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Introducao: O acidente vascular encefálico (AVE) pode causar déficits em estrutura e função incluindo déficits de equilíbrio e de
mobilidade. Portanto, devem existir fatores ambientais para que esses pacientes possam aumentar sua funcionalidade por meio da
deambulação, como por exemplo, o dispositivo de auxílio, que possui benefício controverso na literatura.

Objetivos: Comparar a velocidade de marcha, equilíbrio, mobilidade e desempenho de locomoção em indivíduos pós AVE crônicos
usuários e não usuários de dispositivo de auxílio (DA).

Método: Trata-se de um estudo analítico transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Ciências Médicas de
Minas Gerais (CAAE: 58866416.0.0000.5134), utilizando 60 pacientes pós AVE crônicos com velocidade de marcha acima de 0,3 m/s.
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O uso do DA foi verificado através do auto relato e
todos os testes foram feitos com o uso do DA. Foi feita a avaliação da velocidade de marcha (teste de caminhada em 10 metros, em
metros/segundos) que é a variável desfecho, e as variáveis independentes foram o equilíbrio (escala de equilíbrio de BERG), a
mobilidade (Timed Up and Go, em segundos) e o desempenho de locomoção (ABILOCO). A análise estatística utilizada foi o teste t de
Student para amostras independentes com nível de confiança α = 0,05 para comparar os grupos, com e sem DA.

Resultados: A amostra foi composta por 26 mulheres e 34 homens, com tempo médio de evolução de 62 meses (±48), com idade entre
22 e 88 anos e 28 (47%) utilizavam DA (16 utilizavam bengala, 10 utilizavam muleta e 2 utilizavam andador). Participantes que
utilizavam DA obtiveram os seguintes desempenhos comparado aos pacientes que não utilizavam DA: velocidade de marcha (1,0±0,4 e
0,7±0,3), equilíbrio (50,1±9,2 e 42,4±11,3), mobilidade (13,1±5,1 e 21,0±11,0) e desempenho de locomoção (4,0±1,8 e 2,4±1,6),
respectivamente. Todos os resultados foram significativos (p<0,005).

Conclusão: Pacientes que utilizam DA, um fator ambiental, possuem maior velocidade de marcha, melhor equilíbrio, pior mobilidade e
melhor percepção de desempenho de locomoção. Com isso, o DA pode ser considerada uma estratégia para que os pacientes aumentem
seu desempenho nas atividades do dia a dia."
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