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Introdução e objetivos: 

Sistemas de suporte parcial de peso corporal (SPPC) têm sido utilizado no treinamento 
do andar de indivíduos com hemiparesia após acidente vascular encefálico. Tais 
sistemas permitem alívio de peso simétrico sobre os membros inferiores e facilitam a 
execução do andar. SPPC é comumente acoplado a esteiras motorizadas, porém, andar 
em esteira (superfície móvel) é diferente de andar no chão (superfície fixa) quanto às 
forças de reação ao solo, equilíbrio, movimentos dos membros inferiores. Diante disso, 
o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tipo de superfície na qual indivíduos 
com hemiparesia realizaram o treinamento do andar com SPPC.  

Métodos: 
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Cruzeiro do Sul (n° 
016/2013) e registrado no ClinicalTrial (NTC 02088255). Seis indivíduos com 
hemiparesia entre 53 e 68 anos foram divididos em dois grupos que foram submetidos 
ao treinamento do andar com SPPC, sendo G1 em superfície móvel e G2 em superfície 
fixa. Todos os indivíduos realizaram 18 sessões de treinamento e foram avaliados por 
meio do teste dos 10 metros, escala de Fulg-Meyer, medida de independência funcional 
e distribuição de peso corporal durante posição ortostática, antes e após o treinamento. 
Velocidade do andar, nível de comprometimento dos membros inferiores, 
independência funcional e distribuição de peso corporal foram as variáveis analisadas.  

Resultado: 
Todos participantes apresentaram maior velocidade do andar e melhora no nível de 
comprometimento dos membros inferiores após o treinamento, independentemente da 
superfície em que treinaram. Entretanto, eles não melhoraram a independência 
funcional e mantiveram a distribuição de peso corporal assimétrica após o treinamento  

Discussão e conclusão: 
O tipo de superfície em que treinamento do andar com SPPC foi realizado parece não 
influenciar as variáveis consideradas neste estudo. Porém, considerando-se a amostra 
reduzida, investigações mais detalhadas e com um número maior de participantes 
devem ser realizadas.  
  


