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Introducao: Pessoas que sofreram um acidente vascular encefálico (AVE) podem desenvolver padrões motores com alteração de tônus
muscular, fraqueza muscular, reflexos posturais alterados e deformidades articulares. A bandagem elástica funcional (BEF) aplicada
sobre os músculos debilitados se propõe a promover maior propriocepção por estimulação constante dos mecanoreceptores cutâneos.

Objetivos: Identificar os efeitos da BEF á longo prazo da sobre a marcha de adultos com quadro de hemiparesia pós AVE.

Método: Ensaio clínico realizado no laboratório de biomecânica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Campo Grande–MS.
Foram avaliados 10 voluntários, de ambos os sexos, com idade entre 23 a 73 anos, sendo três com o lado direito acometido e sete com o
lado esquerdo. Inicialmente foi realizada a avaliação da marcha com medição de passo, passada e descarga de peso na plataforma de
força, seguido de Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), e Teste Timed Up and Go (TUG) tempo e passos para classificação de equilíbrio
e risco de queda. Logo após, foi aplicado a BEF sobre o trajeto do músculo tibial anterior, fibular longo e curto do lado acometido do
indivíduo. Os testes foram imediatamente refeitos para avaliar as repercussões imediatas da bandagem. O protocolo incluiu cinco dias
com a BEF e cinco dias sem a BEF, com reavaliação após cinco aplicações, totalizando 50 dias de tratamento por paciente.

Resultados: Não foi identificada diferença significativa entre nenhum dos momentos de coleta em relação ao tamanho médio do passo
(p=0,23), tamanho médio da passada (p=0,52) e força de descarga de peso (p=0,19). Porém, foi significativa a diferença entre o valor
médio das pontuações obtidas entre os três momentos em ralação à EEB (p=0,03), ao teste de TUG tempo (p=0,0008) e TUG passos
(p=0,0009). Ocorreu correlação negativa significativa entre teste de Berg e o TUG tempo (r=-0,68; p=0,03), enquanto a correlação entre
teste de Berg e TUG passos foi negativa, porém, não significativa (r=-0,4601; p=0,1786).

Conclusão: O uso da BEF não trouxe diferença significativa na descarga de peso do lado acometido, ou no comprimento do passo e
passada. Porém houve melhora significativa do equilíbrio, qualificando a marcha do hemiparético e minimizando o risco de quedas."
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