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Introducao: Pacientes vítimas de acidente vascular cerebral (AVC) apresentam, em sua maioria, limitação dos movimentos,
prejudicando assim a velocidade de marcha e o equilíbrio. A posição ortostática se torna dificultada fazendo com que o indivíduo
acometido tenha alterações na distribuição de peso

Objetivos: O objetivo deste estudo foi correlacionar o equilíbrio com a velocidade de marcha e a distribuição de peso com o equilíbrio
em pacientes pós AVC.

Método: Trata-se de um estudo com delineamento Ex post facto correlacional. O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob o número CAAE 54527116.5.2001.5327. O participante devia ter sofrido apenas um AVC;
ser capaz de manter a ortostase sem auxílio, com ou sem supervisão; ter marcha domiciliar com ou sem dispositivos de auxílio de marcha
e não ter alteração da capacidade cognitiva. Foram incluídos 36 participantes. As coletas ocorreram na seguinte na seguinte ordem: (1)
preenchimento da ficha de avaliação; (2) avaliação com a Escala de Equilíbrio de Berg (BBS); (3) avaliação na plataforma de
baropodometria; (4) realização do Teste de Caminhada de 10 metros (10mWT) associado ao acelerômetro. Para correlação das variáveis
foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Sperman.

Resultados: Quanto a avaliação do equilíbrio, os participantes apresentaram uma média de 49,5 (± 9,22) pontos na BBS, caracterizando-
os como possuindo alteração de equilíbrio, porém sem risco de quedas. Em relação a descarga de peso, 51,9% (± 6,91) dos participantes
apresentaram uma descarga no lado não acometido. O CoP mostrou-se projetado para o lado não acometido em 22 (61,1%) dos
participantes. Houve correlação positiva forte entre os valores do 10mWT e a pontuação da BBS (r= 0,708; p<0,05). Além disso, foi
evidenciada uma correlação negativa fraca entre os valores da BBS e a distribuição de peso de membros inferiores (r=-0,378; p<0,05).

Conclusão: Conclui se que a velocidade de marcha e o equilíbrio são variáveis que se correlacionam positivamente entre si. Quanto
melhor o equilíbrio, maior será a velocidade de marcha e, quanto menor a diferença na distribuição de peso de membros inferiores
melhor será o equilíbrio em pacientes após o AVC."
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