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RESUMO 

 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma desordem neurológica aguda, de origem 
vascular, que pode gerar alterações de postura e equilíbrio nos pacientes 
acometidos. Este trabalho teve como objetivo avançar com o conhecimento 
relacionado à presença de alterações posturais e de equilíbrio em pacientes pós-AVE, 
com a utilização da fotogrametria digital e da estabilometria estática. Participaram 
desse estudo 31 pacientes hemiparéticos pós-AVE que foram divididos em três 
grupos de alterações motoras: Hemiparesia à direita (n=16), Hemiparesia à 
esquerda (n=15) e um grupo com a junção dos grupos Hemi D e Hemi E (n=31). 
Para a análise estatística da fotogrametria e da estabilometria, nas comparações 
intergrupo, foi utilizada a análise de variância de uma via (ANOVA) (significância 
p<0,05). Sempre que se detectaram diferenças entre os dados, essas foram 
evidenciadas pelo teste post hoc de Holm Sidak. Nas comparações intragrupo foi 
utilizado o teste em t (significância p<0,05). Os padrões posturais encontrados por 
meio da fotogrametria foram comparados com os dados da estabilometria, utilizando 
o coeficiente de correlação de Pearson (significância r≥0,80). Os dados da 
fotogrametria que evidenciaram desvios posturais foram: Acrômio D mais alto no 
grupo hemi. à E, e acrômio E mais alto no grupo hemi. à D (F6,154=8,26; p<0,05); 
EIAS E mais alta no grupo hemi. à D e elevação da EIAS D no grupo hemi. à E 
(F6,154=5,49; p<0,05); uma menor distância entre os acrômios e as EIAS D no grupo 
hemi. à E e menor distância entre acrômios e EIAS E no grupo hemi. à D 
(F6,154=6,16; p<0,05) e abdução da escápula E no grupo hemi. à D e abdução da 
escápula D no grupo hemi. à E (F6,154=7,54; p<0,05). A análise estabilométrica 
evidenciou: maior quantidade de pacientes com desvio posterior e à esquerda, 
independente do lado da hemiparesia; maior quantidade significativa de 
deslocamento posterior nos três grupos: grupo hemiparesia D/E (t = 4,20; p <0,05), 
grupo hemiparesia D (t = 3,04; p <0,05) e grupo hemiparesia E (t = 2,81; p <0,05) 
e desvio para a esquerda significativamente maior nos três grupos: grupo 
hemiparesia D/E (t = 5,73; p <0, 05), grupo hemiparesia D (t = 3,78; p <0, 05) e 
grupo hemiparesia E (t = 4,89; p <0, 05). A análise de correlação mostrou uma forte 
relação entre grande parte dos padrões da fotogrametria quando comparados aos da 
estabilometria. Dessa maneira, podemos concluir que pacientes hemiparéticos pós-
AVE apresentam elevação de ombro e pelve, menor distância entre ombro e pelve e 
escápula abduzida do lado oposto ao da hemiparesia, que, independente do lado da 
hemiparesia, esses pacientes apresentaram um padrão de deslocamento posterior e 
à esquerda do centro de pressão e que problemas de equilíbrio se correlacionam com 
problemas posturais. 

 
 

Palavras-Chave: Acidente vascular encefálico, hemiparesia, postura, equilíbrio, 
fotogrametria, estabilometria. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Stroke is an acute neurological disorder of vascular origin, which can alter equilibrium 
and posture in affected patients. This study aimed to advance the knowledge about 
the presence of postural and balance alterations in post-stroke patients using digital 
photogrammetry and static stabilometry. Participated in this study 31 post-stroke 
hemiparetic patients who were divided into three groups of motor disorders: right 
hemiparesis (n=16), left hemiparesis (n=15) and a group with the summation of 
groups right Hemi. and left Hemi. (n=31). For statistical analysis of photogrammetry 
and stabilometry in intergroup comparisons, analysis of one-way variance (ANOVA) 
(significance p<0.05) was used. When differences were detected between the data, 
they were evidenced by the post hoc Holm Sidak test. In the intra-group 
comparisons t test was used (significance p<0.05). Postural patterns found by 
photogrammetry were compared with stabilometry data using the Pearson 
correlation coefficient (significance r≥0,80). The Photogrammetry data that showed 
postural deviations were: right acromion highest in left hemi. group and left 
acromion higher in right hemi. group (F6,154=8.26; p<0.05). Left ASIS highest in right 
hemi. group and the elevation of the right ASIS in the left hemi. group (F6,154=5.49, 
p<0.05). A smaller distance between the right acromion and ASIS in the left hemi. 
group and shorter distance between the left acromion and ASIS in the right hemi 
group (F6,154=6.16; p<0.05) and abduction of the left scapula in the right hemi. 
group and right scapula abduction in the left  hemi. group (F6,154=7.54, p<0.05). The 
stabilometric analysis showed: greater number of patients with posterior and left- 
deviation independent of the hemiparesis side; most significant amount of posterior 
displacement in the three groups: right/left hemiparesis group (t=4.20; p<0.05), 
right hemiparesis group (t=3.04; p<0.05) and left hemiparesis group (t=2.81; 
p<0.05) and left shift was significantly higher in three groups: right/left hemiparesis 
group (t=5.73; p<0, 05), right hemiparesis group (t=3 78; p <0, 05) and left 
hemiparesis group (t=4.89; p<0, 05). Correlation analysis showed a strong 
relationship between great part of patterns of photogrammetry compared to the 
estabilometry. Thus, we conclude that post-stroke hemiparetic patients have 
elevated shoulder and pelvis, shortest distance between the shoulder and pelvis and 
abducted scapula on the opposite side of hemiparesis, that, regardless of the side 
hemiparesis, these patients showed a pattern of posterior and left displacement of 
the center of the pressure and that balance problems correlate with postural 
problems. 
 

 

Key words: Stroke, hemiparesis, posture, balance, photogrammetry, stabilometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma desordem do sistema nervoso 

central (SNC) aguda, de origem vascular (STROKE, 1989) e representa a segunda 

maior causa de morte e incapacidade em todo o mundo (LOZANO et al., 2012; 

MURRAY et al., 2012). Nos últimos anos, os prejuízos causados por essa disfunção 

apresentaram um aumento significativo em relação ao número de pessoas 

acometidas, número de mortes e incapacidades. Essa estatística revela uma maior 

proporção em países de baixa e média renda, que também exibiram nos últimos 

anos um aumento maior que 100% na incidência (KRISHNAMURTHI et al., 2013; 

FEIGIN et al., 2009). Estima-se ainda que esses agravos apresentarão um aumento 

exponencial em todo o mundo nas próximas décadas (MUKHERJEE; PATIL, 2011).   

O AVE pode desencadear alterações neurológicas, motoras, perceptivas, 

cognitivas e comportamentais, produzindo um grande impacto no grau de autonomia 

funcional, incapacidade física, desajuste social e dependência nas atividades da vida 

diária (AVDs) dos afetados (STROKE, 1989; MERCIER L. et al., 2001). Essa 

dependência nas AVDs ocorre porque lesões no SNC podem interferir com a 

habilidade do SNC em produzir padrões normais de ajustes posturais, alterando a 

coordenação espaço-temporal para respostas posturais automáticas, com reversão 

na sequência de ativação normal de distal-para-proximal da musculatura postural 

(HORAK; HENRY; SHUMWAY-COOK, 1997).  

Pacientes hemiparéticos pós-AVE apresentam contração dos músculos do 

tronco ineficiente, devido à lesão do neurônio motor superior (NMS), ao 

recrutamento insuficiente de unidades motoras de alto limiar e ao desuso. Como os 

músculos do tronco são supridos por inervação do córtex motor de ambos os 

hemisférios, uma lesão do NMS unilateral pode causar fraqueza muscular bilateral 

nesse segmento (KARATAS et al., 2004). Dessa maneira, os músculos extensores do 

tronco quando atuam tanto como motores principais ou como estabilizadores 

(DICKSTEIN et al., 1999) os músculos rotatórios (TANAKA; HACHISUKA; OGATA, 

1997) e músculos flexores e extensores do tronco (KARATAS et al., 2004) 
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apresentam diminuição de força nos dois lados do corpo. Além do acometimento 

bilateral, há também redução dos níveis de ativação dos músculos flexores laterais 

do tronco (TANAKA; HACHISUKA; OGATA, 1997) e do músculo grande dorsal no lado 

do corpo afetado, produzindo déficits da atividade antecipatória (DICKSTEIN et al., 

2004). Além da participação dos músculos do tronco, a assimetria dos músculos 

abdominais pós-AVE também estão intimamente relacionados com a redução do 

equilíbrio da coluna vertebral (SEO et al., 2013; DICKSTEIN et al., 2004). Como os 

músculos do tronco estão envolvidos na coordenação e regulação das respostas 

posturais, o comprometimento muscular após o AVE gera uma perturbação dessas 

respostas, causando alterações na postura e no equilíbrio que ocorre tanto na fase 

aguda quanto na fase crônica pós-lesão, o que está relacionado com alterações na 

marcha, incapacidade funcional e déficit no desempenho das AVDs (KARATAS et al., 

2004; VERHEYDEN et al., 2006).   

O controle postural é um fenômeno complexo que depende de várias partes 

do SNC e periférico, além dos sistemas musculoesquelético, vestibular, visual e 

somatossensorial. Envolve, dessa maneira, força muscular, tempo de reação, limite 

de estabilidade e controle antecipatório para manter a postura, facilitar o movimento 

e recuperar o equilíbrio (MANCINI e HORAK, 2010). Desse modo, um controle 

postural adequado é fundamental para o desempenho eficiente e eficaz de todas as 

atividades desempenhadas por um sujeito (HORAK; HENRY; SHUMWAY-COOK, 

1997), apresentando uma íntima relação com a capacidade de realizar as AVDs 

(HSIEH et al., 2002). Nesse sentido, avaliar o desempenho do tronco e observar e 

registrar as alterações posturais são essenciais para predizer a funcionalidade em 

pacientes pós-AVE e revelar possibilidades de melhora da prática clínica, o que 

sugere a necessidade de uma avaliação postural precoce (HSIEH et al., 2002; DI 

MONACO et al., 2010).  

Existem muitas ferramentas utilizadas para avaliar a postura e o controle 

postural. Essas ferramentas buscam identificar problemas posturais, o que é 

importante para, por exemplo, predizer o risco de quedas, determinar qual 

intervenção será mais adequada e a evolução do tratamento (MANCINI e HORAK, 

2010). A utilização de ferramentas tecnológicas evoluiu muito nas últimas décadas 

(VERHEYDEN et al., 2007), fazendo com que seu uso, em conjunto com a avaliação 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verheyden%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17613559
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clínica, seja de extrema importância para a compreensão das deficiências posturais e 

incapacidades em pacientes pós-AVE, já que elas medem diferentes aspectos do 

controle postural (SAWACHA et al., 2013). Além disso, ferramentas tecnológicas 

estabelecem medidas quantitativas para a avaliação postural e podem fornecer um 

parâmetro para comparar as variações da postura de forma menos subjetiva que a 

análise qualitativa, possibilitando, por exemplo, a mensuração da distribuição de 

carga e solicitações mecânicas sobre as estruturas musculoesqueléticas (FERREIRA 

et al., 2011). 

 

 

1.1. Fotogrametria 

 

 

Uma das ferramentas, que está sendo cada vez mais utilizada para a avaliação 

postural, são os sistemas computadorizados de análise postural, como é o caso da 

fotogrametria computadorizada (DUNK et al., 2004). De acordo com a Sociedade 

Internacional de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, "Fotogrametria é a arte, 

ciência e tecnologia de obtenção de informações confiáveis, a partir de imagens e 

outros sistemas sensórios sobre a Terra e seu ambiente, e outros objetos físicos e 

processos através da gravação, mensuração, análise e representação" (ISPRS, 2012). 

Com o avanço tecnológico das câmeras digitais, que fornecem imagens a 

baixo custo, com uma relação custo-benefício favorável, de fácil armazenamento, 

conservação, longevidade das gravações e rápida comunicabilidade, a fotogrametria 

apresenta cada vez mais visibilidade (VAN NIEKERK et al., 2008; NORMANDO; DA 

SILVA; MENDES, 2011). Outra vantagem desse método é o tempo reduzido de 

exposição e constrangimento dos pacientes durante as avaliações clínicas (NAIF-DE-

ANDRADE, et al. 2012). Além do controle direto da fotografia, se o avaliador 

perceber que o objetivo não foi alcançado, o procedimento pode ser repetido 

quantas vezes forem necessárias, sem o agendamento de um novo compromisso 

com o paciente (ETTORRE et al., 2006). 
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A análise postural feita pela fotogrametria computadorizada é realizada 

através da fotografia digital do paciente nos planos frontal anterior, posterior e 

sagital. Do ponto de vista metodológico, a fotogrametria torna possível identificar 

desequilíbrios através da mensuração de ângulos e distâncias (DUNK et al., 2004), 

possibilitando a produção de informações muito mais confiáveis do que aquelas 

geradas pela avaliação postural visual (GADOTTI; BIASOTTO-GONZALEZ, 2010). 

Ainda, segundo Ferreira e cols. (2011), a mensuração de ângulos através da 

fotogrametria digital pode ser considerada confiável, mesmo em situações em que os 

pontos analisados não estão no mesmo plano. Além disso, vários estudos têm 

demonstrado sua confiabilidade (PAUSIC; PEDISIC; DIZDAR, 2010; FERREIRA et al., 

2010; SAAD et al., 2012) e repetibilidade (FERREIRA et al., 2010; FURLANETTO et 

al., 2012; FORTIN et al., 2012).  

Após a captação das imagens, essas devem ser interpretadas por softwares 

projetados para esse fim, usando como referência pontos pré-definidos, que são 

delimitados durante a análise (DUNK; LALONDE; CALLAGHAN et al., 2005; 

OKIMOTO; KLEIN, 2012). Um desses softwares desenvolvidos para examinar as 

imagens é o Software de Avaliação Postural (SAPO). Através do SAPO, é possível 

medir as distâncias e os ângulos através da marcação de pontos com a utilização de 

protocolos pré-estabelecidos ou usando pontos escolhidos livremente. É seguido por 

instruções de utilização e gera os relatórios de análises (FERREIRA et al., 2010). 

Além disso, tem acesso público e gratuito (http://puig.pro.br/sapo/).  

O SAPO foi previamente submetido a avaliações de confiabilidade e validade, 

onde demonstrou ser uma ferramenta confiável e válida para a realização da análise 

postural com fotografias (BRAZ; GOES; CARVALHO, 2008; FERREIRA et al., 2010; 

DAVIDSON et al., 2012;). Para facilitar a localização de pontos anatômicos, um 

tutorial é disponível no software, sendo um recurso para a avaliação quantitativa de 

fácil utilização, o que torna possível uma discussão da postura com base nos valores 

médios de vários ângulos (FERREIRA et al., 2011). 

No entanto, por ser uma ferramenta relativamente nova, existem poucos 

estudos publicados na literatura científica, utilizando o SAPO como uma ferramenta 

para a avaliação de alterações posturais em pacientes neurológicos pós-AVE.   
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Apesar de não existirem trabalhos que correlacionem a fotogrametria digital 

com o AVE, essa ferramenta é amplamente utilizada para detectar alterações 

posturais em outras patologias. Davison e cols. (2011) demostraram que o SAPO é 

uma ferramenta que apresenta objetividade, precisão e confiabilidade na avaliação 

de alterações torácicas em crianças nascidas prematuramente. Pezzan e cols. (2011) 

utilizaram o SAPO como ferramenta de avaliação das alterações posturais em 

adolescentes usuárias de sapatos de salto alto.  Ribeiro e cols. (2011) realizaram a 

avaliação do alinhamento do retropé em corredores com fascite plantar, utilizando o 

Software AutoCAD 2005. Rodrigues, Romeiro e Patrizzi (2009) mostraram a 

confiabilidade da biofotogrametria computadorizada através do software Autocad-

2006 em alterações posturais de pacientes idosos. De acordo com o estudo de 

Saad e cols. (2009), a fotogrametria digital, através do software Core Draw, mostrou 

um alto índice de repetibilidade para avaliar escoliose para as curvas torácicas e 

toracolombares. 

Além de sua importância na avaliação postural a fotogrametria 

computadorizada é amplamente utilizada na área da odontologia (NORMANDO; DA 

SILVA; MENDES, 2011) e da cirurgia plástica (ETTORRE et al., 2006; NAIF-DE-

ANDRADE, et al. 2012).  

 

 

1.2. Estabilometria 

 

 

O equilíbrio é um fenômeno complexo que requer interações entre os sistemas 

vestibular, visual, proprioceptivo, musculoesquelético e cognitivo, sendo essencial 

para o desempenho de tarefas funcionais com segurança (ARYA et al., 2014; 

KARATAS et al., 2004). Durante a manutenção da postura bípede, todas as forças 

que atuam sobre o corpo são balanceadas para que o centro de gravidade do corpo 

seja mantido ou retorne à sua base de suporte, permitindo que o corpo reaja a 

forças desestabilizadoras de forma rápida e eficiente, recuperando a estabilidade 

postural via ajustes, antes, durante e após o movimento voluntário e em resposta de 

perturbação externa (HORAK; HENRY; SHUMWAY-COOK, 1997; KARATAS et al., 
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2004). Mudanças no centro de massa ou na base de suporte, devido a distúrbios 

internos ou ambientais, exigem a atividade coordenada de tornozelo, joelho, quadril 

e músculos do tronco para manter o equilíbrio. Desse modo, sem um perfeito 

equilíbrio, a realização das atividades funcionais, tais como transferências, alcance e 

marcha se tornam preocupantes (KARATAS et al., 2004). 

A grande maioria dos pacientes que sofreram AVE sofre de alterações de 

equilíbrio, apresentando assim um aumento no risco de quedas, prejuízos nas AVDs 

e diminuição da qualidade de vida (TYSON et al., 2006; KAMPHUIS et al., 2013). O 

equilíbrio pode estar alterado após o AVE, devido a inúmeros fatores como: déficits 

na integração vestibular e visual, déficits proprioceptivos, perturbações da 

organização e integração sensorial, déficits cognitivos, fraqueza muscular, déficits 

motores, alterações na estabilização da cabeça e do tronco e compensações 

musculares no lado não-parético que geram alterações nos ajustes posturais (NIAM 

et al., 1999; BONAN et al., 2004; GEURTS et al., 2005; TYSON et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2011).   

Parece ficar claro, então, que a avaliação do equilíbrio postural estático é um 

processo importante para a prática clínica (TYSON et al., 2006). Na última década, a 

utilização de sistemas computadorizados tem se tornado disponível como uma 

ferramenta clínica útil na avaliação de pacientes pós-AVE. Essas ferramentas 

fornecem informações quantitativas sobre a presença de alterações posturais, 

orientam o desenvolvimento das estratégias de reabilitação, permitem acompanhar a 

evolução do tratamento e quantificar a eficácia terapêutica (DE HAART et al., 2005; 

MANCINI e HORAK, 2010).   

Uma dessas ferramentas amplamente utilizada é a estabilometria, que se 

propõe a avaliar o equilíbrio por meio da quantificação da oscilação postural, 

realizada com o sujeito em posição ortostática, sobre uma plataforma de força. A 

análise da instabilidade postural é realizada através do cálculo do comprimento da 

oscilação, da área do estabilograma ou da mensuração do deslocamento do centro 

de pressão (CP) do pé do sujeito nos eixos anteroposterior (AP) e médio-lateral (ML), 

durante um período de tempo (OLIVEIRA; SIMPSON; NADAL, 1996; PÉRENNOU, 

2006; MANCINI; HORAK, 2010). 
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O CP é o ponto de aplicação da resultante das forças ascendentes exercidas 

pela superfície de apoio sobre os pés em reação à gravidade (PÉRENNOU, 2006). É 

importante avaliar o deslocamento anteroposterior e médio-lateral do CP 

separadamente, pois essa análise fornece informações sobre aspectos biomecânicos, 

sensoriais e neuromusculares necessárias para posterior planejamento do 

tratamento, além do fato de o controle da oscilação nas direções AP e ML ser 

realizado por vias neurais distintas (NIAM et al., 1999). 

Há dois tipos de estabilometria, a estática e a dinâmica. A posturografia 

estática tem como objetivo quantificar a oscilação postural enquanto o sujeito 

permanece o mais imóvel possível. Em contraste, a posturografia dinâmica envolve o 

uso de perturbações externas de equilíbrio ou mudança de superfície e/ou variações 

visuais (MANCINI; HORAK, 2010).  

Em uma postura ortostática adequada em repouso, ocorre uma distribuição 

simétrica de peso entre os membros inferiores, e o CP é projetado sobre a base de 

apoio exercida pelos dois pés, proporcionando uma ótima estabilidade no indivíduo 

(PÉRENNOU, 2006; ANKER et al., 2008). Já em uma instabilidade postural, ocorre 

distribuição assimétrica de peso em ambos os eixos (AP e ML) e existe a presença de 

grande quantidade de oscilação (ANKER et al., 2008). 

Pacientes hemiparéticos pós-AVE geralmente apresentam desequilíbrio 

postural evidenciado por meio da estabilometria. Normalmente há descarga de peso 

assimétrica nos membros inferiores, aumento do deslocamento do CP nos eixos AP e 

ML e presença de um pequeno limite de estabilidade, de maneira que o CP não pode 

se mover sem expor o paciente a uma perda de equilíbrio (PÉRENNOU, 2006). Esses 

relatos surgem devido a deficiências biomecânicas, fraqueza muscular, danos 

ortopédicos, sensório-motores, proprioceptivos e cognitivos, e também como 

resultado de uma estratégia compensatória evidenciada pela pouca participação do 

membro inferior parético na estabilização postural (PÉRENNOU, 2006; MARIGOLD; 

ENG, 2006; GENTHON et al., 2008; ARYA et al., 2014). Ainda, pacientes pós-AVE 

geralmente percebem seu eixo longitudinal rodado para o lado contralateral à lesão 

encefálica, ou seja, para o lado da hemiparesia, fato possivelmente correlacionado 

com alterações posturais (BARRA et al., 2007). Esses fenômenos podem ser 
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explicados pelo fato da instabilidade postural dos pacientes pós-AVE também resultar 

da incapacidade do membro não-parético em estabilizar totalmente o corpo, atuando 

de forma mais passiva do que um membro articulado. Dessa maneira, a postura 

adotada por esses pacientes tem por finalidade aliviar o membro inferior parético e 

carregar o membro não acometido, tornando os pacientes capazes de controlar a 

posição vertical (GENTHON et al., 2008).  

Nesse sentido, é importante a avaliação da estabilidade postural desses 

pacientes para que a presença de desequilíbrios seja identificada proporcionando 

uma intervenção precoce, já que tem sido demonstrado que um aumento da 

distribuição assimétrica de peso pode gerar incapacidades, causar prejuízos nas 

AVDs e aumentar o risco de quedas (ANKER et al., 2008).  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivos gerais 

 

 

O objetivo desse trabalho foi identificar a presença de padrões posturais e de 

equilíbrio em pacientes pós-AVE com a utilização da fotogrametria digital e da 

estabilometria estática.  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

 Verificar se há uma relação entre os padrões de postura e de equilíbrio de 

acordo com o lado do corpo acometido: hemiparesia à direita, hemiparesia à 

esquerda e independente do lado afetado.  

 

 Verificar se há uma relação entre os padrões dos desvios posturais revelados 

por meio da fotogrametria digital com os prejuízos de equilíbrio evidenciados 

através da estabilometria.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Participantes 

 

 

Nesse estudo observacional com delineamento transversal, participaram 31 

pacientes que sofreram AVE independente da sua etiologia (isquêmico ou 

hemorrágico), da fase do AVE (aguda, subaguda ou crônica) e que apresentaram 

hemiparesia (direita ou esquerda) como sequela motora.   

Os indivíduos foram recrutados no ambulatório de Doenças Neurovasculares 

do Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP/USP). As coletas dos dados foram realizadas no Centro Integrado de 

Reabilitação do Hospital Estadual da FMRP/USP e no Centro de Reabilitação do 

HCFMRP/USP. 

Como critério de inclusão no estudo, foi estabelecida a necessidade do 

paciente manter a postura ortostática para a realização do procedimento da 

fotografia digital e da estabilometria, apresentar diagnóstico fechado de AVE e 

possuir hemiparesia com sequela motora. Como critério de exclusão foi designado a 

presença de outras patologias associadas. Os indivíduos que se encaixaram nos 

critérios de admissão assinaram um termo de consentimento livre para a participação 

no estudo. 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, sob o protocolo número 3855/2014.  
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3.2. Equipamento e procedimento  

  

 

3.2.1. Fotogrametria 

 

 

Para a realização da fotografia digital, foi utilizada uma câmera fotográfica 

digital da marca Sony, com configuração para a aquisição da imagem 2 mega pixels. 

A câmera foi posicionada em um tripé a três metros de distância do paciente e a 

uma altura equivalente à metade da estatura do paciente. 

A fim de garantir a mesma base de sustentação em todos os planos, foi 

utilizado um tapete de cartolina onde foram marcados com caneta os pés do 

paciente. Desse modo, após a realização da primeira fotografia, o tapete foi rodado 

em 90° e o paciente novamente posicionou seus pés em cima do desenho 

predeterminado. As fotos foram realizadas no plano sagital direito e frontal anterior e 

posterior. Os pontos anatômicos, determinados pelo protocolo SAPO, foram 

marcados com bolas de isopor no paciente. No plano frontal anterior foram: trago 

auricular direito e esquerdo, acrômio direito e esquerdo e espinha ilíaca 

anterossuperior (EIAS) direita e esquerda. No plano frontal posterior foram 

marcados: processo espinhoso da terceira vértebra torácica, ângulo inferior da 

escápula direita e ângulo inferior da escápula esquerda. No plano sagital direito 

foram marcados: trago auricular direito e processo espinhoso da sétima vértebra 

cervical.  

Após a realização das fotos, as imagens foram transferidas a um 

microcomputador (IBM-PC) onde foram analisadas através do software SAPO, que 

fez as comparações entre os pontos anatômicos predeterminados do lado direito e 

do lado esquerdo do tronco do paciente.  
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3.3.2. Estabilometria 

 

 

O teste estabilométrico foi realizado através da plataforma de equilíbrio e salto 

BIOMEC 400 da EMG System do Brasil de São José dos Campos, no Centro Integrado 

de Reabilitação do Hospital Estadual da FMRP/USP. Foi utilizada uma frequência de 

aquisição de 100 Hz e o sinal foi filtrado comum filtro passa baixa com frequência de 

corte de 10 Hz. Foi solicitado ao paciente que ficasse em pé sobre a plataforma de 

força, com apoio duplo e olhos abertos, o mais imóvel possível e que se concentrasse 

em um ponto fixo localizado à sua frente, há 1,5 metros da plataforma de força. A 

posição dos pés foi aquela de maior conforto para cada paciente, tomando-se o 

cuidado para que a base de apoio não passasse da largura dos ombros. Foi 

mensurado o deslocamento anteroposterior e mediolateral do CP através da variável 

posição média, durante 30 segundos. 

 

 

3.3.  Análise estatística 

 

 

Os pacientes foram alocados em um único grupo, sem distinção de hemicorpo 

acometido, denominado grupo Hemiparesia à D e à E (Hemi D/E), com 31 pacientes. 

Posteriormente foram divididos em dois grupos de alterações motoras: Hemiparesia 

à direita (Hemi D), com 16 pacientes e Hemiparesia à esquerda (Hemi E), com 15 

pacientes. 

Durante a realização da análise estatística da fotogrametria, para a verificação 

de cada postura, foi admitido como desvio o número 1 e ausência de desvio o 

número 0. Nas comparações intergrupo, foi utilizada a análise de variância de uma 

via (ANOVA) com valores significativos de p<0,05. Sempre que se detectaram 

diferenças entre os dados, essas foram evidenciadas pelo teste post hoc de Holm 

Sidak. Nas comparações intragrupo foi utilizado o teste em t, com valores 

significativos de p<0,05.   
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Para a análise estatística da estabilometria, foi considerado o número total de 

pacientes que apresentaram a tendência de apresentar o desvio para anterior, 

posterior, direita ou esquerda.  

Os padrões posturais encontrados por meio da fotogrametria foram 

comparados com os dados da estabilometria utilizando o coeficiente de correlação de 

Pearson de acordo com a classificação de Santos, 2007, a qual considera: correlação 

perfeita positiva com valores de r = 1, forte positiva com 0,8 ≤ r < 1, moderada 

positiva com 0,5 ≤ r < 0,8, fraca positiva com 0,5 ≤ r < 0,1, íntima positiva com 0< 

r < 0,1, perfeita negativa r= -0,1, forte negativa com -1 < r ≤ -0,8, moderada 

negativa com -0,8 < r ≤ -0,5, fraca negativa com -0,5 < r ≤ -0,1, íntima negativa 

com -0,1 < r <0 e nula com r =0. As correlações foram feitas utilizando os valores 

em graus dos ângulos dos desvios posturais encontrados pela fotogrametria e os 

valores em centímetro dos deslocamentos do centro de pressão evidenciados pela 

estabilometria.   
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4. RESULTADOS 

 

 

Do total de 1.155 pacientes que foram contatados no ambulatório de Doenças 

Neurovasculares do Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica do 

HCFMRP/USP, com diagnóstico de AVE, 802 não preencheram os critérios de 

inclusão, 92 recusaram-se a participar e 230 relataram outros problemas. Desse 

modo, 31 pacientes foram incluídos no estudo, e a sua postura e equilíbrio foram 

avaliados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma dos pacientes 

 

Avaliados para Elegibilidade 

n= 1.155 

Incluídos 

n=31 

Analisados 

n=31 

Excluídos (n=1.124) 

 Não se enquadraram nos critérios de 

inclusão (n=802) 

 Desistiram de participar (n=92) 

 Outras razões (n=230) 
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Entre os pacientes que não se enquadraram nos critérios de inclusão estavam 

aqueles que estavam em investigação de AVE, os que não apresentaram déficits 

motores pós-AVE, os pacientes plégicos e os que sofreram ataque isquêmico 

transitório. Pacientes foram classificados como excluídos por outras razões quando 

não foram encontrados, quando apresentaram outras doenças associadas, quando 

moravam em outras cidades e não tinham a possibilidade de comparecer para a 

realização das avaliações e quando não havia quem os levasse para os exames, 

mesmo residindo em Ribeirão Preto.  

A Tabela 1 descreve o sexo, a idade média, a dominância anterior ao AVE, o 

tempo de lesão, a etiologia do AVE e o local da lesão encefálica dos pacientes 

distribuídos nos grupos. Por meio dela nós podemos observar que em todos os 

grupos houve uma predominância do sexo masculino, que a idade média variou de 

52 a 56 anos, que a maioria dos pacientes apresentava dominância prévia ao AVE 

para o membro superior direito, que o tempo de AVE variou de 25 a 26 meses e que 

houve uma predominância para o AVE isquêmico em artéria cerebral média. Esses 

dados nos mostram que houve uma homogeneidade entre os grupos em relação aos 

aspectos clínicos e demográficos.  
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos pacientes  

 

 

4.1. Fotogrametria 

 

 

No plano frontal anterior, foi analisado o alinhamento horizontal da cabeça, 

alinhamento horizontal dos acrômios, alinhamento horizontal da pelve e ângulo entre 

os dois acrômios e as duas EIAS. 

Através do alinhamento horizontal da cabeça, foi possível observar desvios 

estatisticamente significativos intragrupo para a inclinação lateral à direita nos três 

grupos quando comparados com a inclinação lateral à esquerda: grupo hemi D 

(t=0,78; p<0,05), grupo hemi E (t=0,81; p<0,05), grupo hemi D/E (t=1,13; 

p<0,05). Nas comparações intergrupo, verificamos um aumento da inclinação lateral 

à direita do grupo hemiparesia à D em relação aos demais grupos e também, um 
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aumento da inclinação lateral a esquerda do grupo hemiparesia à D em relação aos 

demais grupos (F6,154=4,70; p<0,05) (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Gráfico representativo do alinhamento horizontal da cabeça intra e intergrupo. 
*significância da inclinação da cabeça à D em relação à inclinação à E intragrupos. 
†significância da inclinação à D em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. ∞significância da 
inclinação à E em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

Para o alinhamento horizontal dos acrômios, foi possível observar desvios 

estatisticamente significativos intragrupo com o acrômio direito mais alto nos grupos 

hemiparesia D/E (t=0,83; p<0,05) e hemiparesia à E (t=3,41; p<0,05), e com o 

acrômio esquerdo mais alto no grupo hemiparesia à D (t=2,48; p<0,05). Nas 

relações intergrupo, encontramos um aumento da elevação do acrômio direito no 

grupo hemiparesia à E quando comparado com o grupo hemiparesia D/E e 

hemiparesia à D, e aumento da elevação do acrômio esquerdo do grupo hemiparesia 

à D comparado ao grupo hemiparesia D/E e Hemiparesia à E (F6,154=8,26; p<0,05) 

(Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico representativo do alinhamento horizontal dos acrômios intra e intergrupo. 
*significância da elevação do acrômio D em relação ao E intragrupos. #significância da 
elevação do acrômio E em relação ao D intragrupos. †significância da elevação do acrômio D 
em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à D. ∞significância da elevação do acrômio E em 
relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

Através do alinhamento horizontal da pelve, foi possível observar desvios 

estatisticamente significativos intragrupo com a EIAS esquerda mais elevada nos 

grupos hemiparesia à D (t=1,97; p<0,05) e hemiparesia D/E (t=1,42; p<0,05). Nas 

comparações intergrupo, observamos um aumento da elevação da EIAS esquerda do 

grupo hemiparesia à D em relação aos grupos hemiparesia à E e hemiparesia D/E, e 

um aumento da elevação da EIAS direita no grupo hemiparesia à E em relação aos 

grupos hemiparesia D/E e hemiparesia à D (F6,154=5,49; p<0,05) (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico representativo do alinhamento horizontal das EIAS intra e intergrupo. 
#significância da elevação da EIAS E em relação à D intragrupos. † significância da elevação 
da EIAS D em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à D. ∞significância da elevação da EIAS E 
em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

Pelo ângulo obtido entre os dois acrômios e as duas EIAS, foi possível 

observar desvios estatisticamente significativos intragrupo com uma menor distância 

entre os acrômios e as EIAS direitos nos grupos hemiparesia à E (t=2,03; p<0,05) e 

hemiparesia D/E (t=1,41; p<0,05). Para as comparações intergrupo, encontramos 

uma distância menor entre acrômio e EIAS direitos no grupo hemiparesia à E em 

relação aos grupos hemiparesia à D e hemiparesia D/E, e uma menor distância entre 

acrômios e EIAS esquerdos no grupo hemiparesia à D em relação aos grupos 

hemiparesia à E e hemiparesia D/E (F6,154=6,16; p<0,05) (Figura 5). 
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Figura 5. Gráfico representativo do ângulo entre os dois acrômios e as duas EIAS intra e 
intergrupo. *significância da distância menor entre o acrômio e as EIAS D em relação aos E 
intragrupos. †significância da distância menor entre acrômios e EIAS D em relação ao grupo 
hemi. D/E e hemi. à D. ∞significância da distância menor entre acrômios e EIAS E em relação 
ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

No plano frontal posterior, foi possível analisar a assimetria horizontal das 

escápulas. Foram encontrados desvios estatisticamente significativos intragrupo para 

um aumento de abdução da escápula esquerda em relação à direita nos grupos 

hemiparesia à D (t=3,24; p<0,05) e hemiparesia D/E (t=1,16; p<0,05). Também foi 

observada significância no grupo hemiparesia à E com um aumento de abdução da 

escápula direita em relação à esquerda. Nas comparações intergrupo, observamos 

uma abdução da escápula esquerda no grupo hemiparesia à D em relação aos 

grupos hemiparesia à E e hemiparesia D/E, e uma maior abdução da escápula direita 

no grupo hemiparesia à E em relação aos grupos hemiparesia à D e hemiparesia D/E 

(F6,154=7,54; p<0,05) (Figura 6). 
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Figura 6. Gráfico representativo da abdução escapular intra e intergrupo. *significância da 
abdução da escápula D em relação à E intragrupo. #significância da abdução da escápula E 
em relação à escápula D intragrupo. †significância da abdução da escápula D em relação ao 
grupo hemi. D/E e hemi. à D. ∞significância da abdução da escápula E em relação ao grupo 
hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

No plano sagital, foi possível analisar alinhamento vertical da cabeça em 

relação à anteriorização e à retificação da lordose cervical. Foram encontrados 

desvios estatisticamente significativos intragrupo para anteriorização da cabeça nos 

três grupos: grupo hemi D (t=8,61; p<0,05), grupo hemi E (t=2,22; p<0,05), grupo 

hemi D/E (t=7,73; p<0,05). Nas análises intergrupo, observamos uma maior 

anteriorização no grupo hemiparesia à D em relação aos grupos hemiparesia à E e 

hemiparesia D/E, e uma maior retificação da lordose cervical no grupo hemiparesia à 

E em relação aos grupos hemiparesia à D e hemiparesia D/E (F6,154=32,14; p<0,05) 

(Figura 7). 
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Figura 7. Gráfico representativo do alinhamento vertical da cabeça intra e intergrupo. 
#significância da anteriorização da cabeça em relação à retificação intragrupos. †significância 
da retificação em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à D. ∞significância da anteriorização 
em relação ao grupo hemi. D/E e hemi. à E. 

 

 

Dessa maneira, os padrões posturais observados no grupo hemiparesia à 

direita foram: acrômio esquerdo mais alto, EIAS esquerda mais alta, menor distância 

entre acrômios e EIAS esquerdos e escápula esquerda abduzida. No grupo 

hemiparesia à esquerda, foram: acrômio direito mais alto, EIAS direita mais alta, 

menor distância entre acrômios e EIAS direitos e escápula direita abduzida. 
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4.2. Estabilometria 

 

 

Após a realização do teste estabilométrico, foi analisada a tendência de o 

paciente apresentar deslocamento anteroposterior e mediolateral do CP nos grupos 

Hemiparesia D, hemiparesia E e Hemiparesia D/E.   

Através da análise anteroposterior, pode-se observar que no grupo 

hemiparesia D/E, 20 pacientes desviaram seu CP para posterior e 11 desviaram para 

anterior. No grupo hemiparesia à D, 11 pacientes apresentaram desvio posterior do 

CP e 5, anterior. No grupo hemiparesia à E 9 pacientes tiveram seu CP desviado para 

posterior e 6, para anterior (Figura 8). 

A análise mediolateral mostrou que no grupo hemiparesia D/E, 27 pacientes 

desviaram seu CP para a esquerda e 4 desviaram para a direita. No grupo 

hemiparesia à D, 14 pacientes apresentaram desvio para a esquerda e 2, para a 

direita. No grupo hemiparesia à E, 13 pacientes tiveram seu CP desviado para a 

esquerda e 2 para direita (Figura 9).  

 

 

  

Figura 8. Gráfico representativo da tendência de deslocamento anteroposterior do centro de 
pressão nos grupos Hemiparesia D/E, Hemiparesia D e Hemiparesia E em relação ao número 
total de pacientes.  
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Figura 9. Gráfico representativo da tendência do deslocamento mediolateral do centro de 
pressão nos grupos Hemiparesia D/E, Hemiparesia D e Hemiparesia E em relação ao número 
total de pacientes.  
  

  

 

4.3. Comparação entre estabilometria e fotogrametria 

 

 

Foi feita a análise de correlação entre os desvios em centímetro dos do CP 

evidenciados pela estabilometria com os valores em graus dos ângulos dos padrões 

posturais encontrados por meio da fotogrametria.  

 Dessa maneira, no grupo hemiparesia à direita correlacionamos deslocamento 

anterior, deslocamento posterior, deslocamento à direita e deslocamento à esquerda 

do CP com acrômio esquerdo mais alto, EIAS esquerda mais alta, menor distância 

entre acrômios e EIAS esquerdos e escápula esquerda abduzida. No grupo 

hemiparesia à esquerda correlacionamos deslocamento anterior, deslocamento 

posterior, deslocamento à direita e deslocamento à esquerda do CP com acrômio 

direito mais alto, EIAS direita mais alta, menor distância entre acrômios e EIAS 

direitos e escápula direita abduzida. 
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No grupo hemiparesia à direita a correlação entre o deslocamento posterior do 

CP e a elevação do acrômio esquerdo, a elevação da EIAS esquerda, a distância 

entre acrômios e EIAS menor à esquerda e a abdução da escápula esquerda 

evidenciou um forte índice de Pearson (r=0,95), (r=0,89), (r=0,91), (r= 0,89), 

respectivamente (Figura 10).   

 

 

Figura 10. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento posterior do 

centro de pressão com (A) elevação do acrômio esquerdo, (B) elevação da EIAS esquerda, 

(C) distância entre acrômios e EIAS menor à esquerda e (D) abdução da escápula esquerda 

no grupo hemiparesia à direita. 
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Foi encontrada uma forte correlação quando comparados o deslocamento 

anterior do CP e a elevação do acrômio esquerdo e a distância entre acrômios e EIAS 

menor à esquerda no grupo hemiparesia à direita (r=0,84), (r=0,98), 

respectivamente. Já a comparação entre o deslocamento anterior do CP e a elevação 

da EIAS esquerda e abdução da escápula esquerda no grupo hemiparesia à direita 

evidenciou um moderado índice de correlação (r=0,79), (r=0,77), respectivamente 

(Fig. 19). 

  

 

 

Figura 11. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento anterior do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio esquerdo e (B) distância entre acrômios e 
EIAS menor à esquerda no grupo hemiparesia à direita. Gráfico representativo da moderada 
correlação entre o deslocamento anterior do centro de pressão e (C) elevação da EIAS 
esquerda e (D) abdução da escápula esquerda no grupo hemiparesia à direita. 
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A comparação entre o deslocamento à direita do centro de pressão e a 

elevação do acrômio esquerdo, a elevação da EIAS esquerda, a menor distância 

entre acrômios e EIAS esquerdos e a abdução da escápula esquerda no grupo 

hemiparesia à direita, evidenciou um forte índice de correlação (r=1), (r=1), (r=1), 

(r=1), respectivamente (Fig. 21). 

 

 

 

Figura 12. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento à direita do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio esquerdo, (B) elevação da EIAS esquerda, 
(C) distância entre acrômios e EIAS menor à esquerda e (D) abdução da escápula esquerda 
no grupo hemiparesia à direita. 

 

 

Foi evidenciada uma forte correlação quando comparados o deslocamento à 

esquerda do CP e elevação do acrômio esquerdo, a elevação da EIAS esquerda, a 
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menor distância entre acrômios e EIAS esquerdos e a abdução da escápula esquerda 

no grupo hemiparesia à direita (r=0,94), (r= 0,97), (r=0,98), (r=0,97), 

respectivamente (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento à esquerda do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio esquerdo, (B) elevação da EIAS esquerda, 
(C) distância entre acrômios e EIAS menor à esquerda e (D) abdução da escápula esquerda 
no grupo hemiparesia à direita. 
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Quando comparados o deslocamento posterior do CP e a elevação do acrômio 

direito, a elevação da EIAS direita, a menor distância entre acrômios e EIAS diretos e 

a abdução da escápula direita no grupo hemiparesia à esquerda, foi encontrado um 

forte índice de Pearson (r=0,92), (r=0,94), (r= 0,92), (r=0,80), respectivamente 

(Fig. 14). 

 

 

 

Figura 14. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento posterior do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio direito, (B) elevação da EIAS direita, (C) 
distância entre acrômios e EIAS menor à direita e (D) abdução da escápula direita no grupo 
hemiparesia à esquerda. 
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Foi evidenciada uma forte correlação quando comparados o deslocamento 

anterior do CP e a elevação do acrômio direito, a elevação da EIAS direita, a menor 

distância entre acrômio e EIAS direitos e a abdução da escápula direta no grupo 

hemiparesia à esquerda (r=0,96), (r=0,96), (r=0,91), (r= 0,95), respectivamente 

(Fig. 15). 

 

 

 

Figura 15. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento anterior do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio direito, (B) elevação da EIAS direita, (C) 
distância entre acrômios e EIAS menor à direita e (D) abdução da escápula direita no grupo 
hemiparesia à esquerda. 
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Quando comparados o deslocamento à direita do CP e a elevação do acrômio 

direito, a elevação da EIAS direita, a menor distância entre acrômio e EIAS direitos e 

a abdução da escápula direita no grupo hemiparesia à esquerda, foi evidenciado um 

forte índice de correlação (r=1), (r=1), (r=1), (r=1) respectivamente (Fig. 16). 

 

 

Figura 16. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento à D do centro 
de pressão com (A) elevação do acrômio direito, (B) elevação da EIAS direita, (C) distância 
entre acrômios e EIAS menor à direita e (D) abdução da escápula direita no grupo 
hemiparesia à esquerda. 
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A correlação entre o deslocamento à esquerda do centro de pressão e a 

elevação do acrômio direto, a elevação do EIAS direita e a menor distância entre 

acrômios e EIAS direitos no grupo hemiparesia à esquerda evidenciou um forte 

índice de Pearson (r= 0,87), (r=0,99), (r=0,92), respectivamente. Já quando 

comparados o deslocamento à esquerda do CP e a adução da escápula direita no 

grupo hemiparesia à esquerda, foi encontrada uma moderada correlação (r=0,78) 

(Fig. 17). 

 

 

 
Figura 17. Gráfico representativo da forte correlação entre o deslocamento à esquerda do 
centro de pressão com (A) elevação do acrômio direito, (B) elevação da EIAS direita e (C) 
distância entre acrômios e EIAS menor à direita no grupo hemiparesia à esquerda e da 
moderada correlação entre o deslocamento à esquerda do centro de pressão e (D) abdução 
da escápula direita no grupo hemiparesia à esquerda. 
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A análise de correlação mostrou uma forte relação entre grande parte dos 

padrões da fotogrametria quando comparados aos da estabilometria, exceto quando 

correlacionamos o deslocamento anterior do CP com a elevação da EIAS esquerda e 

com a abdução da escápula esquerda no grupo Hemiparesia à D, e quando 

correlacionamos o deslocamento à esquerda do CP com a abdução da escápula 

direita no grupo hemiparesia à E (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Correlação entre os desvios anteroposterior e mediolateral do CP evidenciados 
pela estabilometria com os padrões posturais encontrados por meio da fotogrametria. 
 

 

GRUPOS 

Alinhamento 

Horizontal dos 

Acrômios 

Alinhamento 

Horizontal das 

EIAS 

Ângulo entre os 

Acrômios e as 

EIAS 

Simetria Horizontal 

das Escápulas 

Hemi D 

desloc post 

Acrômio E mais 

alto (*) 

EIAS E mais alta 

(*) 

Distância menor à 

E (*) 

Escápula E abduzida 

(*) 

Hemi D 

desloc ant 

Acrômio E mais 

alto (*) 

EIAS E mais alta  Distância menor à 

E (*) 

Escápula E abduzida  

Hemi D 

desloc D 

Acrômio E mais 

alto (*) 

EIAS E mais alta 

(*) 

Distância menor à 

E (*) 

Escápula E abduzida 

(*) 

Hemi D 

desloc E 

Acrômio E mais 

alto (*) 

EIAS E mais alta 

(*) 

Distância menor à 

E (*) 

Escápula E abduzida 

(*) 

Hemi E 

desloc post 

Acrômio D mais 

alto (*) 

EIAS D mais alta 

(*) 

Distância menor à 

D (*) 

Escápula D abduzida 

(*) 

Hemi E 

desloc ant 

Acrômio D mais 

alto (*) 

EIAS D mais alta 

(*) 

Distância menor à 

D (*) 

Escápula D abduzida 

(*) 

Hemi E 

desloc D 

Acrômio D mais 

alto (*) 

EIAS D mais alta 

(*) 

Distância menor à 

D (*) 

Escápula D abduzida 

(*) 

Hemi E 

desloc E 

Acrômio D mais 

alto (*) 

EIAS D mais alta 

(*) 

Distância menor à 

D (*) 

Escápula D abduzida 

*Forte correlação 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A hemiparesia pós-AVE produz alterações posturais que podem estar 

relacionadas a vários fatores, como a capacidade de estabilizar a cabeça e o tronco, 

a eficácia das compensações musculares, a adaptação de integração multissensorial, 

controle motor, força muscular, presença da espasticidade entre outros (GEURTS et 

al., 2005). Nesse sentido, através desse trabalho, nós buscamos encontrar quais 

padrões de postura e de equilíbrio estão relacionados à hemiparesia pós-AVE e a 

relação entre eles. 

A fotogrametria possibilitou observar padrões posturais da cabeça e do tronco 

nesses pacientes. Em relação à cabeça, em nosso trabalho, tanto os pacientes 

hemiparéticos à direita quanto à esquerda apresentaram anteriorização. Uma 

fraqueza dos músculos flexores anteriores do pescoço (músculo longo da cabeça, 

longo do pescoço e reto anterior da cabeça) podem ocasionar uma hiperextensão da 

coluna cervical (KENDALL et al., 2007) e assim anteriorizar a cabeça. Já está 

estabelecido também que a posição de repouso da cabeça, na maioria da população 

saudável, é em anteriorização (RAINE; TWOMEY, 1994). Sendo assim, tanto uma 

possível inabilidade em recrutar os músculos flexores anteriores do pescoço, bem 

como a presença de um padrão postural anterior à lesão podem justificar o padrão 

postural encontrado nos pacientes do presente estudo. 

Ainda em relação à cabeça, mas no que diz respeito à posição horizontal, 

independente do lado da hemiparesia, a cabeça dos sujeitos permanecia sempre 

inclinada para o lado direito. Uma possível hipótese para justificar esse fato é que, a 

maioria dos sujeitos da nossa amostra apresentavam preferência motora para 

membro superior direito antes do AVE. Já que a inclinação lateral da coluna cervical 

pode ser influenciada pelo encurtamento dos músculos motores da cabeça (músculo 

oblíquo superior da cabeça, músculo longo do pescoço, músculo reto lateral da 

cabeça, esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno 

posterior e trapézio inferior) (KENDALL et al., 2007), a preferência motora prévia ao 

AVE poderia, então, pelos padrões de encurtamento muscular, direcionar a cabeça 
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dos sujeitos para o lado direito. Já que foi demonstrado que músculos que 

apresentam preferência motora de utilização tendem a ser mais encurtados do que 

os que não possuem preferência, à medida que quanto mais se usa, mais fortes e 

possivelmente mais encurtados se tornam (PANDIAN e ARYA, 2013). Essa 

argumentação ganha força, uma vez que em outro estudo que também analisou o 

alinhamento horizontal da cabeça em uma população saudável, utilizando o SAPO, 

relatou predominância da inclinação à direita da cabeça, o que pode ser interpretado 

como uma variação de posicionamento da cabeça na população (FERREIRA et al., 

2011), já que historicamente o percentual da população que apresenta preferência 

motora para o membro superior direito é estimado de 70% a 95% (HOLDER, 1997).  

Se, em relação à posição da cabeça, encontramos padrões que não se 

correlacionam de maneira distinta para uma hemiparesia à D ou à E, todos os 

padrões posturais com referências anatômicas no tronco, revelaram alterações 

características para a hemiparesia à direita e à esquerda. Pacientes com hemiparesia 

à direita apresentam o acrômio esquerdo mais alto, a ASIS esquerda mais alta, 

menor distância entre acrômios e ASIS esquerdos e escápula esquerda abduzida. Já 

pacientes com hemiparesia à esquerda apresentam acrômio direito mais alto, a ASIS 

direita mais alta, o ângulo entre os acrômios e ASIS menor à direita e escápula 

direita abduzida. Além da falha motora em um dos hemicorpos, a utilização excessiva 

do lado não parético possivelmente produz o encurtamento dos músculos 

levantadores da escápula e romboide maior, que provocam a elevação da escápula, 

posicionando o ombro não parético mais alto que o parético. Elevação da pelve à 

direita ou à esquerda também se correlaciona ao encurtamento dos músculos laterais 

do tronco ou a uma maior utilização desses músculos à direita ou à esquerda. O 

mesmo se dá para a abdução escapular onde encontramos um encurtamento dos 

músculos serrátil anterior, peitoral menor e parte ascendente do trapézio, devido à 

fraqueza dos músculos trapézio médio e inferior (KENDALL et al., 2007).  

Esses padrões se devem à sinergia entre diferentes grupos musculares em 

pacientes hemiparéticos pós-AVE à medida que a maioria dos componentes 

proximais está relacionada com os componentes distais, como a relação da elevação 

da escápula com os componentes do ombro (PANDIAN e ARYA, 2012). Uma vez que, 

pacientes com hemiparesia, subutilizam o lado afetado, desenvolvem mais o lado 
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não parético (PANDIAN e ARYA, 2013), levando assim à elevação do acrômio e EIAS, 

diminuição do ângulo entre os acrômios e as EIAS e abdução da escápula 

contralateral à paresia.  

Apesar dessa correlação lógica entre os padrões musculares e a hemiparesia, 

não encontramos trabalhos na literatura utilizando a fotogrametria digital para 

avaliar os músculos posturais em pacientes pós-AVE. Sendo assim, nossos resultados 

são originais e revelam a viabilidade de utilização dessa ferramenta nesse tipo de 

paciente. Ainda, por se tratar de uma ferramenta simples e de baixo custo, deveria 

ser integrada ao rol de procedimentos de avaliação fisioterapêutica do paciente com 

hemiparesia.  

Em relação à estabilometria, nosso trabalho revelou um padrão de 

deslocamento posterior e à esquerda do CP, também independente do lado da 

hemiparesia. Apesar de outros estudos terem mostrado que esses pacientes 

geralmente apresentam uma maior descarga de peso no membro não parético 

(PÉRENNOU, 2006; MARIGOLD e ENG, 2006; ARYA et al., 2014), os nossos achados 

podem ser justificados pelo fato de tanto o membro inferior parético como o não-

parético estarem envolvidos de uma maneira semelhante na alteração do equilíbrio 

pós-AVE, independente da assimetria da descarga de peso (ROERDINK et al., 2009; 

KAMPHUIS et al., 2013). Isso ocorre em consequência do membro não afetado ser 

incapaz de compensar completamente a insuficiência do membro acometido, 

estando, portanto, envolvido na instabilidade postural global (GENTHON et al., 

2008).  

O fato de, mesmo os pacientes hemiparéticos à esquerda terem apresentado 

um maior deslocamento à esquerda do CP, pode ter ocorrido devido à possibilidade 

de uma maior hipertonia de membros inferiores nesses pacientes em relação aos 

pacientes hemiparéticos à direita. O hipertonus poderia fazer com que os mesmos 

usassem o segmento parético como uma reação positiva de suporte, aumentando a 

descarga de peso nesse membro. Entretanto, não fizemos a avaliação do tônus 

muscular nos pacientes da nossa amostra, o que não nos permite afirmar essa 

fundamentação com certeza. Porém, um fato que reforça a hipótese dos pacientes 

hemiparéticos usarem o membro acometido como uma reação de suporte foi o 
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menor deslocamento estatisticamente significativo à esquerda do CP no grupo 

hemiparesia à esquerda em relação ao grupo hemiparesia à direita, após a realização 

do teste em t. Essa análise nos mostrou que os pacientes hemiparéticos à E que se 

deslocaram para à esquerda não se deslocaram tanto quanto os pacientes 

hemiparéticos à D. 

Um estudo que corrobora com nossos achados mostrou que pacientes pós-

AVE apresentaram uma maior descarga de peso no membro inferior parético. Isso 

pode ter acontecido pelo fato de os pacientes estarem usando uma estratégia de 

enrijecimento muscular para manter a estabilidade postural. Ao tentar enrijecer o 

membro acometido, ocorre uma quantidade significativa de co-contração dos 

músculos anteriores e posteriores do membro inferior parético. Dessa maneira, a 

oscilação postural diminuída no lado parético é decorrente do nível global inferior de 

ativação nos músculos paréticos (GARLAND; IVANOVA; MOCHIZUKI, 2007). A co-

contração agonista-antagonista ocorre para estabilização do corpo durante a 

manutenção de uma determinada postura, assim, durante os ajustes posturais, 

ocorre contração dos músculos que cruzam todas as grandes articulações dos 

membros inferiores e do tronco (KRISHNAMURTHI et al., 2003).  

A distribuição assimétrica de peso pode não ser a principal causa da redução 

da estabilidade postural após o AVE. Músculos paréticos apresentam um atraso nas 

respostas de contração (KAMPHUIS et al., 2013), e o membro inferior não afetado 

também apresenta déficits motores, principalmente nos músculos extensores 

(SAUNDERS et al., 2008, CHOW e STOKIC, 2011; PANDIAN e ARYA, 2013) pelo 

acometimento das fibras neurais eferentes que não decussam nas pirâmides 

bulbares. 

Dessa maneira, a distribuição assimétrica de peso pós-AVE pode ser 

considerada como uma estratégia para compensar a redução da atividade regulatória 

da perna parética para o equilíbrio, sendo necessária uma maior contribuição global 

para manter a estabilidade na posição vertical (KAMPHUIS et al., 2013).  

O deslocamento posterior observado na maior parte dos nossos pacientes, 

tanto em número absoluto, quanto em termos de quantidade de deslocamento, pode 

ser um mecanismo compensatório ao deslocamento anterior que verificamos na 
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cabeça. Em resposta à anteriorização da cabeça, o centro de gravidade dos sujeitos 

reage se deslocando para posterior, devido a uma inabilidade do controle de tronco 

observado em pacientes pós-AVE (KARATAS et al., 2004). 

Quando correlacionamos os dois testes, os padrões encontrados na 

fotogrametria se correlacionam à estabilometria. Dessa maneira, nosso trabalho 

consegue mostrar que essas duas ferramentas podem ser utilizadas em conjunto 

para avaliar os prejuízos da postura e do equilíbrio em pacientes pós AVE. Essa 

informação ganha força, uma vez que Dault e cols. (2003) mostraram que problemas 

de equilíbrio se correlacionam também com problemas posturais. Sendo assim, 

utilizar ferramentas tecnológicas pode ser um princípio importante na avaliação de 

pacientes pós-AVE, e as modificações posturais podem ser importantes para o 

entendimento dos déficits de equilíbrio nesses pacientes.  
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6.  CONCLUSÃO 

 
 
 

Este trabalho demostrou que pacientes hemiparéticos à direita apresentam 

elevação de acrômio e EIAS esquerdos, menor distância entre acrômios e EIAS 

esquerdos e escápula esquerda abduzida. Já os pacientes hemiparéticos à esquerda 

apresentam elevação de acrômio e EIAS direitos, menor distância entre acrômios e 

EIAS direitos e escápula direita abduzida. Independente do lado da hemiparesia, 

esses pacientes apresentaram um padrão de deslocamento posterior e à esquerda do 

centro de pressão. Ainda, há uma forte relação entre a maioria dos padrões da 

fotogrametria quando comparados com os da estabilometria. 
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