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Introducao: Após o acidente vascular cerebral (AVC), os indivíduos apresentam déficit sensório-motores que impactam negativamente
na marcha e mobilidade funcional. A associação entre escalas clínicas e medidas funcionais pode auxiliar o processo de reabilitação
desses indivíduos facilitando o retorno às atividades de vida diária.

Objetivos: Relacionar as avaliações de comprometimento motor (Fugl Meyer Assessment-FMA) e de tônus muscular (Escala de
Ashworth Modificada- MAS) de membro inferior (MI) com as variáveis espaço-temporais da marcha e do teste Timed up and go (TUG).

Método: Trata-se de um estudo observacional transversal (CEP 1.285.297) incluindo 34 indivíduos de ambos os sexos, com hemiparesia
crônica após AVC. Para a avaliação do comprometimento motor de MI e da espasticidade de adutores de quadril, extensores de joelho e
plantiflexores foram utilizadas as escalas FMA-MI e MAS, respectivamente. As variáveis espaço-temporais da marcha (velocidade,
cadência, comprimento da passada e do passo) foram avaliadas durante o teste de caminhada de 10 metros. A mobilidade funcional foi
avaliada pelo teste TUG, onde foram mensurados tempo e aceleração das fases de levantar, caminhar por 3 metros, dar a volta em um
cone, caminhar os mesmos 3 metros e sentar. Ambos os testes foram realizados utilizando um sensor inercial portátil (G-walk BTS) para
aferir tempo e acelerações.

Resultados: A média de idade dos participantes foi de 58,38±14,56 anos. Foram encontradas correlações diretas entre FMA-MI e todas
as variáveis espaço-temporais da marcha: velocidade (r=0,602 p<0,001), cadência (r=0,585 p<0,001), comprimento da passada (r=0,445
p=0,008) e comprimento do passo (r=0,359 p=0,023). Observou-se correlação inversa entre FMA-MI e tempo total do TUG (r=-0,630
p<0,001). Não houve correlações entre os graus de espasticidade e as variáveis espaço-temporais da marcha. Contudo, observou-se uma
correlação direta entre o grau de espasticidade de plantiflexores e o tempo total do TUG (r=0,396 p=0,022).

Conclusão: Os resultados deste estudo mostram que existe relação entre comprometimento motor e medidas funcionais. Com isso,
sugere-se que a FMA-MI pode ser utilizada na prática clínica para inferir sobre a performance da marcha e a mobilidade funcional de
sujeitos com hemiparesia crônica após AVC."
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