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Introducao: A restauração da marcha em indivíduos pós acidente vascular encefálico (AVE), é o foco primário estabelecido nos
programas de reabilitação. A baixa autoestima e baixa de percepção de recuperação são alguns dos déficits que podem contribuir para
isolamento social após o AVE e para alterações na marcha.

Objetivos: Verificar a diferença entre variáveis motoras e sintomas depressivos em indivíduos com deambulação comunitária completa
(velocidade de marcha ≥0,8 m/s) ou com limitada deambulação comunitária (<0,80m/s) e em não comunitários pós AVE crônico.

Método: Estudo transversal, onde a velocidade de marcha foi avaliada pelo teste de caminhada de 10 metros (TC10m), em m/s; o
desempenho de locomoção pelo questionário ABILOCO-Brasil; a mobilidade pelo teste Timed “Up & Go” (TUG) e sintomas
depressivos pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Coletou-se a informação referente ao número de quedas dos últimos seis
meses e do último ano por auto-relato. Os dados foram analisados pelo programa SPSS para Windows e utilizou-se o teste t de Student
com significância de 5% para amostras independentes. Este foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE:
8866416.0.0000.5134)

Resultados: A amostra foi composta por 60 indivíduos, 18% AVE hemorrágico, com média de idade de 22±88 anos, tempo de evolução
do AVE variando de 6 a 216 meses, e velocidade média de 0,78m/s. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre os
indivíduos não comunitários e comunitários nas seguintes variáveis: desempenho de locomoção (3/2;p<0,01) e mobilidade (23/12
segundos ;p <0,05). Nas demais não foram observadas diferenças estatisticamente significativas: número de quedas último ano
(6/4;p=0,68); número de quedas últimos seis meses (4/3;p=0,55) e sintomas depressivos (6/6;p=0,84).

Conclusão: Entre as variáveis analisadas, o desempenho de locomoção e a mobilidade foram às únicas com diferença estatisticamente
significativa em indivíduos com deambulação comunitária e não comunitária pós AVE."
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