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Introdução e objetivos: 

Indivíduos pós-acidente vascular encefálico (AVE) apresentam limitações na realização 
da atividade de sentado para de pé (ST-DP), cujo desempenho pode estar relacionado 
à cinemática do tronco, como já demonstrado para idosos com déficits motores. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi comparar o desempenho no ST-DP e a cinemática 
do tronco entre indivíduos pós-AVE e saudáveis pareados e verificar se há relação entre 
estas medidas nestes indivíduos.  

Métodos: 
Estudo transversal/exploratório, aprovado pelo COEP/UFMG em que foram avaliados 
18 indivíduos pós-AVE (59,78±9,98 anos de idade) e 18 indivíduos saudáveis pareados 
quanto ao sexo, idade, nível de atividade física e índice de massa corporal (59,67±9,67 
anos de idade). O desempenho no ST-DP foi avaliado clinicamente pelo “Teste de cinco 
repetições de levantar/sentar em cadeira” e laboratorialmente pela duração total do ST-
DP e das Fases I e II (velocidade auto-selecionada e máxima). As variáveis cinemáticas 
do tronco também foram obtidas laboratorialmente: máxima flexão anterior do tronco, 
pico do momentum flexor e sua estrutura temporal durante o ST-DP. Foram realizados 
testes t-student para amostras independentes para comparação entre os grupos e 
coeficiente de correlação de Pearson para verificar as correlações entre o desempenho 
no ST-DP e as variáveis cinemáticas do tronco (α=0,05).  

Resultado: 
Indivíduos pós-AVE gastaram mais tempo na realização do ST-DP (exceto para a 
duração da Fase I em velocidade auto-selecionada) e apresentaram maiores valores de 
máxima flexão anterior do tronco em velocidade máxima e menor pico do momentum 
flexor em ambas as velocidades do ST-DP (0,001<p<0,022). Em geral, as correlações 
encontradas foram significativas e de baixa/moderada magnitude, (0,001<p<0,028), 
sendo positivas para a máxima flexão anterior do tronco (0,37<r<0,54) e negativas para 
o pico do momentum flexor (-0,58<r<-0,71).  

Discussão e conclusão: 
O desempenho no ST-DP e as alterações cinemáticas do tronco de indivíduos pós-AVE 
em relação a saudáveis pareados apresentam relação entre si, possivelmente por 
dificuldades de indivíduos pós-AVE em gerar/transferir o momentum flexor do tronco. 
As correlações significativas de baixa a moderada magnitude sugerem que a cinemática 
do tronco é um dos possíveis fatores que influencia no desempenho do ST-DP em 
indivíduos pós-AVE e saudáveis, dentre outros fatores biomecânicos.  
 

  


