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Introducao: Pacientes após Acidente Vascular Encefálico (AVE) costumam ter alteração da marcha, apresentando uma marcha com
velocidade lenta, baixa resistência a longas distâncias, e limitação da locomoção independente. A recuperação da marcha comunitária, é
para esses indivíduos, um dos principais objetivos para a manutenção de uma vida ativa.

Objetivos: Analisar os efeitos de um programa de intervenção fisioterapêutica utilizando marcha para trás associada ao método de
tarefas orientadas na locomoção de pacientes hemiparéticos após AVE.

Método: Trata-se de um estudo de eficácia com delineamento experimental de sujeito único, onde o sujeito é seu próprio controle,
aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFS com o parecer nº 02066812.7.0000.5538. Foram realizadas seis avaliações, nas fases
A1-B-A2, duas avaliações em cada fase. Nove instrumentos foram utilizados, sendo dois deles utilizados para seleção/triagem dos
participantes: Escala de Equilíbrio de Berg e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM); quatro para classificação clínica dos sujeitos:
Classificação Funcional da Marcha Modificada (CFMM), Escala de Fugl-Meyer, Box and blocks test (BBT) e Índex Composto de
Espasticidade; e três deles foram o desfecho primário: Fullerton Advanced Balance (FAB), Índice de Marcha Dinâmica (DGI) e Time up
go (TUG). Dois métodos estatísticos foram utilizados: o método visual da banda formada pela média e por dois desvios padrão
calculados no baseline e o método do cálculo do tamanho do efeito da terapia.

Resultados: Participaram do estudo quatro voluntários com sequelas após AVE. Após aplicação do protocolo de intervenção com
tarefas orientadas e marcha para trás, observou-se melhora do equilíbrio e mobilidade, assim como da locomoção e da capacidade de
modificação da marcha às atividades funcionais (p < 0,05 e tamanho de efeitos após terapia grandes a enormes > 0,80 e 1,30).

Conclusão: A associação da marcha para trás com o treino por tarefas orientadas dentro do processo de reeducação funcional de
pacientes após AVE surte efeitos positivos sobre a locomoção."
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