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Introdução e objetivos: 
Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma disfunção neurológica que 
pode produzir distúrbios sensórios e motores, gerando desajustes na postura e no 
equilíbrio. Objetivo: Correlacionar o padrão postural de pacientes hemiparéticos pós-
AVE, avaliados através da fotogrametria digital, com os padrões de equilíbrio avaliados 
por estabilometria.  
 
Métodos: 
Métodos: Participaram desse estudo 31 pacientes hemiparéticos pós-AVE, atendidos 
no Centro Integrado de Reabilitação do HE FMRP/USP. Os pacientes foram divididos 
em 2 grupos: hemiparesia direita (n=16) e hemiparesia esquerda (n=15), e ambos os 
grupos foram submetidos a análise de fotogrametria e estabilometria. Para a realização 
da fotogrametria digital foi utilizado o Software para Avaliação Postural (SAPO) e para 
a estabilometria foi utilizada a plataforma de equilíbrio e salto (EMG System do Brasil). 
Na fotogrametria foram avaliados: alinhamento horizontal e vertical da cabeça, 
alinhamento horizontal dos acrômios e das EIAS, ângulo entre os acrômios e as EIAS e 
assimetria horizontal das escápulas. Através da estabilometria foi avaliado o 
deslocamento anteroposterior (AP) e mediolateral (ML) do centro de pressão (CP). Os 
padrões posturais encontrados por meio da fotogrametria foram comparados com os 
dados da estabilometria utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (significância 
r?0,80).  
 
Resultado: 
Resultados: A fotogrametria revelou no grupo hemiparesia direita: acrômio esquerdo 
mais alto, EIAS esquerda mais alta, menor distância entre acrômios e EIAS esquerdos 
e escápula esquerda abduzida. No grupo hemiparesia esquerda encontramos: acrômio 
direito mais alto, EIAS direita mais alta, menor distância entre os acrômios e EIAS 
direitos e escápula direita abduzida. A análise mostrou uma forte correlação entre todos 
os padrões da fotogrametria quando comparados com os da estabilometria exceto 
quando correlacionamos o deslocamento do CP à esquerda e abdução da escápula 
direita no grupo hemiparesia esquerda. 
 
Discussão e conclusão: 
Discussão e conclusão: Os dados nos mostram que os deslocamentos AP e ML do CP 
estão correlacionados com os padrões posturais encontrados nos pacientes 
hemiparéticos à esquerda e à direita pós-AVE, indicando uma correspondência entre 
alterações de equilíbrio e postura.  

 


