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Introducao: Tanto a força muscular quanto a percepção de locomoção em pacientes pós Acidente Vascular Encefálico (AVE) são
fatores importantes para um bom desempenho na marcha desses indivíduos. Tais fatores quando alterados implicam em restrições na
funcionalidade e consequente déficits em atividades de vida diária (AVD’S) e participação social

Objetivos: Verificar se existe diferença na força muscular de membros inferiores (MMII) e na percepção de locomoção em indivíduos
pós-AVE com diferentes níveis de desempenho de marcha.

Método: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 1.720.245). Foram recrutados 60 indivíduos pós-
AVE, crônicos, com velocidade de marcha entre 0,3m/s e 1,2m/s avaliada através do teste de caminhada de 10 metros. Os pacientes
foram separados em dois grupos: deambuladores comunitários (velocidade de marcha ≥ 0,8 m/s) e deambuladores não comunitários
(velocidade de marcha < 0,8 m/s). O Teste do Esfigmomanômetro modificado (TEM) foi utilizado para mensurar a força muscular de
sete grupos musculares de MMII, de ambos os lados. A percepção da locomoção foi avaliada pelo teste ABILOCO. Estatísticas
descritivas foram utilizadas para caracterização da amostra. Para comparação entre grupos realizou-se o Teste t de Student para amostras
independentes (α= 0,05).

Resultados: Foi observada diferença significativa na força muscular entre sete grupos musculares (flexores do quadril, abdutores do
quadril e flexores do joelho de ambos os lados; extensores do joelho e flexores plantares, do lado parético) (p≤0,05) e na percepção do
desempenho de locomoção (p<0,01), sendo que os deambuladores comunitários apresentaram maior força muscular e melhor percepção
do desempenho da locomoção.

Conclusão: Indivíduos deambuladores comunitários apresentam melhor força muscular de MMII e melhor percepção do desempenho da
locomoção."
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