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Introdução e objetivos: Introdução e objetivos: O déficit de força muscular
(FM) de membros inferiores (MMII) e tronco parece estar associado à
redução da velocidade da marcha (VM) pós acidente vascular cerebral
(AVC). Porém, nenhum estudo avaliou a relação entre a VM e a FM de MMII
e de tronco respectivamente, na fase subaguda pós-AVC. O objetivo deste
estudo foi investigar a relação entre a FM de MMII e de tronco e a
velocidade de marcha confortável e máxima em indivíduos na fase subaguda
pós-AVC.

Métodos: Métodos: A FM isométrica dos músculos dos MMII (flexores e
extensores de quadril, joelho e tornozelo e abdutores de quadril) e do tronco
(flexores anteriores, extensores, rotadores e flexores laterais) foi avaliada
com o dinamômetro portátil, e a VM confortável e máxima pelo Teste de
Velocidade de Marcha de 10m em 44 indivíduos na fase subaguda do AVC
(62±14 anos de idade; tempo pós AVE de 4±1 meses). Coeficiente de
correlação de Pearson e análise de regressão múltipla Stepwise foram
utilizados para determinar a relação entre a FM e a VM (α=0,05).

Resultado: Resultados: Foi encontrada correlação significativa, positiva e
de magnitude baixa a moderada entre as medidas de FM dos MMII
(0,36≤r≥0,59) e tronco (0,39≤r≥0,61) com a VM confortável e máxima,
exceto para a força de flexores de joelho do lado não parético com a VM
confortável (r=0,29; p=0,06). Apenas a força muscular dos dorsiflexores do
lado não parético e dos flexores laterais de tronco do lado esquerdo foram
retidas no modelo de regressão e explicaram 29% (p=0,002) e 42%
(p<0,001) da variância da velocidade de marcha confortável e máxima,
respectivamente.

Discussão e conclusão: Discussão e conclusão: A FM de MMII e de tronco
apresenta correlação significativa com a VM confortável e máxima em
indivíduos na fase subaguda do AVC, mas apenas os músculos dorsiflexores
do lado não parético e flexores laterais de tronco do lado esquerdo
explicaram a variância da VM confortável e máxima, respectivamente.



Portanto, programas de fortalecimento muscular dos MMII e do tronco na
fase subaguda do AVC podem ser benéficos para a VM.


	Relação entre força muscular e velocidade de marcha na fase subaguda do acidente vascular cerebral

