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Introducao: O AVE é caracterizado por um distúrbio na função encefálica, de origem vascular, sendo um importante problema de saúde
pública tendo como principal complicação a espasticidade, associada com a redução da capacidade funcional, prejuízo nas atividades de
vida diárias, e consequentemente, piora da qualidade de vida do indivíduo.

Objetivos: Caracterizar o perfil clínico de pacientes com sequela de Acidente Vascular Encefálico atendidos em um Centro de
Reabilitação na cidade de Teresina-PI.

Método: Trata-se de um estudo observacional onde os voluntários selecionados foram submetidos a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e ao preenchimento de ficha de coleta de dados com informações referentes à presença ou não de
comorbidades, faixa etária, gênero, tipo de AVE, hemicorpo acometido, episódios de queda, utilização de órteses ou dispositivos
auxiliares de locomoção.O processamento e análise dos dados foi realizado por meio do programa SPSS para Windows versão 18.0. A
análise descritiva foi realizada por meio de estatística descritiva: médias, desvios-padrão e frequências absolutas e relativas.

Resultados: A média de idade dos voluntários foi 56,65 anos. O gênero masculino foi predominante nos dois grupos pesquisados. Ao
verificar-se o item Histórico de Quedas, observou-se que 51,51% relataram pelo menos um episódio de queda no último ano. Dos
participantes, 15 faziam uso de dispositivo auxiliar de marcha. O uso de órteses do tipo AFO (ankle-foot orthosis), também conhecida
como goteira suropodálica ou órtese de tornozelo-pé, foi observada na maior parte dos voluntários (69,7%).

Conclusão: Os dados da pesquisa evidenciaram episódios de queda na maioria dos indivíduos com sequela de AVE, mesmo com a
utilização de órteses e auxiliares de locomoção. As causas das alterações no sistema de controle postural podem estar relacionadas com
alterações estruturais e funcionais nos sistemas sensorial e musculoesquelético."
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