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Introdução e objetivos: Pacientes sequelados de AVC apresentam
dificuldade do controle motor voluntário. A principal causa disto é a
espasticidade, que pode acarretar deformidades estáticas, mas, pode
também alterar a angulação articular durante a marcha dinâmica. O
Instrumento de Avaliação Postural (IAP) avalia alterações posturais e pode-
se notar alterações como projeção da cabeça, inclinação da cintura pélvica,
presença de escoliose, pés cavos, dentre outras. O objetivo foi analisar a
postura de indivíduos com AVC.

Métodos: Estudo descritivo, transversal e quantitativo, no setor de
fisioterapia do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), Fortaleza-
Ceará no período de Agosto a Setembro de 2013. Participaram do estudo
cinco indivíduos, na faixa etária de 44 a 90 anos, independente do sexo, com
diagnóstico clínico de AVC, atendidos no setor de fisioterapia do Núcleo de
Atenção Médica Integrada (NAMI). Foram excluídos aqueles que faziam uso
de cadeira de rodas e/ou com déficit cognitivo. Os dados foram coletados
através do Instrumento de Avaliação Postural (IAP), que serve para analisar
as assimetrias do corpo da cabeça aos pés, em vista anterior, lateral e
posterior. Foram analisados através de estatísticas.

Resultado: Os resultados indicaram que 100% da amostra apresentou
algum tipo de alteração postural. Do ponto de vista anterior, do qual obteve-
se maior porcentagem de anormalidades, notou-se que 100% tinham
inclinação de cabeça à esquerda, 60% exibiram elevação de ombro à
esquerda e 40% à direita. Quanto ao triângulo de Thales, 60% apresentaram
assimetria à esquerda e 40% à direita. No tronco, em 60% observou-se
rotação à direita e 40% à esquerda. Nas cristas ilíacas, 80% indicaram
assimetria à esquerda e 20% à direita. No quadril, 60% mostraram rotação
externa à esquerda e 40% à direita. Nos joelhos, 40% com geno varo à
esquerda e 20% valgo à direita.

Discussão e conclusão: A maioria dos idosos apresenta inclinação da
cabeça, elevação dos ombros, rotação do tronco, quadril em rotação,



reduzindo funcionalidade e integralidade dessas estruturas, levando desvios
posturais, e afetando a saúde deles. Os desvios podem ser ocasionados por
má postura ou patologias, como AVC. Observou-se que os pacientes com
sequelas de AVC, avaliados através do Instrumento de Avaliação Postural,
exibiram alterações posturais quase que em sua totalidade.
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