
AVALIAÇÃO CINEMÁTICA DO ALCANCE APÓS O AVC
Autores: Thais Costa Amaral, Ana Paula Fontana, Inaiacy Bittencourt Souto, Fernanda dos Santos Lima, Diogo Correa e Silva

Palavras-chave: Cinemática, AVC, fisioterapia neurofuncional

Introducao: Os membros superiores funcionam como uma unidade de alcance e manipulação, possibilitando interação com o ambiente.
A análise cinemática do movimento tem sido cada vez mais utilizada em pesquisas clínicas para avaliar os resultados da terapêutica ou
para estudar a recuperação motora após um AVC

Objetivos: Avaliar através do software Kinovea o padrão de movimento do membro superior em indivíduos com sequelas de AVC e
comparar com auxílio de dispositivos facilitadores como: a Estimulação elétrica funcional (FES), o braço robótico mecânico (ARMON),
e ambos juntos durante a tarefa de alcançar um objeto.

Método: Projeto aprovado pelo comitê de ética sob o número 092/09 - 2010, 15 voluntários saudáveis, sem nenhum comprometimento
do MMSS testado, foram filmados 3 vezes , durante a tarefa de alcançar um objeto e levá-la a boca. Foram comparados com 5 pacientes
diagnosticados com AVC, aos quais foram submetidos a quatro avaliações de filmagem durante a tarefa de alcance em 4 momentos:
alcance livre; alcance com a estimulação elétrica funcional (FES); alcance com ARMON e alcance com FES associado ao ARMON.
Uma avaliadora treinada quantificou os angulos das articulações, a distancia e a velocidade em cada vídeo com análise de movimento de
freeware software (Kinovea 0.8.15),usando uma configuração de vídeo clínico 2D. Os voluntários também foram avaliados através de
testes funcionais como o Wolf Motor Function Test e a Fulg Meyer de Membro superior.

Resultados: Durante a tarefa de levar a lata até a boca, os pacientes obtiveram uma média de deslocamento do marcador do ombro
contralateral a tarefa, de 1367,5 ± 188,16 mm, enquanto os controles saudáveis se deslocaram 63,18 ± 33,09 mm, ( p= 0,0000). Ao
analisar o marcador do ombro ipsilateral a tarefa,os pacientes hemiparéticos, sem utilizar nenhum dispositivo facilitador,deslocaram
1502,1 ± 204,9 mm, enquanto os controles saudáveis se deslocaram 189,02 ± 56,92 mm, ou seja, se diferem (p= 0,0000).

Conclusão: A análise cinemática 2D se mostrou eficaz como ferramenta de análise qualitativa do movimento de paciente paréticos e,
associada a escalas funcionais tradicionais, pode auxiliar no estabelecimento e acompanhamento de planos terapêuticos
individualizados."
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