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Introdução e objetivos: 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE)ainda é a principal causa de morte no Brasil, 
podendo comprometer a vida dos indivíduos de forma global, caracterizando-se por 
manifestações clínicas que comprometem dos diversos sistemas corporais. Dentre as 
sequelas motoras, a mais prevalente é a redução de força muscular do hemicorpo 
contralateral à lesão encefálica, fator que pode influenciar no aumento do número de 
quedas. O objetivo do presente estudo foi verificar a existência de associações entre 
medidas de força muscular dos membros inferiores e o número de quedas em 
hemiparéticos crônicos.  
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo exploratório em que a força isométrica de flexores dos quadris e 
flexores e extensores de joelhos foi obtida com o dinamômetro manual (Handheld)e 
número de quedas pelo relato do número de quedas nos últimos seis meses e no último 
ano. Coeficientes de correlação de Pearson, com nível de significância de 5% foram 
calculados para análise. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 
UFMG (nº 113.846) e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido.  
 
Resultado: 
90 indivíduos com média de idade de 58,3±11,1 anos e tempo pós-lesão de 70,3±66,7 
meses,participaram. Foram encontradas correlações significativas, inversas e de 
magnitude razoável a fraca entre o número de quedas nos últimos seis meses e as 
medidas de força dos flexores do quadril (r=-0,27,p<0,01) e joelho (r=-0,22,p=0,03) 
paréticos. Com relação ao número de quedas no último ano, foram encontradas 
correlações significativas, inversas e de magnitude razoável com os flexores do quadril 
(r=-0,37,p<0,001), flexores do joelho (r=-0,35,p<0,001) e extensores do joelho (r=-
0,36,p<0,001) paréticos. Não foram encontradas correlações significativas com 
nenhuma das medidas de força do membro inferior não parético (0,04). 
 
Discussão e conclusão: 
Observou-se existir correlação entre medidas de força muscular do membro inferior 
parético e o número de quedas nos últimos seis meses e no último ano em 
hemiparéticos crônicos. Os resultados observados demostraram que o fortalecimento 
da musculatura parética do membro inferior deve ser considerado na conduta em 
indivíduos pós AVE, especialmente quando o objetivo da reabilitação for à redução e/ou 
prevenção de quedas.  
 
 
 


