
 

 

 

 
Resumo

CONTEXTUALIZAÇÃO: Um andador é um dispositivo frequentemente prescrito para auxiliar a marcha de indivíduos com

dificuldades de equilíbrio ou para reduzir demandas à extremidade inferior após cirurgia ou lesão. O uso prolongado de um

andador impõe significante demanda para a extremidade superior do paciente, o que pode levar a um risco aumentado de

desenvolver condições secundárias, como dor no punho, cotovelo e ombro. OBJETIVO: Descrever a cinemática articular, forças e

momentos do punho, cotovelo e ombro de uma amostra de 20 pacientes que faziam uso de um andador após cirurgia de

substituição articular do joelho ou quadril. MÉTODOS: A cinemática tridimensional foi registrada usando um sistema de captura de

movimento sincronizado com o registro de transdutores de força, que mediam a força transmitida através do andador.

RESULTADOS: Este estudo revelou forças de até 20% do peso corporal nos transdutores, com forças compressivas maiores do

lado do membro inferior não operado, no punho e no cotovelo. CONCLUSÃO: Os achados indicam que demandas no membro

superior associadas ao uso de andador como dispositivo auxiliar da marcha são grandes, e mais estudos são necessários para

averiguar relações de causa-efeito entre as reais sobrecargas articulares e o desenvolvimento de queixas musculoesqueléticas no

membro de pacientes em condições de debilidade.
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