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Introducao: O AVE é definido como obstrução do fluxo sanguíneo encefálico, gerando sequelas neurológicas que promovem padrões
anormais de movimento e que levam à diminuição da velocidade de marcha, mobilidade e em consequência o descondicionamento
físico.

Objetivos: Correlacionar mobilidade, condicionamento cardiorrespiratório e velocidade média de marcha de indivíduos pós AVE.

Método: Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo, aprovado pelo CEP da URI/FW com nº do CAAE
68173417.5.0000.5352. Os critérios de elegibilidade incluíam indivíduos diagnosticados com AVE e capazes de deambular sozinhos,
com ou sem o auxílio de dispositivos auxiliares. Foram excluídos os sujeitos que demonstraram déficits de cognição que os impediam de
compreender as avaliações e atividades propostas. Os testes foram realizados na Clínica Escola de Fisioterapia da URI/FW. A
mobilidade foi avaliada através do teste Timed up and Go (TUG), o condicionamento cardiorrespiratório através do Teste de Caminhada
de 6 Minutos (TC6M) e a velocidade média de marcha através do resultado do TC6M usando a fórmula V=Δs/Δt. Para análise dos dados
foi realizado estatística descritiva (média e desvio padrão), para correlacionar os dados, foi realizado Coeficiente de Correlação de
Spearman.

Resultados: Participaram do estudo 9 indivíduos diagnosticados com AVE isquêmico, 7 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com
idade média de 61,11±18,16 anos. No TC6M a média do grupo foi de 239,42±141,40 metros. A velocidade média da marcha dos
indivíduos foi de 0,66±0,39 m/s. No teste TUG, a média foi de 29,18±22,96 segundos. Houve correlação indireta entre o TUG e
velocidade média de marcha (r=-0,733, p=0,02), bem como na correlação entre TC6M e o TUG (r=-0,733, p=0,02). Observou-se
correlação direta entre condicionamento e velocidade de marcha (r=1,000, p=0,000).

Conclusão: Este estudo constatou que existe relação entre as variáveis analisadas, mostrando que quanto menor a mobilidade dos
indivíduos com AVE, menor a velocidade de marcha e pior o condicionamento cardiorrespiratório. Nesse sentido, são importantes
programas de reabilitação com enfoque no equilíbrio e marcha, que promoverão benefícios secundários na aptidão cardiorrespiratória."
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