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RESUMO 

Introdução Indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

apresentam severas alterações motoras, com prejuízo na marcha e em atividades 

funcionais, dificultando a participação desse indivíduo na sociedade. A utilização de 

carga como restrição ao movimento do membro inferior não-parético (MINP) parece ser 

uma abordagem promissora para melhora da marcha; porém, não se sabe os efeitos 

dessa prática sobre o equilíbrio postural e sobre a mobilidade funcional. Objetivo 

Avaliar os efeitos da adição de carga ao MINP sobre a mobilidade funcional e equilíbrio 

postural de pacientes com AVC na fase subaguda. Metodologia Trata-se de um ensaio 

clínico controlado randomizado e cego, onde 38 indivíduos foram distribuídos 

aleatoriamente em grupo controle (GC), que realizou treino de marcha em esteira, e em 

grupo experimental (GE), que realizou treino em esteira associado à adição de carga no 

MINP. Ambos os grupos treinaram 30 minutos todos os dias, por 9 sessões, sendo 

estimulados também à prática de exercícios domiciliares utilizando o membro parético. 

Os sujeitos foram avaliados quanto ao equilíbrio postural pela Escala de Equilíbrio de 

Berg (EEB), e quanto à mobilidade funcional pelo teste Timed Up and Go (TUG) e 

pelos parâmetros cinemáticos do movimento do giro, antes dos treinamentos, na metade 

dos treinamentos, após o término dos treinamentos e após um período de seguimento. 

Resultados Houve melhora no equilíbrio postural no decorrer do tempo (P<0,001, 

F=39,391), da mobilidade funcional (P<0,001, F=18,326), além de melhora dos 

parâmetros cinemáticos do giro, como velocidade do giro (P<0,001, F=35,129), 

comprimento da passada (P<0,0001, F=29,709), tempo da passada (P<0,0001, 

F=13,419) e tempo de duplo suporte (P<0,0001, F=17,476), em ambos os grupos, 

entretanto sem diferença estatística entre eles. Todas as alterações foram mantidas após 

o período de seguimento. Conclusão A melhora das variáveis apresentada por ambos os 

grupos sugere que o treino intensivo de marcha em esteira associado à prática de 

exercícios domiciliares é eficaz na melhora do equilíbrio postural e mobilidade 

funcional na fase subaguda após AVC. A adição de carga ao MINP, no entanto, não se 

mostrou um fator importante na intervenção. 

 

Palavras chave: AVC; hemiparesia; reabilitação; giro 
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ABSTRACT 

 

 Introduction Introduction Individuals affected by stroke present severe motor 

disorders with impairment in gait and functional activities, hindering the participation 

of the individual in society. The use of load as restricting the movement of the non-

paretic leg appears to be a promising approach to improv the gait; but the effects of 

this practice on the postural balance and on the functional mobility is unknown. 

Objective To evaluate the effects of loading added to non-paretic leg on the functional 

mobility and postural balance in patients with stroke during subacute phase. Methods 

This is a randomized controlled trial and blind, in which 38 subjects were randomized 

into control group (CG), which held gait training on a treadmill, and experimental 

group (EG), which conducted training on a treadmill associated with the addition of 

load on non-paretic leg. Both groups trained 30 minutes every day for nine sessions, 

and also encouraged the practice of home exercises using the paretic limb. Subjects 

were evaluated for postural balance by the Berg Balance Scale (BBS), for functional 

mobility by the Timed Up and Go test (TUG) and kinematic parameters of the turning 

movement, before training in the middle of training, after completion of training and 

after a follow-up period. Results There was an improvement in postural balance over 

time (P <0.001, F = 39.391), functional mobility (P <0.001, F = 18.326), as well as 

improvement of the kinematic turning parameters such as speed of turn (P <0.001, F = 

35.129), stride length (P <0.0001, F = 29,709), the stride time (P <0.0001, F = 13.419) 

and double support time (P <0.0001, F = 17.476), in both groups, but no statistical 

difference between them. All changes were maintained after the follow-up period. 

Conclusion The improvement of the variables presented by both groups suggests that 

intensive gait training in treadmill associated with the practice of home exercise is 

effective in improving postural balance and functional mobility in the subacute phase 

after stroke. The load added to non-paretic leg, however, was not a major factor in 

intervention. 

 

 Key words: stroke; hemiparesis; rehabilitation; turning 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um dano neurológico agudo de origem 

vascular, com início repentino e duração maior que 24 horas. Como resultado, surgem 

sinais e sintomas característicos, de acordo com a área cerebral lesionada. O AVC é 

classificado como isquêmico ou hemorrágico, sendo o primeiro tipo causado por uma 

obstrução arterial, e o segundo pela ruptura de um vaso sanguíneo cerebral.
(1)

  

No Brasil, o AVC apresenta elevada incidência anual na população. Dados de um 

estudo epidemiológico indicam que a cada 100.000 habitantes no país, cerca de 108 são 

acometidos pelo primeiro AVC. Quanto à mortalidade, as doenças cerebrovasculares 

representam a principal causa de morte no Brasil, e uma das principais causas de morte 

no mundo.
(2)

 

Os sobreviventes ao AVC normalmente apresentam alterações motoras e/ou 

sensitivas uni ou bilaterais, perda de força e de coordenação, distúrbios do campo visual 

e déficits cognitivos, perceptivos e de linguagem 
(1)

.
 
Esse quadro promove dificuldade 

na execução de atividades funcionais e diminuição da realização das atividades de vida 

diária, com consequente redução do convívio social, e frequentes episódios de 

depressão, que podem agravar ainda mais o quadro clínico.
(3)

  

Um importante fator que leva a incapacidade funcional em pacientes com AVC é 

alteração na marcha. Dentre outras alterações, a fraqueza muscular do membro inferior 

mais afetado induz a uma redução no suporte de peso corporal neste membro, 

diminuindo assim seu uso em atividades diárias.
(4)

  

Ocorrem então compensações para que o paciente possa se deslocar a contento; 

entretanto, a realização dessas compensações acaba gerando alto custo energético, e 

especialmente, promove importante instabilidade dinâmica durante a deambulação, 

levando a uma marcha menos veloz e pouco segura.
(5)

 Uma vez que a coordenação da 

marcha está afetada, a habilidade para alterar o padrão de deambulação em resposta às 

demandas ambientais é também afetada.
(6)

 Assim sendo, a mobilidade funcional, que 

envolve atividades de locomoção cotidiana, como sentar e levantar, a caminhada, o 

giro
(7)

, e subir e descer escadas,
(8)

 por conseguinte também encontra-se prejudicada.  

A habilidade de girar e mudar de direção com segurança durante a marcha, seja 

para retornar a um lugar especifico, ou desviar de obstáculos, é um aspecto importante 

da deambulação funcional.
(9)

 Em indivíduos saudáveis, o giro consiste em alterar o 

padrão da caminhada em linha reta, com programada desigualdade entre os membros 

inferiores, quanto ao comprimento e a largura do passo, e a força de reação ao solo, por 
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exemplo, para adequada execução da tarefa.
(10-12)

 O giro caracteriza-se como atividade 

complexa, durante a qual ocorre ativação de diversas áreas cerebrais, dentre elas, 

estruturas corticais, subcorticais, gânglios da base e cerebelo.
(12,13)

   

Após o AVC, o giro torna-se uma atividade ainda mais desafiadora, uma vez que 

requer a integração de coordenação muscular, vestibular e proprioceptiva.
(14)

 Pacientes 

com AVC apresentam pobre coordenação entre os membros inferiores, com alteração 

do tempo das fases de apoio e balanço da marcha, bem como assimetria na descarga de 

peso corporal. Essa diferença de comportamento entre os membros inferiores, associada 

a déficits na coordenação entre cabeça, tronco e pelve, além de deficiente controle do 

movimento pélvico, do joelho e tornozelo durante a deambulação, impede a correta 

execução do movimento do giro.
(15-17)

 

 
Sabe-se que 35% a 45% das atividades da vida diária estão relacionadas à mudança 

de direção da marcha, e, após o AVC, o giro tem sido diretamente associado a 

quedas.
(18)

 Nesses pacientes as quedas são oito vezes mais comuns durante o giro do que 

marcha em linha reta, havendo maior incidência quando o giro acontece para o lado 

parético.
(19)

 

Distúrbios no equilíbrio postural após AVC agravam o já expressivo risco de 

quedas dessa população e podem ter causas diversas, como: perda de força muscular, 

restrição do movimento articular, alterações no tônus muscular, alterações sensoriais, ou 

perda de coordenação, estando também relacionado à restrição da mobilidade 

funcional.
(20,21) Em pacientes com AVC, o movimento do centro de massa durante a 

marcha ocorre além da frequência natural do movimento, requerendo maior demanda do 

sistema neuromuscular para manter o equilíbrio, o que resulta em um padrão de marcha 

menos estável.
(22)

 A incapacidade do corpo para manter o centro de massa estável 

ocorre, principalmente, durante o giro e nas súbitas mudanças de direção; assim, o 

prejuízo no controle postural dificulta a execução de atividades cotidianas, como 

ultrapassar obstáculos, e realizar paradas bruscas, favorecendo as quedas.
(19) 

Somado a 

isto, a assimetria dos membros inferiores na sustentação do peso corporal, 

principalmente durante a marcha, contribui ainda mais para aumentar a instabilidade 

postural desses pacientes.
(23)

 

Dessa forma, é necessário buscar uma marcha mais simétrica no momento em que o 

paciente está restabelecendo a capacidade de andar, tornando-a mais eficaz, otimizando 

a mobilidade funcional e favorecendo a estabilidade postural.  
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Dentre as abordagens utilizadas para a melhora da simetria da marcha, o treino de 

marcha em esteira tem sido bastante sugerido, por ser capaz de aumentar o tempo de 

apoio do membro inferior parético (MIP) e comprimento do passo parético, parecendo 

ainda ser mais eficaz que o treino convencional, na melhora do equilíbrio e mobilidade 

funcional. Isso ocorre principalmente porque a esteira permite treino específico e 

intensivo da tarefa, aumentando a produção de movimentos ritmados. 
(24) 

Apesar de o treino em esteira promover uma melhora da simetria da marcha, 

observa-se ainda a preferência do uso do membro não-parético durante o exercício e em 

atividades funcionais, a qual parece restringir a performance funcional e fisiológica do 

membro parético após AVC.
(25)

 A terapia de restrição e indução do movimento (TRIM), 

com a proposta de aumentar o uso do membro parético, tem apresentado bons 

resultados na reabilitação pós AVC. Essa abordagem estimula o uso voluntário do 

membro parético, através da restrição do movimento do membro não parético, visando 

reduzir  a assimetria intermembros.
(26)

 Esta terapia foi, inicialmente, utilizada em 

primatas, sendo verificado que após lesão nervosa sensorial (deaferentação) houve a 

redução voluntária da atividade do membro afetado – chamada desuso aprendido -, e 

que após a contensão do membro não-afetado havia a reversão deste quadro, com 

ganhos expressivos na atividade motora do membro lesionado.
(27)

  

Uma revisão recente indicou que o uso da TRIM, pode gerar mudanças 

significativas na estrutura do cérebro, que estão correlacionadas com a melhora na 

função motora do indivíduo.
(28)

 Além disso, exames de imagem cerebral demonstraram 

que após o uso dessa terapia ocorreu aumento na área de representação cortical do 

membro parético, além de redução da perda de tecido cerebral pós-lesão.
(29) 

Em humanos, a TRIM foi desenvolvida com foco na melhora da função do membro 

superior parético,
(30)

 tendo como elementos básicos: a prática massificada de atividades 

funcionais, a restrição do membro não-parético e a aplicação de estratégias 

comportamentais para aumentar a transferência do aprendizado para atividades diárias e 

a aderência do paciente ao tratamento, alcançando resultados promissores no que é 

proposto. Entretanto, ainda há poucos dados sobre o uso dessa prática nos membros 

inferiores.
(31-33)

 

A TRIM para o membro inferior vem utilizando abordagens que envolvem treino 

de marcha, visto que essa atividade é bilateral como a maioria das atividades 

envolvendo os membros inferiores. Não há protocolo definido da TRIM para o membro 
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inferior, diferente do que ocorre com o membro superior; entretanto, a maioria dos 

estudos procura seguir as premissas da prática massificada de atividades funcionais, 

além da restrição do membro inferior não-parético (MINP). As restrições utilizadas vão 

desde órteses extensoras de joelho, até o uso de saltos e palmilhas, com promissores 

resultados, tais como: melhora da função motora, aumento da velocidade da marcha, 

simetria e equilíbrio.
(33-35) 

Entretanto todas essas restrições, diferentemente das aplicadas 

em MS, não restringem totalmente, apenas dificultam o movimento, já que a marcha se 

trata de uma tarefa cíclica, então acredita-se que dificultando o movimento do MINP, o 

MIP é estimulado a realizar a tarefa de forma mais eficaz.  

Dois estudos utilizaram carga no MINP como forma de restrição do movimento 

durante o treino de marcha. Um deles avaliou os efeitos imediatos após uma única 

sessão de treino de marcha na esteira por 20 minutos, envolvendo dez pacientes com 

AVC subagudo, utilizando 2kg para as mulheres e 4kg para os homens, observou-se 

maior velocidade da marcha, aumento no comprimento do passo, cadência, e simetria 

intermembros, além de ganho na mobilidade do joelho e quadril parético.
(32)

 O outro 

estudo, mais recente, utilizou o mesmo protocolo, mas em uma amostra de 60 pacientes 

com AVC crônico, sem encontrar os mesmos resultados do estudo anterior, sugerindo 

que o momento de aplicação desta terapia também deve ser considerado.
(37)

 

Considerando os resultados encontrados em estudos prévios, e ainda a falta de 

consenso sobre a melhor forma de aplicação desta terapia para os membros inferiores, a 

qual é geralmente voltada para marcha, surge o seguinte questionamento: será que a 

adição de carga ao MINP durante o treino de marcha, pode ser efetiva para melhorar a 

mobilidade funcional e o equilíbrio de pacientes com AVC subagudo?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos do treino de marcha em esteira com adição de carga ao MINP, 

sobre a mobilidade funcional e equilíbrio dos pacientes com AVC na fase subaguda. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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 Analisar os efeitos do treino de marcha em esteira com adição de carga ao 

MINP, no equilíbrio estático e dinâmico, comparando ao grupo controle; 

 Analisar os efeitos do treino de marcha em esteira com adição de carga ao 

MINP, nas variáveis espaço-temporais durante o movimento do giro de 180 

graus, e comparar ao grupo controle; 

 Analisar os efeitos do treino de marcha em esteira com adição de carga ao MINP 

sobre outros aspectos da mobilidade funcional, comparando ao grupo controle; 

 Observar se há preferência dos pacientes em realizar o giro em direção ao lado 

parético ou não-parético, e se há efeitos do treino de marcha em esteira com 

adição de carga ao MINP nessa possível preferência, comparando ao grupo 

controle. 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

A hipótese sugerida é de que o treino de marcha em esteira com adição de carga ao 

MINP promoverá alterações positivas no uso do membro inferior parético, aumentando 

assim a simetria entre os membros inferiores, com consequente melhora da estabilidade 

postural e otimização da mobilidade funcional de pacientes com AVC na fase subaguda.  

.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Delineamento e local do estudo 

Esse estudo é caracterizado como longitudinal do tipo ensaio clínico controlado, 

randomizado e cego, seguindo as recomendações do Consolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT).
(38)

 Foi desenvolvido no Laboratório de Intervenção e 

Análise do Movimento (LIAM), no Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

2.2 Amostragem 

A população do estudo foi compreendida por pacientes com AVC do município de 

Natal-RN. A amostragem foi do tipo intencional, não-probabilística, realizada mediante 

a verificação de listas de espera e de atendimentos de pacientes com diagnóstico de 

AVC, confirmado por médico neurologista. 

 

2.2.1 Cálculo Amostral 

O cálculo amostral foi realizado por meio do programa estatístico Gpower 3.0.10. 

Adotou-se como variável principal a simetria da marcha. O tamanho do efeito foi 

calculado a partir de estudo prévio,
(39)

 no qual foi calculado o tamanho da amostra, 

chegando ao número de 34 participantes. Considerando uma taxa de desistência de 10%, 

determinou-se o número de 38 participantes, sendo 19 em cada grupo. 

  

2.2.2 Aleatorização 

A aleatorização foi realizada pelo site www.randomization.com. A sequência de 

aleatorização foi gerada por computador em blocos randomizados, por um pesquisador 

externo à pesquisa. Os pacientes foram aleatorizados em grupo verde (experimental) e 

azul (controle). Cada paciente (e seu respectivo grupo) foi disposto em um envelope 

opaco, o qual foi revelado pelos terapeutas do estudo.  

  

2.2.3 Critérios de inclusão 

A seleção dos participantes foi feita de acordo com os seguintes critérios: 

 Primeiro episódio de AVC (isquêmico ou hemorrágico) que determinou 

hemiparesia unilateral;  

 Tempo de sequela igual ou inferior a 12 meses 
(32)

; 

 Não estar em período gestacional;  
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 Idade entre 20 e 70 anos;  

 Habilidade para deambular independentemente por 10 metros em superfície 

plana, sem uso de dispositivos auxiliares;  

 Velocidade da marcha no solo classificada como lenta ou moderada (inferior a 

0,8 m/s)
 (40)

; 

 Capacidade de compreender e obedecer a comandos motores simples.  

 

2.2.4 Critérios de exclusão 

Os participantes seriam excluídos do estudo caso apresentassem: 

 Instabilidade nas condições cardíacas, bem como outras condições clínicas 

adversas que afetassem o equilíbrio e/ou a marcha.  

 Dor e/ou desconforto acentuado que impedissem a realização das atividades 

propostas;  

 Descompensações na pressão arterial sistêmica, com os valores sistólico e 

diastólico acima de, respectivamente, 200mmHg e 110mmHg, antes e/ou após o 

treinamento;
(41)

 e freqüência cardíaca acima dos valores submáximos permitidos 

durante o treinamento, calculados por meio da fórmula [FCsub=0,75 x (220 – 

idade)],
(42)

 onde FCsub = frequência cardíaca submáxima. 

 

2.3 Considerações éticas 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte com o parecer de número 488.293/13, e cadastrado no 

registro de ensaios clínicos sob o número NCT02113098. Todos os participantes, antes 

do início da sessão foram esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 1). 

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de Avaliação 

 

2.4.1 Avaliação sociodemográfica, clínica e antropométrica 

Dados como gênero, dimídio parético, tipo do AVC, idade, tempo de lesão e 

velocidade da marcha foram avaliados por meio de um formulário de identificação 

(APÊNDICE 2). Logo após, foram colhidos os dados antropométricos (estatura e massa 

corpórea), utilizando-se fita métrica elástica e balança digital portátil. Todos os dados 
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foram registrados no mesmo formulário de identificação. 

 

2.4.2 Avaliação do estado neurológico 

Os participantes foram submetidos à avaliação neurológica por meio do National 

Institute of Health Scale (NIH Stroke Scale)
 (43)

 (ANEXO 1), que categoriza os 

indivíduos em relação à gravidade do estado neurológico. Essa escala permite a 

classificação de acordo com os escores: 0 a 1 - déficit mínimo, 2 a 5 - déficit leve, 6 a 

15 - déficit moderado, 16 a 20 - déficit importante e escores maiores que 20 - déficit 

grave. 

 

2.4.3 Avaliação da capacidade de deambulação 

A condição da marcha foi verificada pela Categoria de Deambulação Funcional 

(Functional Ambulatory Category – FAC) 
(44)

 (ANEXO 2), a qual consiste em um 

instrumento sensível e fidedigno na avaliação da marcha de pacientes com hemiparesia 

após AVC. A FAC classifica em seis níveis a habilidade para andar. Segundo esta 

escala, a pontuação pode variar de 0 (incapaz de andar ou que necessita da ajuda de dois 

terapeutas) a 5 (independente na locomoção). 

 

2.4.4 Avaliação do estado cognitivo 

A função cognitiva foi avaliadapor meio do Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) 
(45)

 (ANEXO 3). Trata-se de uma avaliação da rápida orientação espacial e 

temporal, memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e 

capacidade construtiva visual. Este instrumento fornece um escore que varia de 0 a 30 

onde quanto maior o escore, melhor a função cognitiva do indivíduo avaliado. 
 

 

2.4.5 Medidas de desfecho 

 

2.4.5.1 Equilíbrio postural 

O equilíbrio estático e dinâmico dos sujeitos foi avaliado pela Escala de Equilíbrio 

funcional de Berg (EEB) 
(46)

 (ANEXO 4).  

De acordo com a EEB, cada uma das 14 atividades propostas deve receber uma 

pontuação que pode variar de 0 (inabilidade para execução da atividade) a 4 (total 

independência para execução da atividade), totalizando um escore final máximo de 56 
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pontos. Escores inferiores a 21 representam comprometimento no equilíbrio; escores 

entre 21 e 40 indicam equilíbrio aceitável e escores entre 41 e 56 demonstram bom 

equilíbrio.
 

 

2.4.5.2 Mobilidade funcional 

 

 TUG 

A capacidade do giro e mudança de sentido, foi avaliada pelo teste Timed Up and 

Go 
(47)

 (TUG) (APÊNDICE 3). Este teste consiste em o individuo sair da posição 

sentado, com as costas apoiadas na cadeira, sendo instruído a levantar e andar 3 metros, 

da forma mais rápida possível. Em seguida, o indivíduo faz um giro e retorna em 

direção a cadeira, sentando e se encostando novamente. Duração mais curta da 

realização do teste indica melhor mobilidade. 

 

 Variáveis cinemáticas do giro 

A avaliação das variáveis cinemáticas foi realizada pelo sistema de análise do 

movimento - Qualisys Motion Capture System
®

 (QUALISYS MEDICAL AB, 411 13 

Gothenburg, Sweden). Este sistema é composto por oito câmeras (Qualisys Oqus 300) e 

baseia-se na reconstrução tridimensional (3D) de marcadores passivos (refletivos), 

posicionados sobre proeminências ósseas específicas, que delimitam os segmentos 

corporais. A combinação das imagens de pelo menos duas câmeras permite a obtenção 

das coordenadas de um dado marcador e a reconstrução do movimento em três 

dimensões.
(48) 

Os marcadores anatômicos são responsáveis pela construção do modelo 

biomecânico, formando os segmentos pelve, coxa, perna e pé, de ambos os membros. 

Os acidentes ósseos delimitados pelos marcadores foram: o ponto mais alto da crista 

ilíaca, trocânter maior do fêmur, epicôndilo lateral e medial do fêmur, maléolo lateral e 

medial do tornozelo, calcâneo e cabeça do 1° e 5° metatarsos. Uma placa retangular 

rígida com 4 marcadores, denominada de cluster, foi fixada na base do sacro, entre as 

espinhas ilíacas póstero-superiores, e no terço médio, na face lateral da coxa e da perna, 

são esses clusters que identificam a trajetória de cada segmento 
(49)

.  

As coletas estáticas foram realizadas para identificação dos segmentos. Nestas 

coletas, o paciente foi instruído a permanecer imóvel na posição anatômica por 3 
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segundos. (FIGURA 1) 

As coletas dinâmicas foram realizadas iniciando com o paciente sentado em um 

banco, sem encosto. O paciente era instruído a levantar, sem o auxilio das mãos, 

caminhar por 1,5m, circular um cone disposto à sua frente, realizando um giro de 180 

graus, e retornar para sentar-se no banco. Esse procedimento foi realizado na velocidade 

habitual e confortável do paciente, podendo o giro ser executado para qualquer uma das 

direções. Foram realizadas 5 coletas desse movimento. (FIGURA 2) 

Os dados em imagem bidimensional foram capturados em uma frequência de 

120Hz, pelo software de aquisição Qualisys Track Manager 2.6 – QTM. Os dados 

gerados pelo QTM foram posteriormente exportados para o software de processamento 

Visual 3D (Visual3D Standard, 4.75.33 - C-Motion
®
, Rockville, MD) 

(50) 
(FIGURA 3). 

FIGURA 1. Posicionamento dos marcadores na coleta estática. 

(A) Visão anterior; (B) lateral, e (C) posterior.  
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FIGURA 2. Esquema da coleta dinâmica 

 

FIGURA 3. Disposição das câmeras em torno da área de coleta 
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2.5 Grupos do estudo 

 

2.5.1 Grupo Controle 

 Os participantes do grupo controle (GC) realizaram treinamento de marcha em 

esteira. Para tal, foi utilizado o sistema Gait Trainer (Gait Trainer System 2 - Biodex 

Medical Systems, NY, USA) (FIGURA 4), um sistema de suspensão motorizado 

acoplado a uma esteira elétrica. Este equipamento possibilita incrementos na velocidade 

da ordem de 0,04m/s e velocidade máxima de 4,7m/s. Associado à esteira há o sistema 

de Suporte Parcial de Peso – Unweighing System (BIODEX MEDICAL SYSTEM, NY, 

USA), composto por um colete acoplado a um mecanismo de suspensão do peso 

corporal (SPP). Contudo, como não foi objetivo do estudo realizar SPP nesses 

pacientes, o colete foi utilizado apenas com a finalidade de proporcionar segurança e 

equilíbrio, sem prover nenhum suporte.   

Terapeutas previamente capacitados foram responsáveis pelo monitoramento da 

postura, alinhamento corporal, posição do quadril e transferência de peso, além da 

assistência à extensão do quadril parético no final do apoio e controle do joelho 

parético, de acordo com demandas individuais.
(51)

 Não foi permitida a assistência ao 

MINP, nem o deslocamento do MIP durante a fase de balanço.  

Os pacientes iniciaram o treinamento apoiando a mão não-parética na barra de 

segurança da esteira, mas foram incentivados a retirar este apoio nos dias seguintes. A 

velocidade da esteira foi selecionada como “confortável”, ou seja, a máxima tolerada 

pelo indivíduo, desde que fosse mantida uma postura ereta e adequada em todo o ciclo 

da marcha, sem haver compensações musculares ou fadiga.
(52)

 Uma vez que o apoio do 

membro superior não-parético na barra da esteira fosse retirado (no dia seguinte à 

remoção deste apoio), os terapeutas buscavam o aumento da velocidade no início de 

cada nova sessão, de acordo com a tolerância do paciente. 

Os terapeutas forneceram estimulação verbal e feedback quanto ao desempenho dos 

participantes. Os pacientes completaram 30 minutos de treinamento na esteira, sendo 

permitidos duas pausas, no 10° e 20° minuto, de aproximadamente dois minutos, para 

descanso e monitoramento da pressão arterial, as quais não foram contabilizadas na 

duração da sessão.
(53)
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FIGURA 4. Sistema de esteira com colete para suporte parcial de peso - Gait Trainer System 2. 

 

2.5.2 Grupo Experimental 

Os participantes do grupo experimental (GE) realizaram treinamento idêntico ao 

realizado com o GC, porém com uma carga aplicada, por meio de caneleiras, no 

tornozelo do MINP 
(32,52,54,55)

, de acordo com dados do estudo piloto.  

Em estudos prévios que utilizaram carga no MINP, foram sugeridos parâmetros em 

relação à quantidade de carga aplicada, porém sem base específica, 2kg para mulheres e 

4kg para homens, com AVC subagudo;
(32)

 ou crônico.
(37)

 Como os cálculos baseados 

em porcentagens do peso corporal ou do peso dos MMII parecem ser mais específicos e 

fidedignos, já que priorizam a individualidade de cada paciente, foi utilizado no 

presente estudo como carga o valor referente a 5% do peso corporal de cada indivíduo, 

já que dessa forma são respeitadas as características físicas pessoais de cada um, 

adequando o tratamento de forma individualizada.  

 

2.6 Protocolo experimental 

A avaliação inicial foi realizada após seleção dos pacientes de acordo com os 

critérios de inclusão e após consentimento informado destes, no primeiro dia (dia 1). 

Durante a avaliação inicial, para caracterização da amostra foram verificados os dados 

demográficos e antropométricos, além da aplicação das escalas de avaliação do estado 
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neurológico (NIHSS),
(43)

 da capacidade de deambulação (FAC) 
(44) 

e do estado 

cognitivo (MEEM).
(45)

  Como variáveis de desfecho, foram analisados o equilíbrio 

postural por meio da EEB,
(46)

 e a mobilidade funcional pelo teste TUG 
(41)

 e as variáveis 

cinemáticas do giro, por meio do sistema Qualisys de análise do movimento. 

Assistentes de pesquisa, mascarados em relação à sequência da alocação por grupo, 

coletaram as medidas de caracterização da amostra e de desfecho. As medidas de 

desfecho foram repetidas nas reavaliações seguintes, que ocorreram na metade dos 

treinamentos (reavaliação 1 - dia 5), após o término dos treinamentos (reavaliação 2 - 

dia 10) e no seguimento, 40 dias após o término dos treinamentos (reavaliação 3) 

(FIGURA 5). 

Os participantes, uma vez submetidos à avaliação inicial, foram distribuídos 

aleatoriamente, conforme randomização, em dois grupos: GC e GE, após revelação dos 

envelopes pelos terapeutas do estudo. Os terapeutas realizaram treinamento prévio para 

uniformização dos procedimentos, sendo que os mesmos terapeutas envolvidos no 

treinamento do GE fizeram o treinamento no grupo controle GC.  

Todos os participantes foram orientados a utilizar calçado próprio habitual durante 

todo o treinamento, mas não foi permitido o uso de órteses no auxílio da marcha durante 

as sessões de treinamento. 

O protocolo experimental teve duração de 2 semanas consecutivas (10 dias), sendo 

9 dias de treinamento (dias 2 ao 10). Além do treino, realizado no LIAM, os pacientes 

foram orientados a fazer exercícios de descarga de peso, látero-lateral e póstero-

anterior, todos os dias em seu domicílio, através de cartilha de orientações entregue no 

primeiro dia (APÊNDICE 4). Esses exercícios foram questionados todos os dias aos 

pacientes, e eles demonstravam como estavam realizando, se fosse necessário eram 

corrigidos pelos terapeutas que realizaram o treinamento, além disso, todos esse dados 

eram anotados em sua ficha, e enfatizado a importância do exercício domiciliar 

diariamente. 
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FIGURA 5. Desenho esquemático do período do estudo 

 

 

2.7 Redução dos dados 

Os dados da cinemetria foram inicialmente processados no software Qualisys Track 

Manager 2.3 - QTM. Nele, foram nomeados os marcadores e selecionados os intervalos 

para análise. O movimento de giro foi considerado a partir do contato inicial relativo ao 

primeiro passo (logo após o paciente ter se levantado da cadeira), sendo finalizado na 

retirada dos dedos do pé (toe-off) que realizou o último passo em linha reta 

(imediatamente antes do girar para sentar-se). Tais coletas foram selecionadas para 

serem exportadas e processadas no software Visual 3D, no qual foram analisadas de 3 a 

5 coletas de cada paciente, escolhidas as que possuíam menos gaps, do total de 5 coletas 

brutas realizadas. 

AVALIAÇÃO INICIAL 

Orientação dos exercícios 

(Dia 1) 

 
ALEATORIZAÇÃO 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Treino esteira 30 min + Adição 

de carga 

(Dia 2 ao 10) 

 

 

GRUPO CONTROLE 

Treino esteira 30 min 

(Dia 2 ao 10) 

 

 

REAVALIAÇÃO 1 

(Dia 5) 

 

 

 

REAVALIAÇÃO 2 

(Dia 10) 

 

 

FOLLOW-UP 

 

 

40 DIAS DEPOIS 
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No software Visual 3D, foi reconstruído um modelo biomecânico para análise, 

utilizando as coletas estáticas com seus marcadores e os dados antropométricos (peso e 

altura). As marcas anatômicas localizadas no trocânter maior, epicôndilo medial e 

lateral do fêmur, juntamente com a base quadrada fixada na coxa foram utilizadas para 

definir o segmento “coxa”. As marcas anatômicas dos epicôndilos medial e lateral do 

fêmur, dos maléolos medial e lateral do tornozelo, somadas à base quadrada da perna 

definiram o segmento “perna”. Por fim, as marcas anatômicas localizadas nos maléolos 

medial e lateral do tornozelo, no calcâneo e nas cabeças do 1º e do 5° metatarso 

definiram o segmento “pé”. Nesse segmento, algumas marcas anatômicas serviram para 

rastreamento. 
(56)

 

Para eliminar os ruídos provocados pela movimentação dos marcadores, foi usado 

um filtro passa-baixa (Low Pass Butterworth), com frequência de corte estabelecida em 

6 Hz às trajetórias dos marcadores.
(57) 

 

As variáveis espaciais e temporais da marcha investigadas foram: velocidade do 

giro (m/s), comprimento da passada (m), tempo da passada (s), largura da passada (m) e 

tempo de duplo suporte (s). 

 

2.8 Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada por um avaliador mascarado quanto à alocação 

dos pacientes nos grupos, utilizando-se o software Statistical Package for the Social 

Science (SPSS, IBM
®
, USA) para Windows (versão 20.0), com nível de significância de 

5% para todas as variáveis estudadas.  

Primeiramente, foi feita a análise descritiva das variáveis demográficas e clínicas, 

por meio de medidas de tendência central e dispersão. Em seguida, foi aplicado o teste 

de Shapiro-Wilk, e como alguns dados apresentaram distribuição não-normal, foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney, para comparar os dados dos grupos experimental e 

controle na avaliação inicial.  

Para todas as medidas de desfecho, foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA) 

4x2 com medidas repetidas, sendo consideradas as variações intragrupo nos quatro 

momentos de avaliação (avaliação inicial, reavaliação 1, reavaliação 2 e reavaliação 3) e 

as variações intergrupos (experimental e controle). Ainda para as medidas de desfecho, 

foi realizada a análise de intenção de tratar. Já para verificar se houve mudanças pós-

treinamento em relação ao lado de realização do giro, foi aplicada a ANOVA 2x2 com 
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medidas repetidas. A descrição dos grupos foi apresentada em média e desvio padrão, 

bem como o intervalo de confiança de 95%. 
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3. RESULTADOS 
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Participaram deste estudo 38 indivíduos (média de idade de 56,5 anos) com AVC 

na fase subaguda (tempo médio de sequela de 4,5 meses), sendo 23 homens (60,5%) e 

15 mulheres (39,5%). Destes, 36 completaram o protocolo do estudo, conforme 

visualiza-se no fluxograma (FIGURA 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Fluxograma do estudo 

Excluídos (n= 152): 

 Inelegíveis; 

 Óbitos; 

 Desinteressados; 

 Dificuldades no 

transporte; 

 Outras razões. 

Indivíduos com AVC 

contactados 

(n= 195) 

 

Indivíduos com AVC 

selecionados 

(n= 43) 

 
Indivíduos com AVC avaliados 

(n= 43) 

 

Indivíduos com AVC 

randomizados 

(n= 38) 

 

Excluídos (n= 5): 

 Alterações 

ortopédicas; 

 Deficiência visual. 

 

Grupo Experimental 

(n=19) 

Treino de marcha em 

esteira com adição de 

carga. 
 

Grupo Controle 

(n=19) 

Treino de marcha 

em esteira. 

 

REAVALIAÇÃO 1 

(n= 18) 

REAVALIAÇÃO 2 

(n= 18) 

REAVALIAÇÃO 1 

(n= 18) 

REAVALIAÇÃO 2 

(n= 18) 

REAVALIAÇÃO 3 

(n= 15) 

REAVALIAÇÃO 3 

(n= 18) 
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Caracterização da amostra. 

No grupo experimental, o tipo de AVC mais prevalente foi o isquêmico, com 

73,7% dos casos; o mesmo ocorreu no grupo controle, onde 94,7% dos casos foram de 

AVC isquêmico. Quanto ao dimídio parético, no grupo experimental o membro 

esquerdo foi o mais comprometido (57,9%), enquanto no controle foi o membro direito 

(73,7%). Demais dados clínicos e demográficos, bem como os escores da capacidade de 

deambulação, estado neurológico e estado cognitivo estão dispostos entre os grupos na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados clínicos e demográficos dos participantes, nos grupos experimental 

(n=19) e controle (n=19). 

 

Variável 

Experimental 

Mediana                

(Mín. – Máx.) 

Controle 

Mediana      

(Mín. – Máx.) 

 

P valor 

Idade [anos] 57,0                                            

(36,0 – 69,0) 

60,0               

(36,0 – 70,0) 

 0,342
 
 

Tempo de sequela [meses] 3,0  

(1,0 – 10,0) 

3,0                 

(1,0 – 12,0) 

 0,353 

Escore FAC 3,0                               

(2,0 – 5,0) 

3,0                               

(2,0 – 5,0) 

 0,939 

Escore NIHSS 2,0                              

(0,0 – 8,0) 

3,0                 

(0,0 – 10,0) 

        0,679 

Escore MEEM 24,0                           

(14,0 – 28,0) 

23,0               

(16,0 – 29,0) 

 0,238  

Velocidade da marcha no 

solo [m/s] 

0,51                                        

(0,14 – 0,72) 

0,39             

(0,13 – 0,77) 

 0,380 

Abreviações: Mín., Mínimo; Máx., Máximo; FAC, Functional Ambulatory Category; NIHSS, 

National Institute of Health Stroke Scale; MEEM, Mini-Exame do Estado Mental. 

 

Equilíbrio estático e dinâmico 

A análise dos dados mostrou que houve melhora no equilíbrio postural no decorrer 

do tempo (P<0,001, F=39,391). Os escores obtidos pela EEB apresentaram melhoras 

visualizadas entre a avaliação inicial e as reavaliações 1, 2 e 3; porém, sem diferença 

entre os grupos experimental e controle (P = 0,513, F = 0,437) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Analise comparativa do equilíbrio nos grupos experimental (n=19) e controle 

(n=19). 

Escores EEB 

Experimental 

Média (DP) 

Controle 

Média (DP) 

Experimental – Controle 

Diferença média (IC 95%) 

Avaliação inicial       48,8 (4,7)       46,8 (7,1) 2,0 (-2,9 a 6,8) 

Reavaliação 1       52,1 (4,4)       51,5 (4,1) 0,6 (-2,7 a 3,8) 

Reavaliação 2       52,4 (3,7)       52,1 (3,1) 0,3 (-2,5 a 3,1) 

Reavaliação 3       52,5 (3,5)       51,7 (4,5) 0,8 (-2,2 a 3,8) 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão e intervalo de confiança. 

Legenda: a = Avaliação inicial e Reavaliação 1 (P < 0,001). b = Avaliação inicial e 

Reavaliação 2 (P < 0,001). c = Avaliação inicial e Reavaliação 3 (P < 0,001). 

Abreviações: EEB, Escala de Equilíbrio de Berg; DP, desvio-padrão; IC 95%, intervalo de 

confiança de 95%. 

 

Mobilidade funcional - TUG 

Foi observada redução significativa do tempo total dispendido na realização do 

teste TUG no decorrer do tempo, quando comparado a avaliação inicial e as 

reavaliações 2 e 3 (P<0,001, F=18,326). Não houve diferença entre os grupos (P=0,297, 

F=1,121) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Analise comparativa da mobilidade funcional, avaliada pelo TUG, nos grupos 

experimental (n=19) e controle (n=19). 

Tempo TUG (s) 

Experimental 

Média (DP) 

Controle 

Média (DP) 

Experimental – Controle 

Diferença média (IC 95%) 

Avaliação inicial       17,0 (8,6)       20,2 (12,2) -3,2 (-11,0 a 4,6) 

Reavaliação 1       15,9 (7,6)       18,7 (10,2) -2,8 (-9,3 a 3,8) 

Reavaliação 2       14,3 (7,5)       17,3 (9,6) -3,0 (-9,2 a 3,2) 

Reavaliação 3       13,3 (5,7)       16,3 (9,2) -3,0 (-8,5 a 2,4) 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão e intervalo de confiança. 

Legenda: a = Avaliação inicial e Reavaliação 1 (P < 0,001). b = Avaliação inicial e 

Reavaliação 2 (P < 0,001).  

Abreviações: TUG, Timed Up and Go; DP, desvio-padrão; IC 95%, intervalo de confiança de 

95%. 

 

Mobilidade funcional - Variáveis cinemáticas do giro 

A mobilidade funcional, avaliada por meio das variáveis cinemáticas do giro 

mostrou que em relação à velocidade do giro, foi observada alteração significativa no 

decorrer do tempo (P<0,001, F=35,129), mas sem diferença entre os grupos (P=0,298, 

F=1,113). Houve aumento da velocidade comparando-se a avaliação inicial à 

reavaliação 1, seguido de novo aumento comparando a reavaliação 1 à reavaliação 2, e 

manutenção dos valores da reavaliação 2 na reavaliação 3 (seguimento) (Tabela 4). 

Quanto às variáveis comprimento da passada e tempo da passada, também foram 

observadas alterações significativas no decorrer do tempo (comprimento da passada: 

P<0,0001, F=29,709; tempo da passada: P<0,0001, F=13,419), mas sem diferença entre 

os grupos (comprimento da passada: P=0,463, F=0,550; tempo da passada: P=0,187, 

F=1,806). Para ambas as variáveis, houve aumento comparando-se a avaliação inicial à 

reavaliação 1, seguido de novo aumento comparando a reavaliação 1 à reavaliação 2, e 

manutenção dos valores da reavaliação 2 na reavaliação 3 (seguimento) (Tabela 4).  

A variável largura da passada não apresentou mudanças no decorrer do tempo e 

 

a a 

b 

 

b 
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nem entre os grupos, sem interação significativa tempo*grupo (P=0,860, F=0,193). Já o 

tempo de duplo suporte apresentou comportamento semelhante às variáveis velocidade 

do giro, comprimento da passada e tempo da passada, exibindo alteração significativa 

no decorrer do tempo (P<0,0001, F=17,476) e sem diferença entre os grupos (P=0,124, 

F=2,476). O tempo de duplo suporte apresentou redução significativa comparando-se a 

avaliação inicial à reavaliação 1, com manutenção dos valores da reavaliação 1 nas 

reavaliações subsequentes (2 e 3) (Tabela 4).   

 

Tabela 4. Analise comparativa da mobilidade funcional, avaliada pelas variáveis 

cinemáticas do giro, nos grupos experimental (n=19) e controle (n=19). 

Variáveis 

    Experimental 

      Média (DP) 

      Controle                    

iiiiiMédia (DP) 

  Experimental – Controle 

  Diferença média (IC 95%) 

Velocidade do giro (m/s) 
 

      

      0,45 (0,16) 

 

      

      0,39 (0,20)    0,06 (-0,08 a 0,19) 
Avaliação inicial 

Reavaliação 1       0,49 (0,19)       0,44 (0,20)           0,05 (-0,09 a 0,20) 

Reavaliação 2       0,54 (0,20)       0,47 (0,22) 0,07 (-0,08 a 0,23) 

Reavaliação 3 

Comprimento da passada (m) 

      0,55 (0,18) 

 

      

      0,62 (0,17) 

      0,66 (0,21) 

      0,71 (0,21) 

      0,72 (0,19) 

      0,47 (0,21) 

 

      

      0,57 (0,23) 

      0,63 (0,23) 

      0,65 (0,25) 

      0,65 (0,24) 

0,08 (-0,07 a 0,24) 

 

 

0,05 (-0,09 a 0,19) 

           0,03 (-0,12 a 0,19) 

0,06 (-0,11 a 0,22) 

0,07 (-0,09 a 0,23) 

Avaliação inicial 

Reavaliação 1 

Reavaliação 2 

Reavaliação 3 

Tempo da passada (s) 
 

      

      1,47 (0,32) 

 

      

      1,64 (0,48) 

 

 

-0,17 (-0,46 a 0,11) Avaliação inicial 

Reavaliação 1       1,42 (0,31)       1,56 (0,39)           -0,14 (-0,38 a 0,10) 

Reavaliação 2       1,36 (0,26)       1,48 (0,29)  -0,12 (-0,30 a 0,06) 

Reavaliação 3       1,35 (0,26)       1,48 (0,32)  -0,13 (-0,32 a 0,06) 

Largura da passada (m) 
 

      

      0,19 (0,05) 

 

      

      0,17 (0,04) 

 

 

0,02 (-0,01 a 0,06) Avaliação inicial 

Reavaliação 1    0,19 (0,05)       0,17 (0,03)            0,02 (-0,01 a 0,05) 

w1 

w2 w2 

 

 
w1 

x1 x1 

x2 

 

 

x2 

 
y1 y1 

y2 y2 
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NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão e intervalo de confiança. 

Legenda: w1 = avaliação inicial e reavaliação 1 (P < 0,001). w2 = reavaliação 1 e reavaliação 2 

(P < 0,001).  x1 = avaliação inicial e reavaliação 1 (P < 0,001).  x2 = reavaliação 1 e reavaliação 

2 (P = 0,002).  y1 = avaliação inicial e reavaliação 1 (P = 0,021).  y2 = reavaliação 1 e 

reavaliação 2 (P = 0,05). z1 = avaliação inicial e reavaliação 1 (P < 0,001).  

Abreviações: DP, desvio-padrão; IC 95%  intervalo de confiança de 95%. 

 

Direção do giro 

Cada um dos 38 pacientes realizou na avaliação inicial 5 coletas referentes ao 

movimento de giro, totalizando 190 giros (100%). Nesta avaliação, foi observado que 

58% dos giros (110 giros) foram realizados em direção ao lado parético, e 42% (80 

giros) em direção ao lado não-parético, evidenciando certa preferência da amostra em 

realizar os giros para o lado parético. Ao considerarmos os grupos experimental e 

controle na avaliação inicial e logo após o término dos treinamentos (reavaliação 2), não 

observou-se diferença entre os grupos quanto ao número de giros para o lado parético 

(P=0,549; F=0,366) e não-parético (P=0,549; F=0,366), indicando que nenhuma das 

intervenções promoveu mudanças em relação ao lado do giro previamente realizado na 

avaliação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reavaliação 2       0,20 (0,04)       0,18 (0,03)            0,02 (0,00 a 0,05) 

Reavaliação 3       0,20 (0,05)       0,18 (0,03)            0,02 (0,00 a 0,05) 

Tempo de duplo suporte (s) 
 

      

      0,56 (0,26) 

 

      

      0,76 (0,45) 

 

 

-0,20 (-0,45 a 0,07) Avaliação inicial 

Reavaliação 1       0,51 (0,24)       0,63 (0,33)           -0,12 (-0,32 a 0,09) 

Reavaliação 2       0,45 (0,20)       0,58 (0,26) -0,13 (-0,28 a 0,02) 

Reavaliação 3       0,45 (0,19)       0,58 (0,31) -0,13 (-0,29 a 0,05) 

 
z1 z1 
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O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da adição de carga, em um treino 

em esteira, sobre o equilíbrio postural e a mobilidade funcional de pacientes com AVC 

subagudo. Foi observado que os grupos experimental e controle melhoraram em relação 

à mobilidade funcional (avaliada pelo TUG) e equilíbrio postural, entretanto, não houve 

diferença significativa intergrupos. Quanto à mobilidade funcional avaliada pelas 

variáveis cinemáticas do giro, foi encontrada melhora estatisticamente significativa da 

velocidade do giro, comprimento e tempo da passada, além do tempo de duplo suporte, 

mas também sem diferença entre grupos. 

A TRIM aplicada para reabilitação do membro inferior utiliza preferencialmente 

abordagens que envolvem o treinamento de marcha. As formas de restrição do 

movimento do MINP variam de acordo com o estudo, e apenas 2 protocolos utilizaram 

a carga como restrição.
(32,37)

 O primeiro deles encontrou resultado positivo após uma 

única sessão de treino na esteira, utilizando caneleiras com 2kg para mulheres e 4kg 

para homens, observando como efeitos imediatos  o aumento da velocidade da marcha, 

comprimento do passo e cadência, em pacientes  com AVC na fase subaguda, sem haver 

grupo controle.
(32)

 O outro estudo,
(37)

 com maior número amostral (60 indivíduos), 

dividiu os participantes em 4 grupos, que realizaram: treino no solo com adição de 

carga, treino no solo sem adição de carga, treino na esteira com adição de carga e treino 

na esteira sem adição de carga. A carga foi a mesma do estudo anterior, e também foi 

avaliado o efeito imediato logo após única sessão, porém, não foi encontrado alteração 

no padrão da marcha, nem diferença entre os grupos, o que pode ser parcialmente 

creditado de serem pacientes com AVC na fase crônica. No presente estudo, a amostra 

foi de pacientes subagudos, sendo realizado treinamento para observar efeitos a longo 

prazo  sendo observados ganhos nas variáveis pesquisadas,  mas sem encontrar 

diferença para o grupo que realizou o treinamento com adição de carga. Que pode ser 

justificado pela inovação do protocolo, tanto na carga, que foi enfatizado a 

individualidade do paciente, optando por 5% do peso corporal do mesmo, como na 

duração da sessão, que foi aumentada em 10 minutos, totalizando 30 minutos de sessão, 

para tornar o treino mais intenso, e o número total de sessões, que foram 9 sessões, 

durante 2 semanas, para observar os efeitos a longo prazo. 

A TRIM é constituída por três elementos principais: a prática massificada com foco 

em atividades funcionais, aplicação de estratégias comportamentais e a restrição do 

membro não-parético.
(30) 

Neste estudo, os grupos experimental e controle diferenciaram-
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se apenas em relação ao último aspecto da TRIM - o GE teve restrito o movimento do 

MINP, enquanto o GC realizou somente a prática massificada com foco em atividades 

funcionais, além das estratégias comportamentais que foram utilizadas. Uswatte e 

colaboradores 
(58)

 realizaram um estudo com pacientes pós AVC, na fase crônica, com 

intervenção para reabilitação do membro superior, no qual haviam 4 grupos, e em 3 

deles os pacientes faziam uso de restrição, associada à prática de atividades funcionais, 

e 1 praticou atividades funcionais (sem restrição). Foi observado, então, que após o 

treinamento, todos os grupos melhoraram, mas não houve diferença entre os grupos, 

demonstrando que mais importante que a restrição é a prática massificada associada a 

exercícios funcionais. No presente estudo, a restrição também não pareceu ser um fator 

crítico da intervenção proposta, uma vez que também não houve diferença entre os 

grupos. Que pode ter ocorrido pela carga não ter sido suficiente para estimular o MIP, e 

não ter restringido o MINP, apenas dificultando seu movimento, essa limitação da 

TRIM ocorre quando aplicada na reabilitação dos MMII, já que é utilizada durante a 

marcha, uma atividade cíclica, e dessa forma não ter meios de restringir por completo o 

movimento do membro, apenas dificultando-o com intuito de promover estimulo para o 

membro parético. 

 A melhora nas variáveis observadas no atual estudo pode ter sido influenciada pelo 

treino de marcha em esteira, já que é um treino repetitivo, que permite a prática 

massificada da marcha, e proporciona movimentos rítmicos e cíclicos dos membros 

inferiores, gerando movimentos harmônicos e mais simétricos.
(59)

 Assim sendo, foi 

observada, neste estudo, a melhora do equilíbrio estático e dinâmico após somente uma 

semana de treino em esteira, sendo mantida após período de seguimento. Um estudo 

prévio 
(24)

 comparou o treino de marcha no solo com o treino em esteira, em pacientes 

com AVC na fase aguda, e encontrou que o treinamento em esteira parece ser mais 

eficaz que o treino no solo, quanto ao aumento do equilíbrio, tempo de apoio simples do 

MIP e mobilidade funcional. Esse mesmo estudo afirma que o treino em esteira 

proporciona a prática com especificidade da tarefa, promovendo o alinhamento postural 

durante a marcha e, permitindo a produção de movimentos mais ritmados. 

A manutenção do equilíbrio postural é uma habilidade motora complexa que 

depende da interação dos componentes visual, vestibular e somatossensorial. A 

integração desses componentes permite a adequada percepção dos estímulos ambientais, 

com acertada resposta às alterações e manutenção do centro de gravidade dentro da base 
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de suporte.
(60)

 Isto é necessário para que o indivíduo se mantenha na posição estática, 

durante a marcha em linha reta e nas mudanças de direção, como no giro. Portanto, 

déficits no equilíbrio postural podem contribuir para pior execução de atividades 

funcionais, de modo que uma melhora no equilíbrio também pode ser refletida na 

melhora da mobilidade funcional desses indivíduos. 

De fato, após duas semanas de treinamento, houve melhora significativa da 

mobilidade funcional avaliada pelo TUG, a qual também foi mantida após um período 

de seguimento. Dessa forma, o atual estudo parece fornecer evidências de que o treino 

de marcha em esteira parece ser eficaz em aumentar o equilíbrio postural, e, 

consequentemente, a mobilidade funcional de pacientes na fase subaguda após AVC. 

O giro é uma tarefa desafiadora principalmente para pacientes que sofreram AVC, 

devido à assimetria intermembros e à dificuldade de manter o equilíbrio durante este 

movimento 
(61)

. Sendo assim, o menor tempo gasto na realização do TUG reflete uma 

maior independência e um menor risco de quedas em idosos, ou em pacientes com 

doenças neurológicas.
(62)

 Segundo Kyung-Pill e colaboradores 
(63) 

o tempo total do giro 

é importante para que ele seja realizado de forma funcional e independente. Assim, no 

presente estudo, a redução do tempo dispendido na realização do TUG indica que as 

atividades básicas dos nossos pacientes podem ser realizadas de forma independente.
(62)

 

Este fato sugere que o treinamento de marcha em esteira após AVC pode ser eficaz em 

reduzir o risco de quedas e melhorar a mobilidade funcional, vista pelo TUG.  

Ao analisar o desempenho das variáveis espaço-temporais do giro, não se constatou 

diferença significativa intergrupos, contudo, foram encontrados resultados positivos em 

ambos os grupos, como aumento da velocidade do giro, diminuição do tempo da 

passada, além de aumento do comprimento da passada e do tempo de duplo suporte, o 

que evidencia que o treinamento de marcha em esteira mostra-se um método efetivo 

para melhora da marcha em indivíduos pós AVC.
(24)

 Considerando-se os princípios da 

aprendizagem motora e reorganização cerebral, é conhecida a importância do 

movimento orientado à  tarefa, juntamente com a atenção, a ativação muscular dirigida 

para o movimento e  a repetição dos movimentos desejados, que são todos promovidos 

pelo treinamento em esteira.
(64)

 No nosso estudo, o foco esteve na repetição dos 

exercícios, tanto daqueles realizados na esteira, quanto daqueles orientados e praticados 

pelos pacientes em casa, com resultados positivos encontrados e mantidos na avaliação 

de seguimento. Assim sendo, supõe-se que a aprendizagem motora desses pacientes foi 
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efetiva, proporcionada pela prática massificada de atividades funcionais. Apesar do 

tempo de lesão ter variado entre 0 e 12 meses, compreende-se que a resposta da 

plasticidade é diferente de acordo com  o tempo de sequela do mesmo, ainda não há 

consenso na literatura, quanto a diferenciação das fases, dessa forma tivemos como base 

o estudo de Regnaux e colaboradores 
(32) 

que considerou a fase subaguda até 12 meses 

de lesão. 

No presente estudo, eram esperadas alterações benéficas nos parâmetros espaço-

temporais do giro, embora não fosse realizado treinamento específico para este 

movimento. Chen e colaboradores realizaram um estudo 
(65)

 comparando o treino em 

esteira convencional com o treino em esteira giratória, em pacientes com AVC. Os 

referidos autores verificaram aumento na velocidade do giro e no comprimento da 

passada em ambos os grupos, indicando que o treinamento em esteira regular se mostra 

eficaz tanto na marcha em linha reta, como no movimento de giro, uma vez que, 

melhorando os componentes intrínsecos da caminhada, promove-se um aumento na 

desenvoltura das ações relacionadas com a marcha (mobilidade funcional). 

Para identificar se havia preferência entre os pacientes do nosso estudo em girar 

para o lado parético ou não-parético, os pacientes eram orientados a realizar o giro para 

o lado que desejasse, a cada coleta dinâmica. Os dados indicaram que os participantes 

tenderam a girar mais para o lado parético do que para o lado não-parético na avaliação 

inicial; mas, o treinamento com e sem carga não alterou essa preferência, mantendo-se o 

mesmo padrão após as intervenções. Após AVC, os pacientes tendem a realizar o giro 

dando pequenos passos, ao invés de girar sobre seu próprio eixo, uma estratégia 

conhecida como giro tipo step. Esse tipo de comportamento fornece maior estabilidade 

durante o giro;
(66)

 deste modo, os pacientes podem optar por girar para o lado parético, 

pois embora tenham que apoiar-se mais no membro parético para executar o giro, o 

membro não-parético possui maior amplitude de movimento, capaz de impulsionar o 

corpo com mais eficácia durante a trajetória circular. A ausência de alterações após os 

treinamentos pode ser reflexo de um padrão já consolidado deste movimento, incapaz 

de ser afetado por um treino de marcha não-específico para o giro.  

A manutenção dos ganhos na reavaliação de seguimento, 40 dias após a 

intervenção, em todas as variáveis que apresentaram mudança significativa, pode ter 

sido decorrente do “pacote comportamental” aplicado, ou seja, das orientações 

domiciliares de exercícios para o uso do MIP em atividades da vida diária. O 



- 46 - 

 

comprometimento do paciente na estimulação do membro parético compõe o chamado 

pacote comportamental da TRIM, o qual mostra-se imprescindível para que os pacientes 

apresentem bons resultados com a terapia.
 (58)

 Os exercícios domiciliares eram 

ensinados aos pacientes no primeiro dia da intervenção, com orientações para descarga 

de peso láteo-lateral e ântero-posterior, além disso, era reforçado que em suas atividades 

rotineiras eles utilizassem preferencialmente o membro afetado. Os pacientes também 

eram orientados para que nas atividades rotineiras fosse utilizado preferencialmente o 

MIP. Em cada sessão de treinamento, o paciente era solicitado a demonstrar a execução 

dos exercícios domiciliares, e questionado se havia realizado tais exercícios no dia 

anterior, sendo informados de que esse dado seria registrado na ficha de cada um. Essa 

estratégia comportamental reforça a adesão do paciente ao tratamento, como é 

preconizado na TRIM.
(67)

 Caso o paciente executasse o exercício de forma inadequada, 

o terapeuta corrigia e reforçava a necessidade da realização dessas atividades, o que 

pode ter auxiliado na aprendizagem durante os treinamentos e a manutenção após o 

seguimento, uma vez que eles foram orientados a continuar com os exercícios mesmo 

após o término das intervenções.  

Sendo assim, notou-se que o protocolo aplicado nesse estudo não apresentou 

melhores resultados com o uso da carga comparado ao treino em esteira somente, apesar 

de ter havido melhoria na mobilidade funcional, equilíbrio postural e das variáveis 

espaço-temporais do giro, em ambos os grupos. Apesar disso, os valores do GE 

tenderam a apresentar um aumento mais expressivo comparado ao GC, indicando que 

com um maior tempo de intervenção, a adição de carga poderia promover diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. Portanto, para estudos futuros, sugerimos 

a aplicação do protocolo em um tempo maior de treinamento, uma vez que ele se 

mostrou útil para melhora do equilíbrio postural e mobilidade funcional em pacientes 

com AVC subagudo. 
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5. CONCLUSÃO 
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O presente estudo avaliou os efeitos da adição de carga ao MINP, durante o 

treinamento de marcha em esteira, sobre o equilíbrio postural e a mobilidade funcional 

após AVC.  De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que o treino de 

marcha em esteira, realizado de forma intensiva e associada a prática de exercícios 

domiciliares para estimulação do uso do MIP, parece ser eficaz em melhorar os 

parâmetros avaliados, sem ocasionar diferenças quanto ao uso ou não da carga como 

restrição ao movimento do MINP. Dessa forma, o protocolo utilizado sem a adição de 

carga aparenta ser útil na reabilitação do equilíbrio e mobilidade funcional de pacientes 

com AVC, na fase subaguda. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 - National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 

 

 

Instruções Definição de pontuação Pontos 

1 a. Nível de consciência 0= alerta 

1= sonolento, mas responde por estimulação 

2= torporoso, requer estimulação repetida ou 

dolorosa para responder aos comandos 

3= coma, responde somente com reflexos 

motores ou autonômicos, ou totalmente sem 

resposta, flácido e com arreflexia  

 

b. Nível de consciência – 

Perguntas: Qual o mês do ano 

e qual a sua idade? 

0= responde ambas as perguntas 

corretamente 

1= responde uma pergunta corretamente 

2= nenhuma resposta correta 

 

c. Nível de consciência – 

Solicitar para o paciente 

fechar e abrir os olhos e fechar 

e abrir a mão não-parética 

0= executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa uma tarefa corretamente 

2= não executa nenhuma tarefa corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar 

movimentos dos olhos para a 

direita e para a esquerda 

0= normal 

1= paralisia parcial do olhar, paciente 

incapaz de mover um ou ambos os olhos 

completamente para ambas as direções 

2= divergência, desvio conjugado dos olhos 

para direita ou esquerda, paralisia total do 

olhar 

 

3. Visual – Solicitar a 

contagem dos dedos nos 

quadrantes superiores e 

inferiores (direito e esquerdo) 

0= nenhuma perda visual 

1= hemianopsia parcial 

2= hemianopsia completa 

3= hemianopsia bilateral (incluindo cegueira 

 



- 56 - 

 

avaliando cada olho 

independentemente 

cortical) 

4. Paralisia facial – Solicitar 

para o paciente mostrar os 

dentes ou levantar as 

sobrancelhas e fechar os olhos 

0= movimento simétrico normal 

1= pequena paralisia (apagamento do sulco 

nasolabial e assimetria do sorriso) 

2= paralisia parcial (total ou próxima a total 

da face inferior) 

3= paralisia completa de um ou ambos os 

lados (ausência de movimento na face 

superior e inferior) 

 

5 e 6. Função motora do MS e 

MI – Solicitar para o paciente 

manter o braço em  flexão a 

45º e a perna em flexão de 30º 

durante 10 segundos, na 

posição supina, iniciando com 

o membro não parético  

0= nenhum déficit, mantém a posição durante 

10 segundos 

1= déficit, o paciente mantém a posição, mas 

antes dos 10 segundos o membro cai na cama 

2= realiza algum esforço contra a gravidade, 

mas não mantém a posição 

3= nenhum esforço contra a gravidade, 

quedas do membro 

4= nenhum movimento 

9= não testável 

 

5 a. Braço esquerdo   

5 a. Braço direito  

6 a. Perna esquerda  

6 b. Perna direita  

7. Ataxia de membros – 

Realizar as provas índice-nariz 

e calcanhar-joelho 

0= ausente 

1= presente em um membro 

2= presente em dois membros 

 

 Braço esquerdo (  ) = Não 

(  ) = Sim 

(  ) = amputação, fusão articular 

 

Braço direito (  ) = Não 

(  ) = Sim 
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(  ) = amputação, fusão articular 

Perna esquerda (  ) = Não 

(  ) = Sim 

(  ) = amputação, fusão articular 

 

Perna direita (  ) = Não 

(  ) = Sim 

(  ) = amputação, fusão articular 

 

8. Sensibilidade – Realizar 

estimulação dolorosa com 

alfinete na região proximal 

dos quatro membros 

0= normal, nenhuma perda sensória 

1= perda parcial, de leve a moderada perda 

sensória; paciente se sente alfinetado, mas 

com menor sensação no lado parético, ou 

perda de dor, mas sente ser tocado 

2= severa ou perda sensorial total; paciente 

não discrimina o toque sem o estímulo 

doloroso na face, braço e perna 

 

9. Linguagem – Solicitar ao 

paciente para identificar um 

grupo de figuras e ler um 

conjunto de sentenças (no 

mínimo 3)  

0= nenhuma afasia, normal 

1= moderada afasia, alguma perda óbvia da 

fluência ou da facilidade de compreensão, 

sem limitação total nas idéias expressas ou na 

forma de expressão 

2= afasia severa, toda a comunicação é por 

gestos, com grande dificuldade  

3= mudo, afasia global, nenhuma fala 

compreensível 

 

 

10. Disartria – Solicitar para o 

paciente ler uma lista de 

palavras 

 

0= normal 

1= comprometimento leve a moderado, 

pronúncias indistintas de pelo menos 

algumas palavras, a leitura pode ser 

entendida, mas com alguma dificuldade 

2= comprometimento severo, a fala do 

paciente está tão desarticulada que torna-se 
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ininteligível 

9= não testável (intubado ou com outra 

barreira física) 

11. Extinção ou inatenção 

(prévia negligência) – Solicitar 

para o paciente descrever o 

que está acontecendo na figura 

apresentada numa folha de 

papel, do lado direito e 

esquerdo (compensar com a 

cabeça qualquer perda visual). 

Se não conseguir, o paciente 

deverá reconhecer uma 

estimulação tátil simultânea e 

bilateral, com os olhos 

fechados 

0= nenhuma anormalidade 

1= negligência parcial, paciente é capaz de 

reconhecer ou o estímulo cutâneo ou o 

visual, em ambos os lados direito e esquerdo, 

mas é incapaz de reconhecer os dois 

estímulos satisfatoriamente 

2= negligência completa, paciente é incapaz 

de reconhecer os estímulos  
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ANEXO 2 - Functional Ambulatory Category (FAC) 

 

 CATEGORIAS DE DEAMBULAÇÃO FUNCIONAL: 

NÍVEL  

0 Incapaz de andar ou que necessita de ajuda de 2 terapeutas   

1 Necessidade de suporte contínuo de uma pessoa para carregar o 

sujeito e manter seu equilíbrio ou coordenação 

 

2 Dependência contínua ou intermitente de outra pessoa para ajudar no 

equilíbrio ou coordenação 

 

3 Necessidade apenas de supervisão verbal. Precisam de alguém ao 

lado para ganhar confiança 

 

4 Move-se de forma independente, mas necessita de ajuda para subir 

degraus ou em piso irregular 

 

5 Independente na locomoção (incluindo subir degraus)   
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ANEXO 3 – Mine Exame de Estado Mental (MEEM) 

 

Paciente: ____________________________ Idade:_______ 

Data de avaliação: __________  

Avaliador: ______________________ 

 

Orientação 

Dia da Semana (1 ponto)      ( ) 

Dia do Mês (1 ponto)       ( ) 

Mês (1 ponto)        ( ) 

Ano (1 ponto)        ( ) 

Hora aproximada (1 ponto)      ( ) 

Local específico (andar ou setor) (1 ponto)    ( ) 

Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)   ( ) 

Bairro ou rua próxima (1 ponto)     ( ) 

Cidade (1 ponto)       ( ) 

Estado (1 ponto)       ( ) 

 

Memória Imediata 

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 

palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta.             (             ) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais 

adiante você irá perguntá-las novamente. 

 

Atenção e Cálculo 

(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) 
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(1 ponto para cada cálculo correto)                                       (          ) 

Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 

(1 ponto por palavra)        ( ) 

Linguagem 

1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)    ( ) 

2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)    ( ) 

3) Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 

pontos)         ( ) 

4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)    ( ) 

5) Escrever uma frase (1 ponto)      ( ) 

6) Copiar um desenho (1 ponto)      ( ) 

Escore: ( / 30) 

 

ESCREVA UMA FRASE 

 

 

 

COPIE O DESENHO 
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ANEXO 4 – Escala de Equilíbrio funcional de Berg (EEB) 

 

Escala de equilíbrio funcional de Berg - Versão Brasileira 

Nome _______________________ Data __________ 

Local _______________________ Avaliador______ 

 

 

Descrição do item ESCORE (0-4) 

1 . Posição sentada para posição em pé _____ 

2 . Permanecer em pé sem apoio _____ 

3 . Permanecer sentado sem apoio _____ 

4 . Posição em pé para posição sentada _____ 

5 . Transferências _____ 

6 . Permanecer em pé com os olhos fechados _____ 

7 . Permanecer em pé com os pés juntos _____ 

8 . Alcançar a frente com os braços estendidos _____ 

9 . Pegar um objeto do chão _____ 

10. Virar-se para olhar para trás _____ 

11. Girar 360 graus _____ 

12. Posicionar os pés alternadamente no degrau_____ 

13. Permanecer em pé com um pé à frente _____ 

14. Permanecer em pé sobre um pé _____ 

Total _____ 

 

Instruções gerais 

Por favor, demonstrar cada tarefa e/ou dar as instruções como estão descritas. Ao 

pontuar, registrar a categoria de resposta mais baixa, que se aplica a cada item. 

Na maioria dos itens, pede-se ao paciente para manter uma determinada posição durante 

um tempo específico. 

Progressivamente mais pontos são deduzidos, se o tempo ou a distância não forem 

atingidos, se o paciente precisar de supervisão (o examinador necessita ficar bem 

próximo do paciente) ou fizer uso de apoio externo ou receber ajuda do examinador. Os 

pacientes devem entender que eles precisam manter o equilíbrio enquanto realizam as 
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tarefas. As escolhas sobre qual perna ficar em pé ou qual distância alcançar ficarão a 

critério do paciente. Um julgamento pobre irá influenciar adversamente o desempenho e 

o escore do paciente. 

Os equipamentos necessários para realizar os testes são um cronômetro ou um relógio 

com ponteiro de segundos e uma régua ou outro indicador de: 5, 12,5 e 25 cm. As 

cadeiras utilizadas para o teste devem ter uma altura adequada. Um banquinho ou uma 

escada (com degraus de altura padrão) podem ser usados para o item 12. 

 

1. Posição sentada para posição em pé 

Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar. 

( ) 4 capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente 

(  ) 3 capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos 

(  ) 2 capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas 

(  ) 1 necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se 

( ) 0 necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 

 

2. Permanecer em pé sem apoio 

Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 

( ) 3 capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

( ) 1 necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número 

total de pontos para o item 

No. 3. Continue com o item No. 4. 

3. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou 

num banquinho 

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados por 2 

minutos. 

( ) 4 capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por 2 minutos 

( ) 3 capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer sentado por 30 segundos 
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( ) 1 capaz de permanecer sentado por 10 segundos 

( ) 0 incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos 

 

4. Posição em pé para posição sentada 

Instruções: Por favor, sente-se. 

( ) 4 senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 

( ) 3 controla a descida utilizando as mãos 

( ) 2 utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida 

( ) 1 senta-se independentemente, mas tem descida sem controle 

( ) 0 necessita de ajuda para sentar-se 

 

5. Transferências 

Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra para 

uma transferência 

em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma cadeira com apoio de braço para 

uma cadeira sem 

apoio de braço, e vice-versa. Você poderá utilizar duas cadeiras (uma com e outra sem 

apoio de braço) 

ou uma cama e uma cadeira. 

( ) 4 capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos 

( ) 3 capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos 

( ) 2 capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou supervisão 

( ) 1 necessita de uma pessoa para ajudar 

( ) 0 necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa com 

segurança 

 

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 

Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 

( ) 3 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer em pé por 3 segundos 

( ) 1 incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se 

em pé 
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( ) 0 necessita de ajuda para não cair 

 

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 

Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 

( ) 4 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto 

com segurança 

( ) 3 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto 

com supervisão 

( ) 2 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 

segundos 

( ) 1 necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés 

juntos durante 15 segundos 

( ) 0 necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição por 

15 segundos 

 

8. Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé 

Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais 

longe possível. 

O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o braço estiver a 

90º. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. A medida a ser 

registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar quando o paciente se inclina 

para frente o máximo que ele consegue. Quando possível, peça ao paciente para usar 

ambos os braços para evitar rotação do tronco). 

( ) 4 pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança 

( ) 3 pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança 

( ) 2 pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança 

( ) 1 pode avançar à frente, mas necessita de supervisão 

( ) 0 perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 

 

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé 

Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 

( ) 4 capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança 

( ) 3 capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão 
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( ) 2 incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o 

equilíbrio independentemente 

( ) 1 incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

 

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto 

permanece em pé 

Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima do seu ombro 

esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. 

(O examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente 

para estimular o movimento) 

( ) 4 olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso 

( ) 3 olha para trás somente de um lado, o lado contrário demonstra menor distribuição 

do peso 

( ) 2 vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 

( ) 1 necessita de supervisão para virar 

( ) 0 necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

 

11. Girar 360 graus 

Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se completamente 

ao redor de si mesmo em sentido contrário. 

( ) 4 capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos 

( ) 3 capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos ou 

menos 

( ) 2 capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 

( ) 1 necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 

( ) 0 necessita de ajuda enquanto gira 

12. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto 

permanece em pé sem apoio 

Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada 

pé tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8 

movimentos em 20 segundos 
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( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em 

mais que 20 segundos 

( ) 2 capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 

( ) 1 capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

 

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 

Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente à frente do outro na 

mesma linha; se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente 

do outro pé e levemente para o lado. 

( ) 4 capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e 

permanecer por 30 segundos 

( ) 3 capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado, 

independentemente, e permanecer por 30 segundos 

( ) 2 capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e permanecer por 30 

segundos 

( ) 1 necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos 

( ) 0 perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 

 

14. Permanecer em pé sobre uma perna 

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar. 

( ) 4 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 10 

segundos 

( ) 3 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 segundos 

( ) 2 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 3 

segundos 

( ) 1 tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora 

permaneça em pé independentemente 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

 

(   ) Escore total (Máximo = 56) 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Efeito imediato do treino de esteira com adição de carga no 

membro não-parético de indivíduos com sequela de AVC na fase aguda. 

 

Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões não comumente 

utilizadas pelo(a) sr(a). Caso algum termo não esteja claro, por favor, nos informe, de forma que 

possamos esclarecer melhor. Nós estamos solicitando a sua colaboração ou de algum membro 

de sua família para desenvolvermos esta pesquisa.   

 

OBJETIVOS: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, de uma 

pesquisa que tem como objetivos verificar os efeitos da colocação de um carga (peso) em uma 

perna enquanto se caminha em uma esteira, em pessoas que sofreram Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). 

Caso o(a) senhor(a) decida aceitar o convite, será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

PROCEDIMENTOS: Através de fichas de avaliação, questionários e filmagem da sua 

caminhada, será realizada uma avaliação clínica, o treino de 30 minutos na esteira elétrica, com 

ou sem carga, posicionada na perna que não foi afetada pelo AVC, e logo após será reavaliado 

(a). Tanto as avaliações quanto os treinamentos serão realizados no Departamento de 

Fisioterapia da UFRN. 

Todos deverão participar por livre e espontânea vontade, pois não receberão pagamento 

para isto. Entretanto, caso o(a) sr(a) tenha algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, o(a) sr(a) será ressarcido, caso solicite. Os procedimentos serão explicados antes da 

realização dos procedimentos, e serão feitos com toda a segurança necessária para reduzir as 

possibilidades de riscos.  

RISCOS: Os riscos serão mínimos, pois todos os testes e tratamentos são de natureza não-

invasiva, ou seja, não serão realizados procedimentos que envolvam corte, introdução de 
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instrumentos e coletas de sangue. O treino será realizado sobre a esteira e o(a) sr(a) usará um 

colete acoplado a um sistema de suporte que lhe dará segurança, em caso de desequilíbrio. Além 

disso, um fisioterapeuta estará sempre ao seu lado, durante todo o treinamento. Ainda assim, 

caso aconteça algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) sr(a) terá o seu 

tratamento, acompanhamento e ressarcimento (indenização) assegurado pelas pesquisadoras 

responsáveis por este projeto.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão divulgados sem a 

identificação dos indivíduos e serão cumpridas as exigências da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde que trata sobre a Bioética.  

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis através 

do endereço ou por telefone/email. 

 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN: 

Endereço: Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666- Natal/RN. CEP: 59078-970- 

Brasil 

Contato: Telefone: (84) 3215-3135; E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

Eu, ___________________________________________________________, 

CPF______________________, RG:__________________, declaro estar ciente e informado(a) 

sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme explicitados acima,  e aceito 

participar voluntariamente da mesma. 

 

Natal, ______ de __________________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do voluntário 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE 2 – Formulário de Identificação Estruturado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESTRUTURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

 
_______/_______/__________. 

CÓDIGO:  

 
_________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/________/______ Idade: ___________________ 

Gênero: (    ) F  (     ) M    Estado civil: _______________________________  

Escolaridade: ______________________________________________________ 

Profissão:__________________________Ocupação: _______________________ 

Endereço:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Telefone residencial: __________________________  

Celular: __________________________ 

 

 

        

 

 

Dados Demográficos 
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Primeiro episódio de AVC: (     ) Sim    (     ) Não  

Se não, número de episódios anteriores:  ________________________________ 

Diagnóstico clínico (tipo do AVC atual):      (      ) Isquêmico       (      ) Hemorrágico 

Sequela do AVC:         (      ) Hemiparesia D        (      ) Hemiparesia E  

Tempo de sequela do AVC (meses): ____________________________________ 

Membro inferior dominante: _________ 

Patologias associadas:  

(    ) Alteração auditiva e/ou visual não corrigida   

(    ) Afasia motora 

(    ) Disartria 

(    ) Obesidade 

(    ) Distúrbio ortopédico nos MMII           

(    ) Osteoporose           

(    ) Artrite       

(    ) Diabetes Mellitus             

(    ) Hipertensão arterial sistêmica                                

(    ) Doenças cardíacas – Se sim, qual(is)?_______________________________  

____________________________    Todas são controladas? (     ) Sim  (     ) Não 

(    ) Distúrbio Neurológico que afete a marcha               

(    ) Outra(s): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dados Clínicos 
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Altura: ______________________ cm   

Peso: _______________________ Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz uso de medicação contínua:  (    ) Sim (    ) Não 

Caso sim, qual (is): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Faz uso de dispositivo auxiliar para caminhar: (    ) Sim         (    ) Não 

Caso sim, qual (is): __________________________________________________ 

Faz uso de órteses para os membros inferiores: (    ) Sim             (    ) Não 

Caso sim, qual (is): __________________________________________________ 

Realiza fisioterapia atualmente:     (     ) Sim          (     ) Não   

Caso realize, há quanto tempo (meses):__________________________________ 

Número de quedas no ultimo ano: ______________________________________  

Número de quedas nos últimos seis meses: ______________________________ 

Em geral, o(a) senhor(a) tem medo de cair?      (    ) Não         (    ) Um pouco                  

(     ) Moderado         (     ) Muito 

 

VELOCIDADE DA MARCHA NO SOLO (cronometrar caminhada normal em um 

espaço de 10 metros): _____________ m/s 

 

Dados Antropométricos  
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APÊNDICE 3 – REGISTRO DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG) 
 

 

 

TUG: 

 

Tentativas (segundos): ______________ ________________ ______________ 

 

Média das 3 tentativas (segundos): 

 

          ___________________  
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APÊNDICE 4 – CARTILHA ENTREGUE AOS PACIENTES COM 

ORIENTAÇÕES DOS EXERCÍCIOS DOMICILIARES DE DESCARGA DE 

PESO. 

 
 

 

 


