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Introducao: Indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE) possuem déficits que influenciam negativamente a habilidade para
performance das atividades de vida diária. Dentre estes acometimentos, espera-se que a fraqueza de membros inferiores (MMII)
implique diretamente no desempenho da velocidade de marcha habitual dos indivíduos.

Objetivos: Verificar se há diferença na força muscular de MMII entre indivíduos pós-AVE com marcha comunitária e não comunitária.

Método: Estudo transversal, previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais -
CAAE 58866416.0.0000.5134. Foram coletados os seguintes dados: idade, escolaridade, tempo de evolução, tipo de AVE, lado
acometido e velocidade de marcha habitual média. Por meio do Teste do Esfigmomanômetro Modificado, em mmHg, avaliou-se a força
dos grupos musculares dos MMII dos lados acometido e não acometido, e a velocidade de marcha habitual (Teste de Caminhada de 10
minutos – em m/s) de 60 voluntários com AVE crônico. De acordo com a velocidade de marcha habitual, os voluntários foram
classificados em dois grupos distintos: marcha comunitária (≥0,8m/s) e não comunitária (≤0,79 m/s). Utilizou-se o Teste t para amostras
independentes para comparar os grupos.

Resultados: 33 indivíduos eram comunitários, com média de idade de 58 anos, média escolar de 9 anos, tempo de evolução de 5 anos.
68% apresentaram AVE isquêmico e 60% tiveram acometimento do lado esquerdo. A média de velocidade observada foi de 0,84 m/s.
Obteve-se resultados significativos na diferença de força muscular dos MMII entre os grupos comunitários e não comunitários do lado
acometido para os grupos musculares Flexor de Quadril (163±53; 134±36, p=0,01), Abdutor de Quadril (131±48; 101±30, p=0,008),
Flexor Plantar (153±83; 105±45, p=0,008), Extensor de Joelho (236±54; 194±56, p=0,005) e Flexor de Joelho (158±72; 113±61,
p=0,01).

Conclusão: Indivíduos pós-AVE com marcha comunitária apresentam maior força para alguns grupos musculares de membros
inferiores."


	INDIVÍDUOS PÓS-AVE COM MARCHA COMUNITÁRIA POSSUEM MAIOR FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES

