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Introducao: Uma das sequelas mais importantes após o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a limitação na locomoção.
Frequentemente esses indivíduos após AVE vão apresentar uma marcha hemiparética, com fraqueza e espasticidade muscular nos
membros inferiores que dificultam ou restringem a sua participação social.

Objetivos: O objetivo desse estudo é avaliar o efeito de uma terapia utilizando o Kinesio Taping (KT) associado a um método de treino
por tarefas orientadas na marcha de pacientes após AVE.

Método: Trata-se de um ensaio clínico experimental do tipo delineamento intra-sujeitos com múltiplas medidas, onde cada sujeito é
controle dele mesmo, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFS com o parecer nº 02066812.7.0000.5538. A intervenção consistiu
de um protocolo de tarefas orientadas por 1 hora, 2 vezes por semana durante 5 semanas, adicionando KT nos músculos glúteo máximo,
isquiotibiais, adutores de quadril e fibulares. As medidas de desfecho primário incluíram o teste Timed Up and Go (TUG), escala
Dinamic Gait Index (DGI) e escala Fullerton Advanced Balance (FAB). O desenho desse estudo foi do tipo A1-B-A2, onde cada fase é
composta de duas avaliações A1 é a baseline, B durante o tratamento e A2 após o tratamento. Foram utilizados dois métodos estatísticos:
Método visual da banda formada por dois desvios padrão e o cálculo do tamanho do efeito da terapia.

Resultados: Participaram desse estudo três pacientes com sequelas de AVE, todos deambuladores, suas incapacidades funcionais são
descritas pela avaliação Fulg-Meyer, Index Composto de Espasticidade, Box and Blocks e Classificação Funcional da Marcha. Os três
participantes tiveram melhora significativa após o tratamento (p < 0,05) e grandes a enormes efeitos após a terapia ( >0,80 e >1,30) no
TUG, FAB e DGI, refletindo que todos melhoraram na mobilidade e no equilíbrio dinâmico.

Conclusão: Esses achados sugerem que a aplicação de KT associado ao treino de tarefas orientadas pode ser eficaz na marcha de
pacientes com AVE."
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