualisys oferece soluções desenhadas para serem usadas de forma rotineira 

como um instrumento clínico, bem como soluções para a investigação. 

O SISTEMA DE ANÁLISE DE MOVIMENTO DA QUALISYS 

As nossas câmaras de captura de movimento são a base da nossa linha 

de produtos, desenvolvidas e produzidas na Suécia há mais de 25 anos. 

Em combinação com módulos de software especializado, o sistema oferece 

uma solução de marcha completa, que pode ser utilizada para investigação 

clínica e estudos de investigação, da aquisição de dados à análise e criação 

de relatórios, bem como avaliações de reabilitação e recuperação.
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 CARACTERÍSTICAS

• Solução escalável de 8 a 12 ou mais câmaras.

• Sequência de utilização otimizada para uma harmoniosa 
preparação, recolha e criação de relatórios de marcha

• Registo sincronizado de dados 3D, vídeo, forças 
de reação ao solo e EMG 1

• Suporta a sobreposição de vídeo e dados de força/
marcadores

• Soluções para fins clínicos e de investigação

• Relatórios prontos a usar em Microsoft Word e HTML 
(navegador) 

• Implementação de vários modelos biomecânicos

• Altamente adaptável para investigadores

1 Visite www.qualisys.com/integrations para ver todo o hardware externo compatível



A sobreposição de vídeo ajuda a visualizar a posição 

e direção do vetor da força de reação ao solo.

SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO GAIT ANALYSIS

Quer utilize a sequência predefinida ou um projeto personalizado, os módulos 

de marcha da Qualisys guiam o utilizador ao longo de todos os passos, 

da preparação ao tratamento de dados. Alternativamente, os investigadores 

podem definir facilmente os seus próprios setups de marcadores e protocolos.

MODELO BIOMECÂNICO

Num laboratório de marcha é essencial utilizar procedimentos repetíveis, mas 

ao mesmo tempo suficientemente flexíveis para satisfazer as necessidades 

de todos os seus clientes. É por esta razão que o nosso software funciona 

harmoniosamente com o Visual3D da C-Motion, um software que é utilizado 

por centenas de laboratórios de biomecânica em todo o mundo.

MONITORIZAÇÃO DE CLIENTES 

A análise da marcha é utilizada em diagnósticos e avaliações pré/pós-

tratamentos em condições como a paralisia cerebral, AVC, lesões traumáticas, 

espinha bífida e a doença de Parkinson. 

INTEGRAÇÕES

Os dados de força e EMG podem ser recolhidos e processados juntamente 

com os dados de captura de movimento e todos os resultados podem ser 

incluídos num só relatório. Para ver hardware externo compatível vá a qualisys.

com/integrations.

Contacte a Qualisys ou o seu distribuidor local para 

aconselhamento sobre o planeamento do seu laboratório.
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Exemplos de relatórios
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SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

A Qualisys oferece soluções de marcha para investigadores e utilizadores clínicos. Se estiver a medir doentes para efeitos de diagnóstico, 

avaliações de tratamentos ou monitorização, o Módulo PAF clínico para marcha é a escolha certa. Se for um investigador, os outros 

módulos apresentados abaixo são mais adequados. 

Área Módulo PAF
Marca CE 
Classe 1m

Hardware externo 
compatível

Setups de marcadores 
incluídos

Processamento Relatório

Clínica Módulo de marcha clínico Sim
Apenas hardware 
selecionado

CAST, IOR, 
Conventional Gait

Visual3D HTML, Word

Investigação

Módulo de marcha Não Qualquer hardware1 CAST, IOR, 
Conventional Gait

Visual3D
Word (relatório de 
investigação)

Licença aberta PAF Não Qualquer hardware1 Definido pelo utilizador

Visual3D, 
MATLAB, 
software 
personalizado

Definido pelo utilizador

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Marcha clínica:

www.qualisys.com/applications/clinical-gait/

Investigação no âmbito da marcha: 

www.qualisys.com/applications/gait-rehab/
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1 Qualquer hardware compatível com as nossas câmaras e o QTM

RELATÓRIOS E FEEDBACK

Todos os módulos PAF para marcha vêm com relatórios detalhados. Como investigador, pode optar por criar um relatório personalizado 

para o seu projeto. Os relatórios incluem ângulos articulares, momentos de força e potência angular, bem como outros parâmetros 

de marcha, como a velocidade, comprimento da passada, cadência e informação sobre o timing. Alternativamente, pode configurar 

o sistema para dar biofeedback visual em tempo real.


