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Introdução e objetivos: A hemiparesia é a disfunção mais evidente
enfrentada pelos indivíduos após o Acidente Vascular Encefálico, sendo
caracterizada pela paralisia motora parcial ou total do hemicorpo
contralateral à lesão. Esse distúrbio interfere no controle postural, levando a
redução da estabilidade e orientação na realização de movimentos com o
tronco e membros, sendo o principal responsável pelo desenvolvimento das
quedas. Objetivo: Avaliar o risco de quedas em indivíduos hemiparéticos por
AVE.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e transversal do tipo
quantitativo, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Universitário Tiradentes – UNIT/ AL. A metodologia utilizada no estudo foi
elaborada, atendendo às resoluções 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), com o protocolo (CAAE)
número 57466316.4.0000.5641, da Plataforma Brasil. Na avaliação do risco
de quedas foi utilizado o teste Timed “Up and Go” (TUG), que consiste na
avaliação da mobilidade funcional envolvendo potência, velocidade,
agilidade e equilíbrio dinâmico.

Resultado: Foram avaliados 16 indivíduos acometidos por AVE que
frequentavam a clinica escola de fisioterapia da UNIT. Sendo que, destes, 5
foram excluídos por necessitar da ajuda de terceiros para permanecer na
posição ortostática e 2 por serem cadeirantes. O total final da amostra foi de
9 sujeitos, sendo 4 indivíduos do sexo masculino na média de 61 anos de
idade e 5 indivíduos do sexo feminino na média de 70 anos. Os resultados
obtidos permitiram identificar que os indivíduos do sexo masculino
apresentaram a média de execução do teste em torno de 28s e 84ms. Quanto
aos indivíduos do sexo feminino apresentaram a média de 35s e 08ms. A
média geral dos indivíduos de ambos os sexos foi de 32s e 31ms.

Discussão e conclusão: No presente estudo, ficou evidente que os
indivíduos do sexo feminino apresentaram uma elevada probabilidade de



quedas, por serem os sujeitos predominantes no estudo. Entretanto, quando
comparado à média geral, todos os indivíduos apresentaram um elevado
risco de quedas. Concluiu-se que os participantes avaliados apresentam alto
risco de quedas por realizarem o teste acima de 30 segundos.
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