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Introducao: O AVE é uma das principais causas de incapacidade no mundo. A hemiplegia/hemiparesia, sequela principal, resulta em
prejuízos motores importantes levando a alterações nos parâmetros espaço-temporais e cinemáticos da marcha. Faz-se necessário
investigar tratamentos aplicáveis e eficazes para minimizar as sequelas e melhorar a capacidade funcional dessa população.

Objetivos: Analisar o pico do ângulo de flexão do joelho durante a fase de balanço da marcha nas situações: a) apenas com calçado; b)
com calçado + AFO e c) com calçado + Kinesio® Taping.

Método: Foram selecionados 9 indivíduos hemiparéticos para realizar a tarefa de andar em esteira: com calçado, com AFO (Ankle foot
orthosis) e com KT (Kinesio® Taping). As órteses tipo AFO modelo fixo, foram confeccionadas sob medida e eram revestidas em EVA.
KT foi realizada a fim de estimular a adução, eversão e dorsiflexão do pé. A análise cinemática da marcha foi realizada por um sistema
de análise de movimento 3D (VICON MX), utilizando-se 4 câmeras infravermelho. 15 marcadores reflexivos dispostos bilateralmente
nos membros inferiores dos participantes, sendo eles dispostos no sacro posterior, espinhas ilíacas ântero superiores bilateralmente, face
lateral de ambas as coxas, lateralmente na linha articular de ambos os joelhos, face laterais das pernas, maléolos laterais, calcanhar
posterior, e cabeça do segundo metatarso. Para comparações entre as condições foi utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas com
Post Hoc de Bonferroni, considerando nível de significância de α < 0,05.

Resultados: Os resultados mostraram diferença significativa no pico do ângulo de flexão do joelho na comparação entre calçado (21,48°
±9,73°) e AFO (23,73° ±10,67°), com AFO apresentando maior pico. Na comparação calçado x KT, também foi encontrada diferença
significativa, com aumento do pico do ângulo de flexão do joelho com a utilização da KT (22,29° ±9,38°) x calçado (21,48° ±9,73°). Na
comparação entre os dispositivos de auxílio utilizados no estudo (AFO x KT), não foi encontrada diferença significativa.

Conclusão: Conclui-se que tanto a AFO quanto a KT foram capazes de aumentar o pico do ângulo de flexão do joelho dinâmico durante
a fase de balanço da marcha em pacientes hemiparéticos pós-AVE. Entretanto, não foram identificadas diferenças entre os dispositivos
avaliados."
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