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Introdução e objetivos: 

O comprometimento do equilíbrio e da marcha após um acidente vascular encefálico 
(AVE) pode predispor a ocorrência de quedas, causar limitação funcional e restringir a 
participação social. Instrumentos sensíveis e específicos para rastreio de queda são 
necessários. O Dynamic Gait Índex (DGI) avalia o equilíbrio durante a marcha e o risco 
de queda. Embora tenha sido validado para a população após AVE, ainda não há 
consenso sobre o melhor ponto de corte para risco de queda para essa população. 
Sendo assim, este estudo visa identificar fatores associados com a ocorrência de 
quedas e sugerir um ponto de corte para o DGI que indique o risco de queda em 
pacientes após AVE.  

Métodos: 
Foi realizado um estudo observacional seccional, entre março/2011 e 
agosto/2013.Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos,e aplicados o 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Índice de Barthel Modificado (IBm), 
Timed up and Go (TUG) e DGI. A análise descritiva,de regressão logística e a curva 
ROC foram realizadas através do SPSS.  

Resultado: 
Foram incluídos 158 pacientes, com média de idade de 57 anos (±10) e predominância 
do gênero feminino (91 – 59,1%). O tipo de evento mais freqüente foi o isquêmico, 
identificado em 131 (86,2%) casos, com 84 (55,3%) lesões em hemisfério direito e 
mediana do NIHSS de 2. A mediana nos testes funcionais foi: IBm 49; TUG 13, DGI 19. 
29% (44) dos indivíduos relataram ao menos uma queda no último ano. A queda esteve 
associada ao uso de dispositivo auxiliar de marcha (p=0,006), ao TUG (p=0,002), 
desempenho no DGI (p=0,000) e nas tarefas específicas do DGI (p=0,000). Na análise 
multivariada, foram incluídos no modelo: uso de dispositivo auxiliar de marcha, 
desempenho no TUG e no DGI, porém, apenas o DGI permaneceu como preditor 
significante de quedas (p= 0,018). O ponto de corte que melhor discriminou caidores e 
não caidores nesta amostra foi de 19, com sensibilidade de 70,7%, especificidade de 
57,7% e acurácia de 68,8% (p=0,000).  

Discussão e conclusão: 
O ponto de corte de 19 para o DGI demonstrou ser sensível para discriminar caidores e 
não caidores entre pacientes após AVE, e foi identificado que o DGI é um preditor 
independente de queda.  
 

 


