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Introdução e objetivos: A hemiparesia é o comprometimento motor mais
frequente pós-AVC. Uma característica comum na hemiparesia é a
assimetria na distribuição de peso entre os membros inferiores na posição
ortostática, com maior descarga de peso sobre o lado menos afetado. Uma
das alternativas de tratamento para essa assimetria é o uso de exercícios
terapêuticos. O objetivo desse estudo é verificar a viabilidade e segurança
de um programa de exercícios para melhorar a distribuição de peso em
hemiparéticos crônicos.

Métodos: O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (CAAE
17327513.7.0000.5235). O programa de exercícios compreendeu o
treinamento orientado pela tarefa e exercícios de fortalecimento muscular,
realizado ao longo de 40min em 2 sessões semanais, durante 10 semanas. A
presença e a capacidade para a realização dos exercícios foram computadas
em cada sessão. Foram utilizadas as seguintes avaliações antes e depois do
protocolo: análise da distribuição de peso entre membros inferiores através
da posturografia; análise cinemática da marcha; escala de Fugl-Meyer;
escala de Equilíbrio de Berg (EEB); Dynamic Gait Index (DGI) e Stroke Scale
Impact (SIS).

Resultado: Quinze pacientes concluíram o estudo. A adesão ao programa
foi satisfatória, todos foram capazes de realizar os exercícios propostos e
não foram observados eventos adversos. Após o período de intervenção, a
assimetria na distribuição de peso sobre os membros inferiores diminuiu de
18% para cerca de 4% (P=0,01). Também foram observadas melhoras
significativas do comprimento do passo, velocidade e cadência da marcha
(P<0,01) e das pontuações nas escalas DGI, BERG e Fugl-Meyer (P=0,001).
Na SIS, foi encontrada melhora na avaliação da recuperação, participação
social e domínios físicos (P<0,03).

Discussão e conclusão: O programa de exercícios proposto foi viável e
seguro para ser aplicado individualmente em hemiparéticos crônicos, sendo
uma opção para melhorar a distribuição do peso entre os membros
inferiores, melhorar a marcha, equilíbrio, risco de queda e qualidade de



vida. A falta de um grupo controle limita a validade externa dos resultados.
Ensaios clínicos randomizados e controlados são necessários para confirmar
e ampliar estes dados.
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