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Introdução e objetivos: Embora os efeitos biomecânicos do uso de
bengalas por pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) sejam
amplamente investigados, as percepções dos pacientes acerca do auxílio
permanecem desconhecidas. De acordo com os princípios que norteiam a
prática baseada em evidências, as opiniões dos pacientes influenciam
diretamente a tomada de decisão clínica. Dessa forma, o objetivo do
presente estudo foi compreender as percepções de indivíduos pós-AVC
acerca do uso de bengalas para deambulação.

Métodos: Foi conduzido um estudo experimental baseado em análise quali-
quantitativa. Indivíduos pós-AVC receberam instruções sobre como
deambular utilizando uma bengala. As percepções espontâneas dos
indivíduos foram registradas. Análise quantitativa foi utilizada para
classificar as percepções em “positivas” ou “negativas”. O percentual de
percepções positivas foi calculado analisando os participantes em conjunto e
separados de acordo com a velocidade de marcha (deambuladores lentos
<0.4 m/s, intermediários 0.4-0.8 m/s ou rápidos >0.8 m/s). Análise
qualitativa foi utilizada para compreender as percepções dos participantes
sobre a bengala, por análise do discurso. Aprovação COEP:
0538.0.203.00009.

Resultado: Vinte indivíduos pós-AVC (10 homens), com idade média de 62
anos (DP 10) e tempo pós-lesão médio de 6 anos (DP 5) compuseram a
amostra, estabelecida por critério de saturação. A análise quantitativa
indicou que indivíduos com alterações graves ou moderadas, i.e.,
deambuladores lentos e intermediários, reportaram mais percepções
positivas sobre o uso da bengala (100% e 50%, respectivamente), em
comparação aos indivíduos com alterações leves (30%). A análise qualitativa
revelou que duas categorias contendo percepções positivas e duas
categorias contendo percepções negativas emergiram da análise do discurso
dos participantes.



Discussão e conclusão: Indivíduos pós-AVC com incapacidades graves ou
moderadas tendem a apresentar maior número de percepções positivas
sobre bengalas. Benefícios foram associados à melhora de mobilidade/
independência funcional e segurança/equilíbrio ao andar. Percepções
negativas foram associadas a pressões sociais e à limitação para usar o
membro superior não-parético nas atividades cotidianas. Os achados do
presente estudo indicaram aspectos físicos e sociais capazes de influenciar a
tomada de decisão clínica.
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