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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode decorrer de uma obstrução (Isquêmico) ou ruptura (Hemorrágico) dos vasos que
irrigam o cérebro. É uma afeção neurológica que, dependendo da gravidade, pode provocar incapacidade física e cognitiva, gerando a
falta de independência e autonomia do indivíduo (PASSOS, CARDOSO, SCHEEREN, 2016).

Objetivos: Verificar a eficácia do tratamento por meio de um protocolo estabelecido para otimização da marcha e do equilíbrio de
pacientes pós-AVC.

Método: Trata-se de um estudo de caso, descritivo, longitudinal e de caráter quantitativo/qualitativo de um paciente que possui AVC. O
mesmo foi realizado no Ambulatório de Neurologia da Faculdade Estácio de Sergipe na cidade de Aracaju/SE. A pesquisa foi
encaminhada para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) tendo como número do CAAE 87598618.2.0000.8079. Avaliaram-se amplitude
de movimento, equilíbrio estático e dinâmico, além da marcha pré e pós-intervenção, através de uma avaliação neurológica, goniometria
e a Escala de POMA, incluindo 20 sessões de atendimento fisioterapêutico através de um protocolo de intervenção, sendo que a primeira
para avaliação e a última para reavaliação dos dados. Posteriormente às sessões, foi feita uma comparação do pré e pós-intervenção com
o intuito de verificar se houve melhora na marcha.

Resultados: : Obteve-se, através da Escala POMA pré-intervenção e pós-intervenção, 36 pontos e de 48 pontos, respectivamente,
evidenciando, assim, uma melhora no equilíbrio e na marcha, sendo 10 e 14 pontos na marcha e 26 e 34 pontos no equilíbrio, em ambos
os resultados pré e pós-intervenção, respectivamente. Quanto à Goniometria, foi utilizada para medir a amplitude articular de quadril,
joelho e tornozelo. Os resultados encontrados foram positivos em relação ao pré e pós-intervenção. Observou-se, então, uma melhora no
equilíbrio, na marcha e na amplitude de movimento após as intervenções

Conclusão: Os resultados obtidos sugerem melhora no equilíbrio e na marcha, o que pode ser demonstrado no aumento da pontuação da
Escala de POMA e dos graus mensurados através do goniômetro, quando comparados os resultados antes e após a intervenção com a
Fisioterapia Convencional."
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