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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é hoje uma
das causas mais comuns de disfunção neurológica, podendo ser definido
como déficit neurológico focal súbito, devido a uma lesão vascular. Dentre às
várias sequelas decorrentes ao AVC as alterações de tronco estão entre os
principais déficit funcionais de pacientes hemiparéticos. Assim, objetiva-se
com este trabalho mensurar o controle de tronco em pacientes pós AVC.

Métodos: Foram avaliados 23 pacientes, com sequelas de hemiparesia,
atendidos pela fisioterapia do centro de reabilitação da FAG, CAAE:
48008115.6.0000.5219. Para avaliação do controle de tronco foi utilizado a
Escala de comprometimento de Tronco (ECT) composta de 07 itens:
comprometimento da força abdominal, percepção de verticalidade de
tronco, força muscular de rotação para ambos os lados, reflexo de
endireitamento para ambos os lados e comprometimento da verticalidade na
posição sentada. A pontuação máxima do ECT é de 21 pontos, sendo que
quanto maior a pontuação melhor é o controle de tronco. E cada item pontua
entre 0 - 3.

Resultado: A mensuração do comprometimento de tronco em pacientes
hemiparéticos realizada pela ECT apontou mediana de 17 pontos,
caracterizando um bom controle de tronco em pacientes hemiparéticos. Na
análise individual dos itens, o comprometimento de força abdominal foi o
menos pontuado (1 ponto), seguido pela percepção de verticalidade de
tronco (2 pontos), força muscular de rotação para ambos os lados (3 pontos)
e reflexo de endireitamento para ambos os lados (3 pontos).

Discussão e conclusão: A ECT é uma escala qualitativa que proporciona
ao avaliador mensurar o real comprometimento do controle de tronco dos
pacientes. Ao analisarmos os itens da escala separadamente, podemos
inferir que as alterações do comprometimento de musculatura abdominal e
da percepção da verticalidade implicam de forma negativa no
comprometimento de tronco, comprometendo as posturas e as atividades
funcionais. Todavia, não são responsáveis isoladamente para um controle de
tronco ruim.
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