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1. RESUMO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é “um sinal clínico de rápido desenvolvimento de perturbação focal da função 

cerebral, de suposta origem vascular e com mais de 24 horas de duração”. É 

considerada a terceira causa de morte nos países desenvolvidos, depois das 

doenças cardiovasculares e do câncer, além de ser uma das maiores causas de 

sequelas permanentes que geram incapacidade e afastamento do trabalho. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar marcha e o equilíbrio de pacientes hemiparéticos 

submetidos a um programa de Pilates. Foi realizado o Índice de Tinetti, para avaliar 

a marcha e outra o equilíbrio antes e após a prática de pilates. Os resultados 

demonstram uma melhora no equilíbrio estático e dinâmico dos pacientes em 

tratamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser definido como um déficit 

neurológico focal súbito, devido a uma lesão vascular. O termo inclui lesões 

causadas por distúrbios da coagulação e hemodinâmicos, mesmo que não haja 

alterações detectáveis nas veias ou artérias (MAZZOLA, POLESE, et al., 2007). 

 É a maior causa de incapacitação da população na faixa etária superior a 50 

anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 32,6% das mortes com causas 

vasculares e 40% das aposentadorias precoces no Brasil (Abramczuk e Villela, 

2009). No Brasil, foram registradas 60.621 internações por doenças 

cerebrovasculares em 2009, segundo os dados de domínio público do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde (Almeida, 2012). O país está 

entre os dez primeiros com maiores índices de mortalidade por AVC (Abramczuk e 

Villela, 2009). 

 As formas de AVE são anóxico-isquêmicas (resultado da falência vasogênica 

para suprir adequadamente o tecido cerebral de oxigênio e substratos) e 

hemorrágicas (resultado do extravasamento de sangue no sistema nervoso central) 

(Chaves, 2000). A interrupção deste fluxo numa determinada área do cérebro tem 

por consequência uma diminuição ou paragem a atividade funcional dessa área 

(Cancela, 2008).  

Os fatores de risco para o AVE são, hipertensão, diabetes, Doenças cardíacas, 

sedentarismo, tabagismo, Altas taxas de colesterol e triglicérides. 



 Os sintomas mais característicos do AVE incluem a perda súbita de força em 

um dos lados do corpo (hemiplegia ou hemiparesia); perda da fala ou compreensão 

da fala; perda da visão completa de um olho ou de metade do campo visual de 

ambos os olhos; perda de consciência; convulsões; perda da coordenação motora; 

alteração do equilíbrio, alteração da marcha (Piassaroli, Almeida, et al, 2012). 

 A instabilidade da marcha e os distúrbios neuromusculares causados pelo 

AVC constituem um dos principais fatores que resultam na queda (Giriko, Pereira, 

Oliveira, et al, 2006). 

 O tratamento da alteração do tônus e a reeducação funcional são o foco da 

fisioterapia e devem ser feitos com base na medida e na análise precisa do 

movimento, da postura e da função (Carvalho, Vanderlei, et al, 2007 ). 

 O método Pilates é uma mecanoterapia que trabalha os exercícios desde o 

passivo, passivo-assistido, assistido até o resistido, contendo nove princípios 

básicos para sua execução sendo concentração, controle, centragem, respiração 

diafragmática, leveza, precisão, força e relaxamento (Silva, mannrich, 2009). 

O Pilates em si proporciona o Alongamento, Flexibilidade, Melhora da circulação, 

Força muscular, Realinhamento postural assim evitando maiores riscos de quedas, 

dentre outros benefícios que são importantes na reabilitação das sequelas do AVE. 

 

3. OBJETIVO 

 O presente estudo teve como objetivo analisar o equilíbrio e a marcha de 

pacientes portadores de AVE submetidos a um protocolo de Pilates. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 Pesquisa descritiva e exploratória realizado no período de março a dezembro 

de 2014 na Clinica de Fisioterapia do UNIARAXÁ, aprovada pelo Colegiado de Ética 

em Pesquisa com número de protocolo 44017/24. Inicialmente foram selecionados 

10 (dez) pacientes de ambos os sexos, porém, somente 8 participantes se 

mantiveram até o final programa.  

 Para o estudo foram selecionados pacientes com diagnóstico AVE com 

encaminhamento médico, clinicamente estáveis, hemiparéticos que deambulavam 

com ou sem auxílio de órteses. Todos participaram da pesquisa de forma voluntária, 

sendo previamente esclarecidos e orientados quanto à natureza, ao significado do 

estudo proposto, seu procedimento e assinaram o termo de Consentimento Livre e 



Esclarecido, conforme Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa.  

 Os pacientes inicialmente foram submetidos à avaliação fisioterapêutica como 

forma de traçar o seu perfil de comprometimento funcional, sendo posteriormente 

encaminhados para o Programa de Pilates. 

 À avaliação do paciente foi de forma individual, constituída pelo Índice de 

Tinetti (também conhecida como Poma) sendo duas escalas para marcha e para o 

equilíbrio.  A escala do equilíbrio contém 9 itens com pontuação de 0 a 16 pontos, e 

a escala da marcha contem 7 itens, com pontuação de 0 a 12, sendo que pontuação 

menor que 19 indica risco cinco vezes maior para quedas. Portanto, quanto menor a 

pontuação somadas nas 2 escalas, maior o problema e o risco para quedas. 

A Escala de Tinetti, que originalmente possui pontuação varia de 0 a 28 pontos no 

máximo, sendo que escores abaixo de 19 pontos e entre 19 e 24 pontos 

representam, respectivamente, um alto e moderado risco de quedas. 

Para o teste de equilíbrio, o paciente iniciou o teste sentado em uma cadeira firme 

de encosto reto e sem braços, com as costas e os pés apoiados, assim a avaliação 

se inicia em equilíbrio sentado, levantando, tentativas de levantar, assim que 

levanta, equilíbrio em pé, teste dos três tempos, olhos fechados, girando 360º e 

sentando. Para o teste de marcha, o paciente é solicitado a começar a andar no 

trajeto delimitado, para avaliar o início da marcha, Comprimento e altura dos passos, 

simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos 

tornozelos.   

 Após a avaliação os pacientes foram submetidos ao protocolo de pilates, 

onde foram divididos em 2 (dois) grupos de 5 (cinco) pacientes cada, 2 (duas) vezes 

por semana com duração de 50 minutos, sendo aferida a pressão arterial no inicio e 

no final de cada sessão, totalizando 44 sessões.  

 O protocolo de exercícios de eram compostos por 10 minutos de 

alongamentos e 40 minutos de condicionamento, onde o grau de dificuldade e o 

grau de resistência dos exercícios propostos foram aumentados conforme a 

evolução de cada um dos participantes. Foram realizadas as atividades inicialmente 

no solo e bola, posteriormente foram acrescentados os aparelhos de Pilates tais 

como, Cadeira combo Arktus®, ReformeArktus® e Barel Arktus®. 

 

5. RESULTADOS 



 Os resultados encontrados para este estudo foram descritos na forma 

quantitativa, obtendo a captação mínima de amostra necessária para se avaliar 

estatisticamente as necessidades do estudo. 

 Os pacientes relataram melhoras em seu padrão de Marcha, Equilíbrio e 

também na execução de suas Atividades de Vida Diária após o protocolo. 

 Os gráficos 1 e 2 apresenta os resultados da 1ª e 2ª avaliação, 

respectivamente, comparando o Equilíbrio e a Marcha. 

 

Gráfico 1: Avaliação comparando o Equilíbrio pré e pós protocolo. 
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Fonte: Paulo Roberto Freitas 

 Observa-se que na primeira avaliação pré-protocolo que os pacientes 

atingiram 12 pontos na escala do Equilíbrio, que segundo o índice de Tinett a 

pontuação máxima do equilíbrio é de 16 pontos. Na segunda avaliação pós-

protocolo os pacientes chegaram a 15 pontos na escala, havendo melhora do 

equilíbrio para se levantarem, na tentativa de se levantar e girando 360º. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Avaliação da Marcha pré e pós protocolo 

 

Fonte: do Autor 

 Observa-se que na primeira avaliação pré-protocolo que os pacientes 

atingiram 5 pontos na escala da marcha, que segundo o índice de Tinett a 

pontuação máxima para a marcha é de 12 pontos. Na segunda pós-protocolo 

avaliação os pacientes chegaram a 15 pontos na escala, havendo melhora no 

comprimento dos passos, na simetria e direção desta marcha. 

 No geral, em Março quando foi realizada a primeira avaliação dos pacientes, 

estes se encontravam em Maior risco de quedas com soma total entorno de 17 

pontos e Dezembro se observou uma melhora através do Índice de Tinett, onde 

saíram do maior risco de quedas passando para moderado risco de quedas com 

soma entorno de 24 pontos. 

 Na primeira avaliação pré-protocolo os pacientes atingiram 12 pontos na 

escala do Equilíbrio, que segundo o índice de Tinett a pontuação máxima do 

equilíbrio é de 16 pontos. Na segunda avaliação pós-protocolo os pacientes 

chegaram a 15 pontos na escala, havendo melhora do equilíbrio para se levantarem, 

na tentativa de se levantar e girando 360º. 

Na primeira avaliação pré-protocolo os pacientes atingiram 5 pontos na escala 

da marcha, que segundo o índice de Tinett a pontuação máxima para a marcha é de 

12 pontos. Na segunda pós-protocolo avaliação os pacientes chegaram a 15 pontos 

na escala, havendo melhora no comprimento dos passos, na simetria e direção 

desta marcha. 



 No geral, quando foi realizada a primeira avaliação dos pacientes, estes se 

encontravam em Maior risco de quedas com soma total entorno de 17 pontos e após 

o protocolo na reavaliação final houve melhora através do Índice de Tinett, onde 

saíram do maior risco de quedas passando para moderado risco de quedas com 

soma entorno de 24 pontos. 

 Na marcha hemiparética, não há o balanço dos membros superiores como 

ocorre na marcha normal, na maioria das vezes, o membro superior do lado parético 

encontra-se num padrão de flexão de cotovelo e adução. O paciente não tem fase 

definida de balanço e de apoio como na marcha normal; apresenta a fase de apoio 

próxima à fase de balanço, já que o lado parético faz circundução, adução, os 

artelhos são arrastados, e o membro sadio não pode realizar o passo na amplitude e 

na velocidade normais. O paciente tem risco maior de quedas, já que os movimentos 

são descontrolados, e o equilíbrio e a propriocepção estão prejudicados. Medidas de 

força muscular têm sido estabelecidas como preditoras de performance na marcha 

(Silva, Moura e Godoy, 2005). 

 Com base no padrão clinico dos acometidos pelo AVE, nota-se que a Marcha 

independente destes são um grande foco na reabilitação fisioterapêutica. Devendo 

ser trabalho a ADM, Flexibilidade, Força, Propriocepção, Equilíbrio, Treino de 

Marcha, sendo que o método pilates engloba todas essas necessidades.  

 Os músculos abdominais e eretores da coluna atuam sinergicamente, em 

coativação no segmento axial do tronco, com a finalidade de promover estabilidade 

para a manutenção de posturas e tarefas dinâmicas voluntárias. A hipotonia da 

musculatura do tronco, alteração comum em hemiparéticos, pode determinar 

prejuízos biomecânicos e incoordenação (Pompeu, et al. 2011). 

 De acordo com Pompeu et al. (2011) que fizeram uma pesquisa buscando 

uma correlação entre função motora, equilíbrio e força respiratória pós AVE, notaram  

o desalinhamento postural devido à perda de movimentos, força e 

consequentemente do equilíbrio, o que os torna mais dependentes, concluíram que 

houve correlação entre controle de tronco, desempenho funcional e equilíbrio em 

pacientes com AVC, porém perceberam também que estes indivíduos podem utilizar 

estratégias compensatórias para manter a função respiratória. 

 O treinamento do equilíbrio é um componente importante na reabilitação após 

a ocorrência do AVE, pois melhora a habilidade do indivíduo e este dado é 



correlacionado a mudanças significativas nas suas funções motoras gerais 

(Fernandes e Vasconcelos, 2012). 

 Estes autores supracitados relataram ter observado uma melhora significante 

no equilíbrio e mobilidade comparando-se as avaliações pré e pós-tratamento, 

promoção do aumento dos limites da estabilidade postural e contribuição para 

diminuição da ocorrência de quedas. 

 O equilíbrio postural é uma das mais difíceis tarefas do ser humano, e para os 

indivíduos acometidos pelo AVE manter-se ereto e movimentar-se com segurança 

contra a força da gravidade, preservando a qualidade de vida, é um grande desafio. 

Após uma lesão cerebral, a resposta para o controle automático da postura é 

interrompida, contribuindo para a deficiência do equilíbrio, levando à dificuldade na 

marcha e ao risco de quedas (Jesus, 2011). 

 Jesus (2011) fez um estudo buscando uma avaliação do equilíbrio em 

pacientes com AVE onde utilizou o Índice de Tinetti como meio de avaliação de seus 

resultados.  O equilíbrio unipodal foi a tarefa mais afetada, o equilíbrio ao girar 360º 

a mais adaptativa e o equilíbrio sentado a menos afetada. Não houve diferenças 

significativas dos escores de equilíbrio quanto ao gênero, faixa etária e tempo de 

lesão. 

 O Método Pilates tem como intuito o condicionamento físico e mental, 

melhorando flexibilidade, consciência corporal, equilíbrio e força, consequentemente 

propiciando uma melhora na funcionalidade (Brunelli, 2009), pode ser utilizado na 

prevenção de doenças ou na reabilitação.  

 Em seu estudo Brunelli (2009) obteve de seus pacientes a flexibilidade, força 

muscular, controle postural, ganho da amplitude de movimento e em um caso 

independência de marcha. 

 Baseado nos princípios que fundamentam o método Pilates acredita-se que 

estes exercícios possam contribuir na adequação e adaptação da postura sentada, 

na funcionalidade motora básica e nas habilidades funcionais de pacientes (Vargas, 

Magalhães, et. al, 2011). 

 Pestana et al. (2013) fazem uma comparação entre os exercícios baseados 

no pilates solo versus exercício resistido sobre a marcha e equilíbrio do idoso, 

objetivando verificar e comparar os efeitos sobre a marcha e o equilíbrio. Os escores 

da marcha e do equilíbrio, após a intervenção com os dois protocolos diferentes, 

foram estatisticamente significantes, demonstrando que as duas técnicas podem ser 



aplicadas quando se objetiva melhorar o desempenho funcional em idosos, portanto, 

não houve diferença entre os dois protocolos. 

 Oliveira et al. (2013) realizaram um estudo com um grupo de idosos, o qual 

realizava exercícios com Pilates no solo sem acessório e equipamento, obtendo a 

melhora da autonomia funcional desses idosos. 

 Miranda e Morais (2009) obtiveram melhora da flexibilidade dos músculos 

paravertebrais e posteriores da coxa de forma significativa. 

 Segundo Oliveira e Orçay (2010) que fizeram um estudo sobre a marcha do 

paciente portador de AVE, onde usou como um dos meios de avaliação o Índice de 

Tinetti e como meio de tratamento a cinesioterapia, obtiveram melhora significativa 

no controle de tronco, conseguindo manter-se de pé sem apoio e no comando 

conseguiu caminhar com apoio de órtese, mantendo as passadas com apoio normal 

do membro inferior esquerdo e apoio do retro pé do membro inferior direito e os 

tornozelos não se tocavam. 

 Considerando que as quedas são eventos que modificam substancialmente a 

qualidade de vida dos idosos, e qual a independência para realização de atividade 

de vida diária é um objetivo mais importante para os idosos, são necessárias 

intervenções que visem a prevenção de quedas pela melhoria da aptidão física 

(ApF) e do equilíbrio postural, melhorando assim a qualidade de vida dos idosos que 

atualmente deve ser prioridade em toda e qualquer política de saúde pública (Souza, 

2008). 

 O estudo de Souza, (2008) objetivou descrever a aptidão física, o equilíbrio e 

mobilidade, o medo de cair e a ocorrência de quedas em idosos praticantes de 

exercícios físicos regular e não praticantes e concluíram que os praticantes possuem 

melhor ApF, melhores índices de equilíbrio e mobilidade e menor medo de cair. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O método Pilates contribuiu para o ganho da função motora, na postura 

sentada, ortostática e na marcha, além do aumento amplitude de movimento dos 

indivíduos envolvidos na pesquisa. Tiveram aumento do desempenho motor e 

controle do equilíbrio, com ganho de força, flexibilidade e alongamento, amplitude de 

movimento, melhora da postura e diminuição do risco de quedas. Com a avaliação 

realizada pelo Índice de Tinett, antes e após protocolo de pilates se concluiu que os 



pacientes com sequelas de AVE obtiveram melhora maior em seu Equilíbrio em 

relação a Marcha, mesmo que ambas tiveram evolução. 
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