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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) alterações na
marcha como dificuldades em desviar e apoiar o peso no membro
hemiparético, diminuição da velocidade, cadencia e comprimento da
passada aumentando os períodos de dupla apoio e ciclo da marcha. Essas
alterações trazem rebaixamento da independência e da funcionalidade,
afetando a qualidade de vida. Portanto, o objetivo desse estudo foi
correlacionar a funcionalidade, a qualidade de vida e marcha de pacientes
pós AVC.

Métodos: Estudo transversal com indivíduos acima de 18 anos de ambos os
sexos que possuíssem diagnóstico clínico de AVC, capazes de deambular,
sem déficit cognitivo e auditivo, o que prejudicaria assim a realização das
entrevistas. Para análise da funcionalidade utilizou-se a Medida de
Independência Funcional (MIF), a Escala de Qualidade de Vida Específica
para AVE (EQVE-AVE) foi utilizada para mensuração da mesma, o Timed Up
and Go (TUG) para mensuração de equilíbrio, o teste de caminhada de seis
minutos (TC6min) para avaliar capacidade cardiorrespiratória além do
Rivermead Visual Gait Assessment (RVGA) para análise da marcha. Estudo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CAAE 1193915.9.0000.5

Resultado: 15 indivíduos, 57,7 ±11,4 (35-75) anos, 60% mulheres, tempo
de AVC de 66,7 ±62 (6-240) meses, 60% hemicorpo esquerdo acometido.
Observou-se média de 108±11,2 (75-122) pontos na MIF, 160,9±33,3
(107-213) pontos na EQVE-AVE, TUG média de 28,2±9,46 [12-40] segundos,
distância no TC6min média de 140,3±74,9 (51-349) metros, no RVGA foi de
28±10,2 (10-43) pontos. Existência de correlação significativa entre MIF e
EQVE-AVE (r=0,594, p=0,02), correlação inversa e significativa, entre TUG
e TC6min (r=-0,686, p<0,01), correlação significativa, entre TUG e RVGA
(r=-0,611, p=0,01) e correlação inversa e significativa, entre RVGA e
TC6min (r=-0,825, p<0,01).

Discussão e conclusão: Indivíduos pós AVC possuem déficits na
funcionalidade e na qualidade de vida, além de possuírem diminuição do
equilíbrio, redução da distância percorrida e alterações significativas na



marcha. Pode-se identificar também que a funcionalidade desses pacientes
esta relacionada com a qualidade de vida dos mesmos, assim como
alterações no equilíbrio e diminuição da distancia percorrida interferem
diretamente na execução da marcha.
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