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Introdução e objetivos: 
A postura ortostática em hemiparéticos pós-AVC é geralmente caracterizada pela 
distribuição assimétrica do peso corporal entre os membros inferiores. Uma das terapias 
para diminuir tal assimetria envolve o deslocamento do peso corporal a partir do 
fornecimento de um feedback visual (FV) do deslocamento do centro de pressão (COP). 
Entretanto, a estratégia postural utilizada durante essa tarefa ainda é desconhecida. O 
objetivo desse estudo é investigar as características dinâmicas do controle postural em 
hemiparéticos crônicos pós-AVC durante tarefas de deslocamento de peso com FV  
 

Métodos: Cada um dos 30 hemiparéticos participantes era posicionado sobre uma 
plataforma de força, em frente a uma tela de computador na qual eram indicados os 
limites da sua base de suporte (BS), previamente calculados, e o deslocamento online 
do COP. Três tarefas foram realizadas: manter uma postura quieta com a distribuição de 
peso preferida (tarefa QUIETA); deslocar o peso corporal mantendo o COP no centro da 
BS (tarefa SIMETRIA); e deslocar alternadamente o peso corporal para fora dos limites 
da BS (tarefa DESLOCAMENTO). Cada tarefa foi realizada por 60s. A partir do 
deslocamento médio-lateral do COP foram calculadas a entropia aproximada 
(inversamente proporcional à regularidade temporal) e o maior expoente de Lyapunov 
(inversamente proporcional à estabilidade local). O estudo foi aprovado pelo comitê de 
Ética em pesquisa da UNISUAM (CAAE17327513.7.0000.5235)  
 
Resultado: 
A entropia aproximada foi maior na tarefa QUIETA comparada às tarefas SIMETRIA 
(p<0,001) e de DESLOCAMENTO (p<0,001), sendo menor na tarefa SIMETRIA 
comparada a de DESLOCAMENTO (p=0,003). Os expoentes de Lyapunov obtidos nas 
tarefas QUIETA e SIMETRIA foram semelhantes (p>0.05), sendo ambos maiores que na 
tarefa de DESLOCAMENTO (p<0,001).  
 
Discussão e conclusão: 
Durante a tarefa SIMETRIA, os hemiparéticos apresentaram maior regularidade 
temporal, enquanto mantiveram um nível de estabilidade local semelhante àquele 
observado na tarefa QUIETA. Esses resultados sugerem que, nos pacientes 
hemiparéticos, a estabilidade médio-lateral durante tarefas de FV é mantida através de 
estratégias posturais que envolvem a restrição da mobilidade corporal. Um 
desdobramento possível desse estudo é avaliar a funcionalidade de hemiparéticos para 
investigar a relação entre as estratégias de controle postural durante as tarefas de FV e 
o grau de comprometimento funcional desses indivíduos. 


