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Introdução e objetivos: Déficits no padrão de marcha são comuns após
acidente vascular encefálico. Na fase crônica poucas formas de tratamento
mostraram-se eficazes para produzir mudanças cinemáticas. Devido às
propriedades hidrodinâmicas, o ambiente aquático poderia ser uma forma
alternativa de tratamento visando modificar os padrões alterados. O objetivo
desse estudo foi comparar as variáveis cinemáticas do membro inferior (MI)
parético em ambiente aquático com o uso de implementos em indivíduos
com hemiparesia.

Métodos: Após aprovação do CEP da UDESC (552.737/2014), 15 adultos
com hemiparesia crônica realizaram a marcha subaquática em cinco
condições: Sem implementos; caneleiras ou flutuadores nos dois membros
(simétricas); e flutuador no MI não parético e caneleira no MI parético ou
caneleira no MI não parético e flutuador no MI parético (assimétricas).
Foram analisadas as variáveis espaço-temporais (duração do ciclo e
comprimento do passo) e angulares (flexão/extensão de quadril, joelho e
tornozelo) do MI parético. Comparou-se a condição sem implementos com as
duas que utilizavam caneleira no MI parético no apoio e com as duas que
utilizavam flutuador no MI parético no balanço através da ANOVA-MR.

Resultado: A condição simétrica com flutuador aumentou a duração do
balanço total (p=0,029) e reduziu o apoio total (p=0,029) e segundo duplo
apoio (p=0,003) e a condição assimétrica com flutuador no MI parético
aumentou o comprimento do passo (p=0,029). As duas condições com
flutuador no MI parético, simétrica e assimétrica, aumentaram o ângulo
máximo de flexão do joelho no balanço médio (p<0,001 e p=0,002). A
condição assimétrica com caneleira diminuiu o ângulo máximo de
plantiflexão no primeiro duplo apoio (p=0,019).

Discussão e conclusão: A marcha em ambiente aquático com flutuador no
membro inferior parético reduziu a duração do segundo duplo apoio e
facilitou a retirada do pé, proporcionando um aumento na flexão do joelho. A



marcha com caneleira no membro parético foi positiva no posicionamento do
tornozelo no contato inicial. Desta forma, a marcha em ambiente aquático
com implementos pode ser uma forma alternativa de treinamento locomotor
para indivíduos com alterações do padrão de marcha pós-AVE.
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