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RESUMO 

 

Santana, Lorena Dias. Funcionalidade e Nível de Atividade Física de Amputados 

Transfemorais Unilaterais Protetizados. 2016. 36f. Monografia (Graduação) - Universidade de 

Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2016. 
 
Introdução: as amputações em geral afetam a integridade física, mental e social do indivíduo. 

Ocorre o comprometimento da mobilidade, da capacidade de realizar atividades de vida diária 

e de lazer e prejuízos na capacidade de realização da marcha, o que afeta negativamente a 

funcionalidade desses indivíduos. O programa de reabilitação tem como objetivo recuperar a 

autonomia para locomoção, se possível com a prótese. A pratica de atividade física também 

traz inúmeros benefícios como aumento da longevidade e capacidade funcional. Objetivos: 

avaliar a funcionalidade de amputados transfemorais e seu nível de atividade física, através de 

uma análise descritiva, e ainda avaliar se há correlação entre índice de mobilidade e atividade 

física. Materiais e Métodos: foram avaliados 9 voluntários do sexo masculino, com 

amputação transfemoral unilateral, protetizados. Para determinação do nível de atividade 

física, os voluntários responderam ao Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)-

versão curta e para avaliação da capacidade funcional foi utilizado o questionário Functional 

Measure for Amputees Questionnaire (FMA). Foi realizada análise estatística descritiva e a 

correlação entre índice de mobilidade e atividade física foi feita por meio do teste Qui 

Quadrado. Resultados: todos os voluntários foram classificados como ativos ou muitos 

ativos, nenhum foi classificado como tendo mobilidade precária. Os problemas com o coto e o 

aumento do gasto energético na marcha foram as principais razoes para não utilização da 

prótese para locomoção. Não houve correlação significativa entre o nível de atividade física e 

índice de capacidade locomotora (p=0,294). Conclusão: Pode-se concluir que após a 

amputação transfemoral ocorre um prejuízo na realização de atividades de vida diária e do 

cotidiano, além de prejuízos na mobilidade, que envolvem dificuldades na protetização. Pode-

se observar também que todos os voluntários são ativos fisicamente e nenhum obteve 

mobilidade precária, o que sugere que a pratica de atividade física e protetização trazem 

benefícios para a mobilidade, apesar de não encontrarmos correlação estatisticamente 

significante. 

Palavras-chave: amputação transfemoral, funcionalidade, protetização, nível de atividade 

física. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Santana, Lorena Dias. Amputees Functionality and Physical Activity Level Unilateral 

Transfemoral Prosthetized. 2016. 36f. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 

undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2016. 

 
Introduction: amputations in general affect the physical, mental and social conditions. It's the 

commitment of mobility, ability to perform activities of daily living, leisure and losses on the 

march ability, which negatively affects the functionality of these individuals. The 

rehabilitation program aims to regain autonomy for locomotion, if possible with the 

prosthesis. The practice of physical activity also provides numerous benefits such as increased 

longevity and functional capacity. Objectives: to evaluate the functionality of transfemoral 

amputees and their level of physical activity, through a descriptive analysis, and also assess 

whether there is a correlation between mobility index and physical activity. Materials and 

Methods: we assessed 9 male volunteers with unilateral transfemoral amputation, 

prosthetized. To determine the level of physical activity, the volunteers answered the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) -version short and from functional 

capacity evaluation was used the Functional Measure for Amputees Questionnaire (FMA). 

Descriptive statistical analysis was performed and the correlation between mobility index and 

physical activity was performed using the Chi-square test. Results: all subjects were 

classified as active or very active, none were classified as having poor mobility. The problems 

with the stump and the increased energy expenditure in the march were the main reasons for 

not using the prosthesis for locomotion. There was no significant correlation between the 

level of physical activity and locomotor capacity index (p = 0.294). Conclusion: it can be 

concluded that after transfemoral amputation is an injury to the conduct of daily life and daily 

activities, as well as losses in mobility, involving difficulties in prosthetization. It can also be 

noted that all volunteers are physically active and none got poor mobility, which suggests that 

the practice of physical activity and prosthetization bring benefits for mobility, although we 

do not find a statistically significant correlation. 

 

Keywords: transfemoral amputation, functionality, prosthetization, level of physical activity. 
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3. INTRODUÇÃO 

A amputação é a retirada de um ou mais membros, podendo ter uma etiologia variada 

e ser causada por alterações congênitas ou adquiridas, que decorrem principalmente de 

doenças ao longo da vida como tumores, eventos circulatórios, traumas, acidentes de trabalho 

e trânsito (1). A amputação transfemoral é realizada entre as articulações do joelho e quadril e 

pode ser dividida em terço proximal, médio e distal (2).      

 No Brasil, estima-se que a incidência de amputações seja de 13,9 por 100.000 

habitantes/ano (3). Em estudo realizado em São Paulo, em que se avaliou o perfil 

epidemiológico de amputados de membro inferior, pode-se observar maior prevalência de 

amputação em indivíduos do sexo masculino, sendo que as de etiologia vascular acometem 

em sua maioria indivíduos entre a 5ª e a 6ª década de vida e as de etiologia traumática 

acometendo mais indivíduos jovens entre 21 e 30 anos de idade (4).   

 As amputações, em geral, não afetam somente a integridade física, mas também a 

integridade mental e social dos indivíduos (5). Com a amputação existe o comprometimento 

da autoestima, da mobilidade, da capacidade em realizar atividades de vida diária e lazer, 

sendo a principal limitação a capacidade de realizar a marcha de forma adequada, o que leva a 

prejuízos funcionais (6).          

 A marcha do amputado acontece mais lentamente e com maior gasto energético, 

quanto mais alto o nível de amputação, maior o gasto energético para realização da marcha e 

menos eficiente ela é se comparado a indivíduos com amputações mais baixas e indivíduos 

sem amputação (7,8). Estima-se que pessoas com amputações transfemorais tenham de 27% a 

49% de aumento do gasto energético ao realizar a marcha (9).     

 A funcionalidade desses indivíduos é afetada o que tem um efeito negativo na 

produtividade, na capacidade de manter relações sociais, participar de atividades de lazer e 

serem membros ativos da comunidade (10). Pessoas com amputações de membros inferiores 

tendem a reduzir ou evitar atividades como caminhar, o que afeta seu nível de participação na 

vida diária, levando a uma maior deterioração da condição física e maior perda de mobilidade 

(9).            

 O programa de reabilitação para esses indivíduos visa recuperar a autonomia para 

locomoção, se possível com prótese, e para as atividades de vida diária, sem deixar de cuidar 

dos aspectos cognitivos, emocionais e sociais (11). A mobilidade é um importante fator na 

reabilitação e está relacionada à aspectos pessoais e clínicos, sociais e físicos, incluindo força, 

equilíbrio, condições do coto de amputação, habilidade para levantar, andar e sentar e 
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protetização (12). A capacidade de andar com uma prótese com ou sem dispositivos de auxílio 

é o principal objetivo da reabilitação após a amputação de um membro inferior, a distância 

que se consegue percorrer e a velocidade da marcha são fatores determinantes na percepção 

de qualidade de vida (8).          

 A prática de atividade física tem sido descrita como tendo inúmeras vantagens para os 

indivíduos com deficiência (12). As vantagens proporcionadas pela prática de atividade física 

para deficientes são a melhoria das funções orgânicas, promovendo importantes alterações 

fisiológicas e psicológicas, o que pode levar a um aumento da longevidade e capacidade 

funcional (1).           

 A prática desportiva além dos benefícios fisiológicos e físicos, provoca um 

desenvolvimento positivo do autoconceito, da autonomia, favorecendo a inclusão social e a 

percepção corporal (12). A atividade física contribui significativamente para a melhoria do 

convívio social, para promoção da independência, o que faz com que os deficientes físicos 

sejam encorajados a fazer tudo o que são capazes, buscando otimizar o seu potencial (13). 

 O objetivo do estudo foi a avaliar a funcionalidade de amputados transfemorais e seu 

nível de atividade física, através de uma análise descritiva, e ainda avaliar se há correlação 

entre índice de mobilidade e atividade física.       

  

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (11911/12). Após concordarem 

em participar do estudo os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).           

  Foram avaliados 9 voluntários do sexo masculino, com amputação transfemoral 

unilateral, protetizados. Os voluntários foram recrutados no Centro de Treinamento de 

Educação Física Especial do Distrito Federal (CETEFE-DF) e no Núcleo de Produção de 

Órtese e Prótese do Distrito Fereral (NPOP-DF). A coleta dos dados foi realizada na 

Universidade de Brasília (UNB), na Faculdade de Ceilândia (FCE) e os critérios de inclusão 

eram ser amputado transfemoral unilateral protetizado, ter idade acima de 18 anos e não 

possuir alteração cognitiva.        

 Foram coletados dados pessoais, histórico pregresso e atual de doenças e tempo de 

amputação. Para determinação do nível de atividade física, os voluntários responderam ao 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)-versão curta. É um questionário 
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composto por sete questões abertas, que permitem estimar o tempo gasto em diferentes 

dimensões de atividade física como caminhadas e esforços físicos de intensidade moderada e 

vigorosa, e de inatividade física (posição sentada), e que classifica o indivíduo como 

sedentário, insuficientemente ativo, ativo e muito ativo a partir da frequência, duração, 

intensidade e modalidade das atividades realizadas pelo voluntário.   

 Para avaliação da funcionalidade, foi utilizado o Functional Measure for Amputees 

Questionnaire (FMA). O FMA é um questionário que avalia a utilização da prótese, 

mobilidade e realização de atividades de vida diária. É composto de 13 questões de múltipla 

escolha, fornecendo uma avaliação qualitativa e uma questão composta por 14 subitens, cuja 

pontuação varia de zero a três, sendo zero a pior performance e três a melhor, fornecendo uma 

avaliação quantitativa, sendo o escore máximo de 42 pontos    

 A questão 2 que é quantitativa fornece um Índice de Capacidade Locomotora, em que 

se é possível avaliar a mobilidade dos voluntários que utilizam prótese para se locomover, 

sendo que quanto mais baixa a pontuação final, pior o índice de mobilidade. No presente 

estudo, os voluntários que tinham pontuação de 0 a 12 pontos foram classificados como tendo 

mobilidade precária, de 12 a 28 pontos mobilidade regular e de 28 a 42 pontos boa 

mobilidade. É um instrumento validado e adaptado para a população brasileira.  

 A análise e o tratamento estatístico dos dados foram realizados por meio do programa 

Statistical Package for Social Sciences – SPSS (Chicago, IL, USA) versão 22. A estatística 

descritiva está apresentada como média, desvio padrão, frequência relativa (%) e frequência 

absoluta (n). Para realizar a correlação entre nível de atividade física e índice de capacidade 

locomotora foi realizado o Teste do Qui-Quadrado. As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas com valores de p≤0,05 e intervalo de confiança >95%. 

 

5. RESULTADOS 

Foram avaliados 9 indivíduos com amputação transfemoral unilateral. A média de 

idade dos voluntários foi de 32±7,26 anos, e o tempo de amputação foi de 5,2±3,03 anos, as 

características gerais da amostra estão descritas na tabela 1. Segundo o IPAQ-versão curta, 5 

(55%) voluntários foram classificados como “ativos” e 4 (45%) como “muito ativos”. 

Segundo a questão 1 do questionário FMA, 7 (77%) dos voluntários colocam a prótese 

sozinhos sem nenhuma dificuldade e 2 (22%) colocam a prótese sozinhos com dificuldade. 
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Tabela 1. Características Gerais da Amostra. 

Variável Média  Desvio Padrão 

Idade (anos) 32 ±7,26 

Altura (metros) 1,76 ±0,07 

Peso (kg) 71,33 ±14,13 

IMC (kg/m2) 22,16 ±3,74 

Tempo de amputação 

(anos) 

5,2 ±3,03 

 

Pelo Índice de Capacidade Locomotora, 4 (45%) possuem mobilidade regular e 5 

(55%) possuem boa mobilidade, como demonstrado no gráfico 1. Nenhum voluntário 

apresentou mobilidade precária. A média de horas em que utilizam a prótese foi de 8,3±4,8 e 

de dias da semana foi de 5,3±2,39. Cinco voluntários (55%) concordaram com a afirmação 

“eu sempre utilizo a minha prótese para me locomover dentro de casa” e quatro (45%) 

discordaram. As razões da não utilização da prótese pelos quatro voluntários estão descritas 

na tabela 2.  

 

Gráfico 1. Índice de Capacidade Locomotora 
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Tabela 2. Razões para não utilização da prótese para locomoção dentro de casa. 

 

Concordo Discordo  

Frequência 

relativa (%) 

Frequência 

absoluta (n) 

Frequência 

relativa (%) 

Frequência 

absoluta (n) 

“Eu não me locomovo 

rápido o suficiente com a 

minha prótese fora de 

casa” 

 

50 

 

2 

 

50 

 

2 

“Eu acho muito cansativo 

me locomover com a 

minha prótese dentro de 

casa”  

 

75 

 

3 

 

25 

 

 

1 

“Usar minha prótese para 

me locomover dentro de 

casa causa problemas com 

a minha perna não 

amputada (ex: cansaço, 

dor, inchaço) ”  

 

 

50 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

2 

 

 

“Quando uso a minha 

prótese para me locomover 

dentro de casa ela me 

causa problemas (ex: 

desconforto, transpiração, 

má circulação) ”  

 

 

75 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

1 

 “Usar a minha prótese 

para me locomover dentro 

de casa causa problemas 

com o meu coto (ex: 

irritação da pele, 

desconforto, dor, feridas) ” 

 

 

75 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

1 

“Usar a minha prótese 

dentro de casa me faz 

sentir inseguro” 

0 0 100 4 

“Eu não uso a minha 

prótese dentro de casa 

porque ela precisa de 

ajustes”  

 

75 

 

3 

 

25 

 

1 

“Eu não uso a minha 

prótese para me locomover 

dentro de casa por outras 

razões”  

 

50 

 

2 

 

50 

 

2 
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Cinco voluntários (55%) concordaram com a afirmação “eu sempre utilizo a minha 

prótese para me locomover fora de casa” e quatro (45%) discordaram. As razões da não 

utilização da prótese para locomoção fora de casa pelos quatro voluntários estão descritas na 

tabela 3. Quando indagados sobre a distância que percorriam sem parar utilizando a prótese, 4 

(45%) concordaram com a afirmativa “eu posso andar o quanto eu quiser”, 4 (44%) 

concordaram com “eu posso andar aproximadamente 100 metros sem parar” e 1 (11%) 

concordou com “eu posso andar mais de 30 passos de uma vez, mas menos de 100 passos sem 

parar”, como demonstrado no gráfico 2. 

 

Tabela 3. Razões para não utilização da prótese para locomoção fora de casa. 

 

Concordo  Discordo  

Frequência 

relativa (%) 

Frequência 

absoluta 

(n) 

Frequência 

relativa 

(%) 

Frequência 

absoluta (n) 

“Eu não me locomovo 

rápido o suficiente com a 

minha prótese fora de 

casa” 

 

100 

 

4 

 

0 

 

0 

“Eu acho muito cansativo 

me locomover com a 

minha prótese fora de 

casa”  

 

25 

 

1 

 

75 

 

3 

“Usar minha prótese para 

me locomover fora de casa 

causa problemas com a 

minha perna não amputada 

(ex: cansaço, dor, inchaço) 

”  

 

 

50 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

2 

“Quando uso a minha 

prótese para me locomover 

fora de casa ela me causa 

problemas (ex: 

desconforto, transpiração, 

má circulação) ”  

 

 

50 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

2 

 “Usar a minha prótese 

para me locomover fora de 

casa causa problemas com 

o meu coto (ex: irritação da 

pele, desconforto, dor, 

feridas) ” 

 

 

75 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

1 

“Quando uso a minha     
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prótese fora de casa tenho 

medo de cair” 

75 3 25 1 

“Não uso a minha prótese 

fora de casa quando a 

distância a percorrer é 

muito longa”  

 

50 

 

2 

 

50 

 

2 

“Eu não uso a minha 

prótese para me locomover 

fora de casa por outras 

razões”  

 

50 

 

2 

 

50 

 

2 

 

 

 

Gráfico 2. Distância percorrida sem parar utilizando a prótese. 
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amputação, 6 (66%) concordaram com a afirmativa “eu deixei de fazer a maioria das minhas 

atividades após a amputação”, 1 (11%) concordou com “eu faço todas as atividades dentro de 

casa e só consigo fazer algumas fora de casa” e 2 (22%) concordaram com “eu retomei às 

minhas atividades exatamente como antes da amputação”.      

 A correlação entre Índice de Capacidade Locomotora e nível de atividade física pelo 

teste Qui Quadrado teve como resultado p= 0,294, indicando que não houve correlação entre 

o nível de atividade física e índice de capacidade locomotora. 

 

6. DISCUSSÃO 

Após a amputação ocorre o comprometimento da autoestima, mobilidade, e 

capacidade de realizar atividades de vida diária, de trabalho e de lazer, resultando em uma 

dificuldade de realizar as atividades funcionais o que leva a um prejuízo da capacidade 

funcional (6). A presença de uma limitação funcional estabelecida pela amputação, interfere 

na autonomia e independência o que resulta em alterações na vida diária, no trabalho, na 

interação com a sociedade e na realização de atividades, o que podemos observar em nosso 

estudo. (14).           

 Quando indagados sobre o grau de dificuldade para realização das atividades do dia- 

a- dia após a amputação, 6 (66%) concordaram com a afirmativa “eu deixei de fazer a maioria 

das minhas atividades após a amputação”, 1 (11%) concordou com “eu faço todas as 

atividades dentro de casa e só consigo fazer algumas fora de casa” e 2 (22%) concordaram 

com “eu retomei às minhas atividades exatamente como antes da amputação”.  

 A reabilitação de amputados visa a manutenção da condição física e a reintegração 

desse indivíduo na sociedade. O que envolve a melhora da mobilidade, capacitação para o uso 

da prótese e realização das atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, 

reestabelecendo a capacidade funcional (15). Entre os fatores que podem influenciar 

negativamente a reabilitação dos amputados se destacam a dor no coto, deformidade em 

flexão, neuromas dolorosos, complicações cutâneas, comprometimento vascular, 

irregularidades ósseas, excesso de partes moles e sensação e dor fantasma (6). 

 Dentre as razões para não utilização da prótese para locomoção tanto dentro de casa, 

quanto fora de casa, estão os problemas relacionados ao coto (desconforto, irritação da pele, 

dor, feridas). Setenta e cinco por cento dos voluntários declarou não utilizar a prótese por 

essas razões. O coto de um amputado deve apresentar-se em bom aspecto geral, com boa 
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circulação, bom coxim muscular e adiposo e ausência de dor, permitindo adequada adaptação 

à prótese. O surgimento de feridas no coto, contribui para o atraso no processo de reabilitação 

(16).            

 Outra razão que se destaca é o aumento do gasto energético na marcha em amputados 

transfemorais.  Setenta e cinco por cento dos indivíduos que não utilizam sempre a prótese, 

declararam que é muito cansativo utilizar a prótese para locomoção dentro de casa. Cinquenta 

por cento afirmaram que a utilização da prótese fora de casa lhe causa problemas 

(desconforto, transpiração, má circulação) e 75% afirmam que a prótese lhe causa os mesmos 

problemas quando utilizada dentro de casa.       

 Quanto maior o nível de amputação, maior o gasto energético e mais alterações 

biomecânicas e funcionais o indivíduo apresentará (17,18). Chamliam et al. 2013(5) avaliaram 

em seu estudo funcionalidade e prognostico de marcha em amputados unilaterais de membro 

inferior, e como resultado encontraram que amputados transtibiais apresentavam capacidade 

funcional maior se comparado ao grupo transfemoral,     

  O coto residual mais longo, com a preservação do joelho, favorece o equilíbrio, 

permite a prescrição de uma prótese mais leve e de fácil colocação e facilita seu controle 

durante a deambulação, reduzindo as compensações biomecânicas (11). O que corrobora com 

os nossos resultados em que 44% dos voluntários declararam que podem andar 

aproximadamente 100 passos sem parar e 11% que podem andar mais de 30 passos, mas 

menos de 100 sem parar, o que evidencia um maior prejuízo na locomoção dessa população 

se comparado a amputações mais distais e indivíduos sem amputação.   

 Três dos voluntários (75%) que não utilizam sempre a prótese para locomoção, 

concordaram com a afirmativa “quando uso a prótese fora de casa tenho medo de cair”. 

Chanliam 2014 (19), avaliou em seu estudo a protetização durante a reabilitação e a 

manutenção do uso da prótese após a alta em amputados de membros inferiores e observou-se 

que muitos pacientes relataram serem mais independentes utilizando a cadeira de rodas, pelo 

peso da prótese, necessidade de ajuda para sua colocação, além de se sentirem mais seguros e 

menos temerosos com relação a quedas.       

 A correlação entre Índice de Capacidade Locomotora e nível de atividade física teve 

valor de p= 0,294, indicando que não houve correlação significativa, porém, nenhum dos 

voluntários foi classificado como sedentário ou insuficientemente ativo, assim como não 

houve nenhum voluntário com mobilidade precária, o que sugere que a pratica de atividade 

física e a utilização da prótese são elementos de grande importância pois favorecem a 
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recuperação da locomoção e o retorno as atividades cotidianas, além da melhora da qualidade 

de vida (1).          

 Abdalla et al. 2013 (6) avaliaram em seu estudo a correlação entre qualidade de vida e 

capacidade locomotora de indivíduos com amputações de membros inferiores na fase de 

protetização. Como resultado pode-se observar em indivíduos protetizados e em protetização 

uma correlação entre capacidade locomotora e QV nos domínios índice geral de qualidade de 

vida, dor, aspectos sociais, aspecto emocional e saúde mental.    

 Noce, Simim e Melo 2008 (20) em seu estudo avaliaram o nível de qualidade de vida de 

portadores de deficiência após um programa de doze semanas de prática de atividade física. 

Ao final eles observaram, que o grupo ativo apresentou escores mais elevados de qualidade de 

vida em todos os domínios (física, psicológica, social e ambiental) se comparado ao grupo 

sedentário. Por isso, é de extrema importância que a reabilitação tenha enfoque na 

mobilidade, no retorno as suas atividades de vida diária e que o indivíduo seja incentivado a 

pratica de atividade física, o que traz vantagens a nível psicológico, físico e social (12). 

 As limitações desse estudo estão relacionadas principalmente a amostra pequena e a 

escassez de estudos que avaliam a funcionalidade desses indivíduos, bem como a 

heterogeneidade dos poucos estudos encontrados quanto ao instrumento utilizado para a 

avaliação. Sugere-se a realização de mais estudos com esse enfoque, com uma população 

maior. 

 

7. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que após a amputação transfemoral ocorre um prejuízo na realização 

de atividades de vida diária e do cotidiano, além de prejuízos na mobilidade, que envolvem 

dificuldades na protetização. Os problemas com o coto (desconforto, irritação da pele, dor, 

feridas) são a principal razão para não utilização da prótese para locomoção, além do aumento 

do gasto energético na marcha, levando a cansaço e desconforto, insegurança e medo de 

quedas. Porém, pode-se observar que todos os voluntários são ativos fisicamente e nenhum 

obteve mobilidade precária, o que sugere que a pratica de atividade física e protetização 

trazem benefícios para a mobilidade, apesar de não encontrarmos correlação estatisticamente 

significante. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO A. Normas da Revista Fisioterapia em Movimento. 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

A Revista Fisioterapia em Movimento recebe artigos das seguintes categorias: 

Artigos Originais: oriundos de resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual, sua estrutura deve conter: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Referências. O texto deve ser elaborado com, no máximo, 6.000 

palavras e conter até 5 ilustrações. 

Artigos de Revisão: oriundos de estudos com delineamento definido e baseado em pesquisa 

bibliográfica consistente com análise crítica e considerações que possam contribuir com o 

estado da arte (máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações). 

Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 

12, com espaçamento entre linhas de 1,5. O número máximo permitido de autores por artigo é 

seis (6). 

• As ilustrações (figuras, gráficos, quadros e tabelas) devem ser limitadas ao número máximo 

de cinco (5), inseridas no corpo do texto, identificadas e numeradas consecutivamente em 

algarismos arábicos. A arte final, figuras e gráficos devem estar em formato .tiff. Envio de 

ilustrações com baixa resolução (menos de 300 DPIs) pode acarretar atraso na aceitação e 

publicação do artigo. 

• Os trabalhos podem ser encaminhados em português ou inglês. 

• Abreviações oficiais poderão ser empregadas somente após uma primeira menção completa. 

Deve ser priorizada a linguagem científica para os manuscritos científicos. 

• Deverão constar, no final dos trabalhos, o endereço completo de todos os autores, afiliação, 

telefone, fax e e-mail (atualizar sempre que necessário) para encaminhamento de 

correspondência pela comissão editorial. 

 Outras considerações: 

• sugere-se acessar um artigo já publicado para verificar a formatação dos artigos publicados 

pela revista; 

• todos os artigos devem ser inéditos e não podem ter sido submetidos para avaliação 

simultânea em outros periódicos (anexar carta assinada por todos os autores, na qual será 

declarado tratar-se de artigo inédito, transferindo os direitos autorais e assumindo a 

responsabilidade sobre aprovação em comitê de ética, quando for o caso); 

• afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de responsabilidade exclusiva 

dos autores; 
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• todos os artigos serão submetidos ao Conselho Científico da revista e, caso pertinente, à área 

da Fisioterapia para avaliação dos pares; 

• não serão publicadas fotos coloridas, a não ser em caso de absoluta necessidade e a critério 

do Conselho Científico.  

No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura: 

Cabeçalho 

Título do artigo em português (inicial maiúsculo, restante minúsculas – exceto nomes 

próprios), negrito, fonte Times New Roman, tamanho 14, parágrafo centralizado, subtítulo em 

letras minúsculas (exceto nomes próprios). 

Título do artigo em inglês, logo abaixo do título em português, (inicial maiúsculo, restante 

minúsculas – exceto nomes próprios), em itálico, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

parágrafo centralizado. O título deve conter no máximo 12 palavras, sendo suficientemente 

específico e descritivo. 

Apresentação dos autores do trabalho 

Nome completo, afiliação institucional (nome da instituição para a qual trabalha), vínculo (se 

é docente, professor ou está vinculado a alguma linha de pesquisa), cidade, estado, país e e-

mail. 

Resumo estruturado / Structured Abstract 

O resumo estruturado deve contemplar os tópicos apresentados na publicação. Exemplo: 

Introdução, Desenvolvimento, Materiais e Métodos, Discussão, Resultados, Considerações 

Finais. Deve conter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em português/inglês, 

fonte Times New Roman, tamanho 11, espaçamento simples e parágrafo justificado. Na última 

linha deverão ser indicados os descritores (palavras-chave/keywords). Para padronizar os 

descritores, solicitamos utilizar os Thesaurus da área de Saúde (DeCS) (<http://decs.bvs.br>). 

O número de descritores desejado é de no mínimo 3 e no máximo 5, os quais devem ser 

representativos do conteúdo do trabalho.  

Corpo do Texto 

• Introdução: Deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais os 

avanços alcançados com a pesquisa. A introdução não deve incluir dados ou conclusões do 

trabalho em questão. 

• Materiais e Métodos: Deve ofertar, de forma resumida e objetiva, informações que 

permitam ser o estudo replicado por outros pesquisadores. Referenciar as técnicas 

padronizadas. 

• Resultados: Devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas, com pouco 

parecer pessoal. 

http://decs.bvs.br/
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• Discussão: Interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, 

principalmente os indicados anteriormente na introdução. Esta parte deve ser apresentada 

separadamente dos resultados. 

• Conclusão ou Considerações Finais: Devem limitar-se ao propósito das novas descobertas, 

relacionando-as ao conhecimento já existente. Utilizar apenas citações indispensáveis para 

embasar o estudo. 

• Agradecimentos: Sintéticos e concisos, quando houver. 

• Referências: Numeradas consecutivamente na ordem em que são primeiramente 

mencionadas no texto. 

• Citações: Devem ser apresentadas no texto por números arábicos entre parênteses. 

Exemplos: 

    “o caso apresentado é exceção quando comparado a relatos da prevalência das lesões 

hemangiomatosas no sexo feminino (6, 7)” ou “Segundo Levy (3), há mitos a respeito da 

recuperação dos idosos”. 

Referências 

Todas as instruções estão de acordo com o Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas (Vancouver), incluindo as referências. As informações encontram-se disponíveis em: 

(<http://www.icmje.org>). Recomenda-se fortemente o número mínimo de 30 referências 

para artigos originais e 40 para artigos de revisão. As referências deverão originar-se de 

periódicos com classificação Qualisequivalente ou acima da desta revista.  

Artigos em Revistas 

- Até seis autores 

Naylor CD, Williams JI, Guyatt G. Structured abstracts of proposal for clinical and 

epidemiological studies. J Clin Epidemiol. 1991;44:731-737. 

- Mais de seis autores 

Listar os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al Childhood leukaemia 

in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 

- Suplemento de volume 

- Suplemento de número 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

- Artigos em formato eletrônico 

http://www.icmje.org/
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Al-Balkhi K. Orthodontic treatment planning: do orthodontists treat to cephalometric norms. J 

Contemp Dent Pract. [serial on the internet] 2003 [cited 2003 Nov. 4]. Available from: URL: 

www.thejcdp.com. 

Livros e monografias 

- Livro 

Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Color atlas & textbook of oral anatomy. 

Chicago:Year Book Medical Publishers; 1978. 

- Capítulo de livro 

Israel HA. Synovial fluid analysis. In: Merril RG, editor. Disorders of the temporomandibular 

joint I: diagnosis and arthroscopy. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 85-92. 

- Editor, Compilador como Autor 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone; 1996. 

- Livros/Monografias em CD-ROM 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM], Reeves JRT, Maibach H. 

CMEA Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

- Anais de congressos, conferências congêneres 

Damante JH, Lara VS, Ferreira Jr O, Giglio FPM. Valor das informações clínicas e 

radiográficas no diagnóstico final. Anais X Congresso Brasileiro de Estomatologia; 1-5 de 

julho 2002; Curitiba, Brasil. Curitiba, SOBE; 2002. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7th World Congress of Medical Informatics;1992 Sept 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam:North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

Trabalhos acadêmicos (Teses e Dissertações) 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and utilization [dissertation]. 

St. Louis: Washington Univ.; 1995. 
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9.2. ANEXO B. Aprovação do Cômite de Ética em Pesquisa. 
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9.3. ANEXO C. Questionário Internacional de Nível de Atividade Física (IPAQ) 
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9.4. ANEXO D. Functional Measure for Amputees Questionnaire (FMA) 
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10. APÊNDICES 

10.1. APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: 

Desenvolvimento tecnológico e adaptação de prótese ativa em amputados atletas 

 

O objetivo desta pesquisa é: avaliar a sua condição física e se o nosso equipamento é 

válido para analisar pacientes com amputação abaixo do joelho! 
 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

A sua participação será através de uma série de avaliações que o(a) senhor(a) deverá 

participar no setor de fisioterapia da Faculdade de Ceilândia na data combinada com tempo 

estimado para sua realização. Será respeitado o tempo de cada um para respondê-lo. 

Informamos que o(a) Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga 

constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem 

nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). 

 

As etapas a que o senhor (a) se submeterá são: 

 

1. Avaliação: coleta de dados pessoais, hábitos de vida e alimentar, antecedentes 

familiares, história atual e pregressa de doenças. 

2. Captação da freqüência cardíaca batimento a batimento na condição de repouso 

deitado e sentado por 10 min e caminhando durante 6 minutos. 

3. Teste isocinético: Avaliação da força muscular 

4. Teste Ergoespirométrico: Avaliação da condição física 

5. Captação de sinais biológicos: Avaliação da ativação muscular 

a. Experimentação dos eletrodos em matriz 

b. Experimentação do socket no membro amputado 
 

É possível que durante os testes, o senhor tenha sintomas como falta de ar, visão 

escurecida, tontura, mal estar e até mesmo dores no peito. Mas não se preocupe! O teste será 

interrompido imediatamente e a equipe de pesquisa estará te acompanhando durante todo o 

processo e bem atenta a esses sinais. Além disso, somos treinados para atendimento de 

primeiro socorros e em caso de persistirem os sintomas o atendimento de urgência local será 

contatado. 
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É também garantido ao senhor e ao seu acompanhante, o reembolso de gastos 

adicionais que o senhor possa ter para comparecer ao nosso ambiente de pesquisa, assim 

como indenização quando houver algum tipo de dano em virtude da nossa pesquisa. Nós 

acreditamos que nossa pesquisa pode beneficiar várias pessoas com amputação de membro 

inferior! É nossa meta entender melhor como o seu corpo se adaptou a perda da perna e assim 

contribuir para um tratamento mais específico e completo. 

O equipamento que será desenvolvido aqui tem também é um pequeno passo para a 

melhoria de próteses. Através dos sinais originados na etapa número 5 (Captação de sinais 

biológicos) poderemos determinar os pontos de maior ativação muscular da coxa e a partir 

deles projetar uma malha de material elástico especial para captar esses pontos e 

possivelmente controlar uma prótese de joelho. 

Você tem direito à assistência integral gratuita em virtude de danos diretos/ indiretos e 

imediatos/ tardios, pelo tempo que for necessário. Além disso, os testes aqui fornecidos são 

importantes para a sua saúde e você poderá levar todos eles e apresentar ao seu médico de 

rotina. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição Universidade de Brasília - 

UnB podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa 

ficarão sobre a guarda do pesquisador e poderão ser acessados por você a qualquer tempo, 

sempre que solicitado. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Dr(a). Vera Regina, na instituição Faculdade de Ceilândia telefone: 3377-0615 ou 8228-3700. 

O Comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Saúde da UnB é a autoridade 

responsável pela regulamentação e fiscalização dos projetos de pesquisa. As dúvidas com 

relação à assinatura desse termo ou dos seus direitos dentro da pesquisa podem ser obtidos 

através do telefone: (61) 3107-1918, indo até a Faculdade de Ciências da Saúde (FS) no 

Campus Darcy Ribeiro (Asa norte, via L4) em horário comercial ou ainda através do endereço 

eletrônico cepfs@unb.br! 

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FS/DF. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. TODAS as vias devem ser rubricadas por 

nós e por você. 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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10.2. APÊNDICE B. Ficha de avaliação inicial. 
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