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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral ( AVC) é atualmente a maior causa de incapacidade em adultos. As disfunções da marcha
estão relacionadas às alterações do controle voluntário do membro inferior acometido. O sistema de suspensão parcial de peso é utilizado
para facilitar o treino de marcha em indivíduos hemiparéticos.

Objetivos: Relatar a experiência da utilização de um sistema de suspensão parcial de peso no treino da marcha em pacientes com AVC
em fase aguda, internados na Unidade de AVC (u-AVC) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Método: A equipe de Fisioterapia da Unidade de AVC do HCPA utilizou um sistema de suspensão (Viking® XL mobile lift- Hill Rom)
associado à um macacão (Liko® LiftPants™), para a realização do treino de marcha em solo com pacientes hemiparéticos internados em
fase aguda pós AVC. O treino de marcha com suspensão parcial de peso foi realizado 1 vez ao dia por 2 fisioterapeutas, onde um
conduziu o equipamento e o outro corrigiu a postura do paciente durante o treino, incentivando a extensão do tronco, transferência de
peso, extensão no quadril e auxiliando na fase de apoio e pré- balanço da marcha.

Resultados: A terapia com suspensão parcial de peso, possibilitou um treino de marcha precoce nos pacientes internados em fase aguda
pós - AVC, favorecendo assim, um melhor desfecho funcional. Foi observado, uma maior simetria da marcha, com melhor organização
corporal e transferência de peso para o lado afetado durante a atividade. Ainda, o treino de marcha em solo com suspensão parcial de
peso pareceu proporcionar um incremento na velocidade de marcha, quando comparado com treino de marcha com apoio uni/bilateral,
dando ao paciente mais estabilidade e segurança durante a atividade em ortostase.

Conclusão: A marcha com suspensão parcial de peso, mostrou ser uma ferramenta viável e que pode ser usada de maneira segura para a
reabilitação de pacientes em fase aguda pós - AVC no ambiente hospitalar, oferecendo a esses pacientes um estímulo extremamente
importante na busca da independência funcional pós alta hospitalar."
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