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Resumo 

 Este estudo teve como objetivo verificar a relação entre a força de membros 

inferiores (MMII) e capacidade funcional relativa à marcha com a qualidade de vida 

de pacientes pós Acidente Vascular Encefálico (AVE). Foi realizado na Clínica de 

Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, com 10 pacientes que estavam em 

atendimento no local. Tratou-se de uma pesquisa analítica, observacional, do tipo 

transversal, e foi realizada por meio da aplicação de três escalas: A Stroke Impac 

tScale (SIS), que avalia o impacto causado na vida e na saúde de indivíduos pós 

AVE sob a percepção dos mesmos, a Escala de Avaliação Motora para Acidente 

Vascular Cerebral (EAM), que tem por objetivo avaliar a capacidade funcional e o 

teste de levantar da cadeira 5 vezes consecutivas, cronometrado, que avalia o 

desempenho dos MMII. O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para avaliar a 

normalidade dos dados, aqueles classificados como distribuição normal foi utilizado 

o teste de Coeficiente de Correlação de Pearson e para os dados não normais foi 

utilizado o teste de Coeficiente de Correlação de Spearman. Foi encontrada uma 

correlação positiva forte entre a força de MMII e a qualidade de vida, sendo o p valor 

0,014. Com este estudo, observou-se que quanto maior a força dos MMII, melhor a 

mobilidade funcional e consequentemente, melhor a qualidade de vida. 

Palavras-chave: AVE, qualidade de vida, marcha 

 

Introdução  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado a segunda causa de 

morte e a primeira causa de incapacidade funcional no mundo, anualmente 15 

milhões de pessoas sofrem um AVE em todo o mundo, destes em torno de 5 

milhões vão a óbito e os que sobrevivem podem apresentar sequelas físicas e/ou 

mentais.1  Essas sequelas os tornam mais dependentes, em torno de 30 a 40% dos 

sobreviventes não conseguem retornar ao trabalho que realizavam anteriormente e 

necessitam de auxílio para realizar atividades básicas de vida diária.2 

A dificuldade para realizar um movimento pode ocasionar em incapacidade e 

limitações funcionais, resultando em uma perda da mobilidade, padrões atípicos de 

movimentos, estratégias compensatórias e movimentos involuntários.3  Dentre os 



comprometimentos motores mais encontrados está a hemiparesia/hemiplegia, que é 

considerada a redução ou ausência de força muscular dos grupos musculares de um 

dimidio corporal, que pode acarretar uma assimetria corporal e uma dificuldade em 

suportar o peso no lado afetado.4 Esta condição interfere diretamente no 

desempenho de atividades funcionais e de vida diária por causar uma instabilidade 

postural,5  desta forma dificultando a marcha.6 

Indivíduos pós AVE perdem a capacidade de estabilizar as articulações 

proximais e do tronco levando a um desalinhamento postural, a marcha é realizada 

com uma abdução exagerada de membro inferior na fase de balanço devido à 

dificuldade em realizar flexão de quadril e joelho e dorsiflexão de tornozelo.7 A 

marcha também apresenta alterações quanto a velocidade, cadência, simetria, tanto 

pela dificuldade em iniciar o movimento quanto pela dificuldade em determinar o 

quanto de força será necessária.4 

A fraqueza muscular (paresia) é sem dúvida um fator limitante para os 

indivíduos pós AVE,8 podendo ocorrer pela diminuição da ativação de unidades 

motoras ou por mudanças fisiológicas no músculo plégico,9 sendo responsável por 

uma menor participação social e consequentemente piora da qualidade de vida.10 

A qualidade de vida apresenta maior comprometimento logo após o AVE e 

durante a reabilitação apresenta melhora significativa.1 No entanto, se o 

desempenho de atividades de vida diárias apresenta-se deficitário é necessário 

avaliar o impacto da doença na qualidade de vida dos mesmos.4 

O AVE acarreta dificuldades na vida dos pacientes, por ser uma condição que 

influencia negativamente na realização das atividades de vida diária destes 

indivíduos. 

 

Objetivo 

Este estudo teve como objetivo estabelecer uma relação entre a qualidade de 

vida de pacientes pós AVE com a capacidade funcional relativa à marcha e a força 

de membros inferiores (MMII). 

 

Procedimentos metodológicos 



Desenho do estudo  

Tratou-se de um estudo analítico, observacional de pesquisa transversal.  

 

População estudada  

Participaram deste estudo dez pessoas com AVE, voluntários, em tratamento 

na clínica de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão estabelecidos.  

Critérios de inclusão: indivíduos maiores de 18 anos, pacientes com diagnóstico a 

mais de 6 meses (crônicos), diagnóstico clínico de AVE confirmado por exame de 

imagem, estar de acordo com a pesquisa e ter assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Critérios de exclusão: desistência do protocolo, 

intercorrências clínicas, hemiplegia que acarrete a incapacidade de execução de 

marcha, mesmo que de forma adaptada (uso de recursos auxiliares), múltiplos 

episódios de AVE e disfunções músculo-esqueléticas em MMII ou presença de 

outras afecções neurológicas.  

 

Desenvolvimento 

Este estudo foi realizado na Clínica de Fisioterapia da Faculdade Santa 

Cecília, no setor de neurofuncional adulto, no período de fevereiro a março de 2017, 

após a aprovação do comitê de ética e pesquisa da Universidade Santa Cecília, 

CAAE: 61429516.2.0000.5513, número do parecer: 1843509. Esta pesquisa seguiu 

todas as recomendações da resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Os pacientes da clínica de fisioterapia foram abordados antes do início do 

atendimento, foram esclarecidas as questões da pesquisa e aqueles que 

concordaram, realizaram os testes sem a influência do cansaço decorrente da 

sessão de tratamento.  

A coleta de dados foi realizada por meio da Escala de Impacto do AVE versão 

3.0 (Stroke Impact Scale – SIS),11 para avaliar o impacto causado pelo AVE na vida 

e na saúde destes indivíduos, juntamente com a Escala de Avaliação Motora para 

Acidente Vascular Cerebral (EAM),12 que tem por objetivo avaliar a capacidade 

funcional de pacientes pós AVE e o teste de levantar da cadeira 5 vezes 

consecutivas cronometrado,13 para avaliar a força dos MMII. Um questionário foi 

aplicado para caracterização da amostra. 

 



Materiais 

A SIS é uma escala que avalia o impacto que o AVE causou na vida e na 

saúde de cada indivíduo, pelo ponto de vista do mesmo.14 É composta por 59 itens e 

abrange 8 domínios, sendo eles força, função da mão, mobilidade, atividades de 

vida diária, emoção, memória, comunicação e participação social. O último item, 

sobre recuperação do AVE, corresponde a uma escala visual representada de 0 a 

100, onde o paciente deve marcar o número correspondente ao grau de 

recuperação que ele considera ter alcançado.11 Cada domínio utiliza uma avaliação 

de até 5 pontos, correspondendo a uma melhor qualidade de vida as pontuações 

que mais se aproximam do valor máximo.14 Neste estudo foram utilizados os itens 

correspondentes a força, mobilidade funcional, participação social e recuperação.Os 

itens foram escolhidos em razão da especificidade da análise relacionado à 

mobilidade funcional, marcha e qualidade de vida.  

A EAM é composta por 8 tarefas motoras, sendo elas rolar de decúbito dorsal 

para decúbito lateral, decúbito dorsal para sentado, equilíbrio sentado, passar de 

sentado para ortostatismo, marcha, função de membros superiores, movimento das 

mãos e atividade fina das mãos. Cada item é pontuado de 0 à 6, sendo o resultado 

máximo de 48 pontos refletindo este resultado na qualidade da realização.12,15,16 Não 

foi utilizado neste estudo os itens 6, 7 e 8 por abordarem função de membros 

superiores. 

Para avaliar a força de MMII, foi solicitado que a pessoa levantasse de uma 

cadeira com apoio de tronco e encostada na parede, por 5 vezes consecutivas, 

estando com os braços cruzados junto ao corpo e foi cronometrado o tempo utilizado 

para se terminar a tarefa. Este procedimento é o mesmo utilizado no teste SPPB, 

pontuando de acordo com a categoria de força de MMII. Foi adotado o escore do 

SPPB onde 1 ponto representa os indivíduos que levaram 16,70 ou mais segundos 

para concluir a tarefa, 2 pontos para quem ficou entre 13,70 a 16,69 segundos, 3 

pontos para quem esteve entre 11,20 a 13,69 segundos e 4 pontos para quem usou 

11,19 ou menos segundos para realizar a tarefa. Correspondendo 1 ao pior e 4 ao 

melhor desempenho.13 

O questionário para caracterização da amostra, contendo dados 

sociodemográficos e condições associadas ao AVE foi aplicado coletando 

informações referentes a idade, sexo, questões relacionadas ao AVE como tempo, 



lado acometido, quantidade de episódio, este foi elaborado pelos autores do 

presente estudo, com a finalidade de obter um registro dos participantes. 

 

 

Análise de dados 

Para análise dos dados utilizamos o programa estatístico SPSS versão 19.0 

para Windows. Os dados numéricos foram expressos em média e desvio padrão 

enquanto os dados categóricos foram apresentados em frequência absoluta e 

relativa.  

Para análise de normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk. Para 

análise de correlação dos dados normais foi utilizado o teste de Coeficiente de 

Correlação de Pearson e o teste de Coeficiente de Correlação de Spearman foi 

utilizado para os dados que não seguiram a normalidade. 

Foi adotado o valor de p<0,05 para efeito de significância da análise 

estatística. 

 

Resultados 

Foram avaliados dez indivíduos acometidos por AVE que frequentavam a 

clínica de Fisioterapia de Universidade Santa Cecília durante a realização da 

pesquisa. Destes, 1 pessoa foi excluída do presente estudo por não conseguir 

realizar o teste de levantar da cadeira 5 vezes consecutivas, sem utilizar os MMSS.  

Em relação às características sociodemográficas, notou-se que a maioria dos 

participantes eram do sexo masculino (60%) e a média de idade foi de 50 anos (DP+ 

11 anos). O tipo de AVE mais encontrado foi isquêmico (90%) e o hemicorpo mais 

acometido entre os indivíduos foi o esquerdo (60%).  

A tabela 1 diz respeito aos resultados das medidas específicas utilizadas 

neste estudo. 

Tabela 1: Caracterização dos testes de qualidade de vida e capacidade funcional 

Variável Média / escore total DP + 

SIS força 6,67 / 10 +2,87 



SIS mobilidade 34,67 / 45 +7,03 

SIS participação 31,33 / 40 +8,63 

EAM 21,00 / 30 +4,30 

Legenda: DP: desvio padrão; EAM: Escala de Avaliação Motora; SIS: Stroke Impact 

Scale.  

A tabela 2 mostra os resultados do teste de levantar da cadeira de acordo 

com a pontuação utilizada no teste SPPB. 

Tabela 2: Caracterização do teste de força de MMII com pontuação utilizada pelo 

SPPB 

Força de MMII  Fi(n) = 9 FR(%) 

16,70 ou mais segundos 5 55,6% 

13,70 A 16,69 segundos 2 22,2% 

11,20 A 13,69 segundos 0 0% 

11,19 ou menos segundos 2 22,2% 

Legenda: Fi: frequência absoluta; FR: frequência relativa; MMII: membros inferiores. 

Foi analisada uma possível relação entre a qualidade de vida de pessoas pós 

AVE e tarefas motoras executadas por elas incluindo marcha e uma relação entre a 

qualidade de vida e a força de MMII, conforme expresso na tabela 3. 

 

Tabela 3: Correlação entre a qualidade de vida relativa à mobilidade funcional e 

participação, tarefas motoras executadas e força de MMII 

Variáveis SIS mobilidade  SIS participação 

 R p valor  r p valor 

EAM 0,116 0,767ª EAM 0,448 0,227ª 

SIS força 0,315 0,408a SIS força 0,585 0,098ª 

Força MMII 0,775 0,014b Força MMII 0,516 0,155b 

Nota: p-valor referente ao teste de Pearson (a) e teste de Spearman (b) 

Legenda: EAM: Escala de Avaliação Motora; MMII: membros inferiores; R: 

Coeficiente de correlação de Pearson  / Spearman ; SIS: Stroke Impact Scale. 

 



Considerações 

Após investigar a existência de uma relação entre a qualidade de vida nos 

itens mobilidade e participação com a capacidade funcional relativa à marcha, 

conclui-se que não houve relação entre as variáveis. E ao analisar mobilidade e 

participação da qualidade de vida com a força de MMII foi encontrado uma 

correlação positiva, representando a força dos MMII interfere diretamente na 

qualidade de vida dos indivíduos no aspecto mobilidade. 
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