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Introdução: A mobilidade é primordial para a qualidade de vida, sendo a deambulação, um fator importante para 
preservar essa condição. A amputação pode desencadear uma série de desafios físicos e psicossociais e, com isso, 
a reabilitação minimiza as dificuldades encontradas proporcionando o ganho de habilidades funcionais promovendo à 
melhora da qualidade de vida. Objetivo: Comparar o treino de marcha na esteira com o treino de marcha conven-
cional, em relação à mobilidade, descarga de peso no lado protético e simetria da marcha em pacientes amputados. 
Método: Trata-se de um estudo piloto realizado no centro de reabilitação física do Instituto de Medicina Integral Pro-
fessor Fernando Figueira (IMIP), no período de fevereiro a abril de 2016, no qual participaram seis pacientes, divididos 
aleatoriamente em grupo controle (n=3) e intervenção (n=3). Após avaliações iniciais com o Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) e com a Amputee Mobility Predictor (AMP) os voluntários foram submetidos a condutas fisioterapêuti-
cas diferentes. No grupo controle foi realizada a terapia convencional baseado no protocolo da AMP, e no grupo inter-
venção, o treino em esteira GaitTrainer 3 (Biodex®). Os dois grupos foram submetidos a 8 sessões, com duração de 
30 minutos cada sessão, e posteriormente foram reavaliados. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa em Seres Humanos do IMIP sob numeração do CAAE: 20677613.5.0000.5201. A análise dos dados foi 
realizada através da utilização do software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 13.0 para Windows 
e Excel 2010.Resultados: Apesar de não ter sido observada diferenças estatisticamente significativas, verificou-se 
que no grupo intervenção, quando avaliados pela AMP, apresentaram escore inicial de 35 pontos, sendo referentes à 
marcha 15 pontos, após o tratamento proposto o escore da AMP evoluiu para 43 pontos, sendo referentes à marcha 
18,6 pontos. Enquanto que no grupo controle, quando avaliados pela AMP, apresentaram escore inicial de 22,3, sendo 
referentes à marcha 8 pontos, após o tratamento proposto, o escore da AMP evoluiu para 29 pontos, sendo referentes 
à marcha 13,3. Os participantes da pesquisa obtiveram média de 20,8 no MEEM. Conclusão: O treino de esteira 
obteve resultados semelhantes ao treino de marcha convencional. Sugere-se a realização de novos estudos, com uma 
amostra mais significativa, que investiguem o efeito do treino de esteira sobre a marcha de amputados e a associação 
do treino de marcha convencional ao treino de esteira.
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