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Introdução e objetivos: 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidade pela 
variedade de sequelas que provoca, sejam motoras, sensitivas e/ou cognitivas. Uma 
das sequelas motoras mais comuns é a fraqueza muscular, predominante no dimídio 
oposto ao AVC (hemiparesia). Juntamente com outras alterações, a hemiparesia pode 
se refletir na falta de capacidade e de confiança para apoiar o peso corporal sobre o 
dimídio afetado, com consequente assimetria na distribuição do peso entre os membros 
inferiores (MMII). Esta assimetria pode afetar negativamente a marcha e, 
consequentemente, a segurança e independência desses pacientes, com impacto sobre 
sua funcionalidade e produtividade. O objetivo deste estudo é avaliar a simetria, a 
transferência e a distribuição de peso entre os MMII de pacientes hemiparéticos crônicos 
pós-AVC.  

Métodos: 
Foram incluídos 38 hemiparéticos crônicos, com idades entre 30 e 70 anos. Um exame 
de estabilometria na postura ortostática quieta avaliou a distribuição de peso entre os 
MMII, à partir das medidas do centro de pressão dos pés. Além disso, foi empregada a 
escala de avaliação da simetria e da transferência de peso (ASTP). O estudo foi 
aprovado pelo comitê de Ética em pesquisa da UNISUAM 
(CAAE17327513.7.0000.5235).  

Resultado: 
A partir dos dados da estabilometria, foi constatado que os indivíduos hemiparéticos 
descarregam em média, 63% do peso corporal sobre o membro sadio. Os dados 
relativos à escala ASTP demonstraram que 68,4% dos indivíduos levantam-se sozinhos, 
porém com mínima transferência de peso sobre o lado afetado. Em relação à postura 
do tronco quando de pé, 28,9% permanecem moderadamente e 50%, levemente, 
assimétricos. Durante a marcha, em 73,7% dos indivíduos, o apoio sobre o lado afetado 
ocorre, mas por pouco tempo, sendo o ritmo dos passos diferente entre os dois lados.  

Discussão e conclusão: 
A partir desses resultados, conclui-se que o percentual de peso descarregado sobre o 
membro inferior afetado durante a postura ortostática é menor do que sobre o sadio, e 
que essa diminuição pôde ser observada a partir de avaliações comportamentais tanto 
durante posturas estáticas quanto dinâmicas na amostra de hemiparéticos estudada. 
Protocolos terapêuticos desenhados para solucionar esses problemas fazem-se 
necessários.  
 

 


