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 Introdução e objetivos: 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresenta alta incidência e é uma das principais 
causas de deficiências crônicas, sendo a inabilidade de realizar a dorsiflexão durante a 
marcha uma incapacidade presente em até 20% dos casos (Yeom e Chang, 2010). 
Recursos de reabilitação como Estimulação Elétrica Funcional (FES) (Amorim et al, 
2011) e a Bandagem Funcional (BF) (Gramage et al, 2011) são utilizados para 
melhora da funcionalidade. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da BF 
associada ou não à FES no recrutamento da musculatura dorsiflexora em pacientes 
após AVE.  
 

 Métodos: 
O estudo foi aprovado pelo CEP da UNIFAL (25636613.5.0000.5142). A amostra foi 
constituída por 7 indivíduos com diagnóstico de AVE em fase crônica, com padrão 
espástico equino varo de tornozelo, de ambos os sexos, com idade entre 40 e 70 
anos. A intervenção foi realizada em dois protocolos, sendo o primeiro com colocação 
da BF no músculo tibial anterior, sentido origem - inserção em “formato de I”; e o 
segundo com associação da BF e FES (50 Hz, 200 ms, 6 segundos de contração e 12 
segundos de relaxamento), no músculo tibial anterior. Os protocolos foram realizados 
duas vezes na semana, por dois meses, sendo um mês em cada etapa. Os indivíduos 
foram avaliados por registros eletromiográficos do músculo tibial anterior. Os dados 
foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, seguido do Teste t 
pareado (inter-grupos) ou para amostras independentes (pré e pós tratamento). 
Valores de p ? 0,05 foram considerados significativos.  
 

 Resultado: 
Foi observada significância estatística apenas na condição pré e pós tratamento do 
protocolo 1 (p=0,03) com aumento da atividade eletromiográfica após o tratamento. 
Não foi observada diferença na avaliação inter-grupos.  
 

 Discussão e conclusão: 
Os resultados mostraram aumento da atividade muscular pela avaliação 
eletromiográfica após aplicação da BF. Estes resultados corroboram com os 
encontrados no trabalho realizado por Choi et al (2013), no qual foi observado melhora 
funcional em membros inferiores de pacientes hemiplégicos com uso deste recurso. A 
associação da FES não modificou o padrão da atividade eletromiográfica, o que pode 
estar relacionado com o tempo de tratamento e necessidade de comparação com 
grupo controle.  


