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Introdução e objetivos: 
Frequentemente, os indivíduos que sofrem um acidente vascular cerebral apresentam 
diminuição da força muscular no dimídio contralateral à lesão (hemiparesia). Esta 
alteração, associada a outras perdas motoras, sensitivas, e/ou cognitivas, pode 
interferir na capacidade de manter o controle postural, impedindo sua correta 
orientação e estabilização. O objetivo deste estudo é avaliar a relação entre 
parâmetros de equilíbrio, função motora e marcha e a qualidade de vida relacionada à 
saúde de hemiparéticos crônicos.  
 

Métodos: 
Trinta e oito hemiparéticos com idades entre 34 a 86 anos, foram avaliados através 
dos seguintes instrumentos: Dynamic Gait Index (DGI) que avalia a capacidade em 
responder a demandas posturais durante a marcha; escala de equilíbrio de Berg para 
avaliação do equilíbrio e risco de quedas, escala de Fugl-Meyer que avalia a função 
motora de membro inferior e Stroke Impact Scale (SIS) que avalia qualidade de vida 
(quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida). O estudo foi aprovado pelo 
comitê de ética da UNISUAM (número 17327513.7.0000.5235)  
 

Resultado: 
A pontuação na escala de equilíbrio de Berg sugere uma leve alteração de equilíbrio e 
baixo risco de queda (42,84±12,27). A pontuação na DGI sugere uma capacidade 
diminuída em responder a demandas posturais durante a marcha (16,05±5,76). A 
pontuação da escala de Fulg-Meyer (25,74±7,88) indica prejuízo da função motora de 
MI. Além disso, houve correlação positiva moderada entre o domínio físico da escala 
SIS (força, função manual, mobilidade e atividade de vida diária) e as escalas de Berg 
(r=0.58; P<0.0001), DGI (r=0.63; P=0.0001) e Fugl-Meyer (r=0.37; P=0,02)  
 

Discussão e conclusão: 
Na amostra de hemiparéticos estudada, foi observada uma leve alteração do equilíbrio 
e uma função motora de MI prejudicada. Além disso, os resultados indicam uma 
associação entre a qualidade de vida e o equilíbrio, risco de quedas e função motora 
de membro inferior  

 


