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Introducao: A alteração de equilíbrio e a hemiparesia são algumas das consequências mais comuns do Acidente Vascular Cerebral
(AVC) que acarretam a diminuição da velocidade de marcha. Melhorar o padrão de marcha é considerado a principal meta no processo
de reabilitação pós AVC, pois é a sequela mais incapacitante.

Objetivos: Correlacionar a velocidade de marcha com o equilíbrio estático e a força muscular de membros inferiores (MsIs) em
pacientes acometidos pelo AVC.

Método: Trata-se de um estudo do tipo ex post facto com delineamento correlacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CEP-HCPA) sob número 67116917.7.3001.5327. A amostra foi composta por indivíduos de
ambos os gêneros com diagnóstico de AVC atendidos no Ambulatório de Neurovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA). As coletas envolveram seguintes os procedimentos: avaliação da força muscular de MsIs através do Teste de Sentar e Levantar
em 30 segundos (TSL 30s); avaliação do equilíbrio estático através do Teste de Apoio Unipodal (AU) e mensuração da velocidade da
marcha através do Teste de Caminhada de 10 metros (TC 10m) com um acelerômetro acoplado ao sujeito. A correlação das variáveis foi
realizada através da Correlação de Pearson, com nível de significância de 5% (p≤0,05).

Resultados: Foram avaliados 34 sujeitos, sendo 67,6% do sexo feminino e média de idade de 60,5 (±13,6) anos. Foi encontrada
correlação moderada positiva entre a velocidade de marcha e o equilíbrio unipodal no lado acometido (r=,563 p<0,001) e com a força de
membros inferiores (r=,667 p<0,001).

Conclusão: Foi evidenciado que quanto maior a força muscular dos MsIs e equilíbrio estático no membro inferior acometido, maior a
velocidade de marcha em pacientes com AVC"
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