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Introdução. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acarreta alterações na mobilidade, especialmente, as disfunções 
da marcha, um dos primeiros sinais característicos de uma variedade de alterações neurológicas.  Objetivos. Ana-
lisar o efeito do treinamento de marcha em esteira elétrica com adição de inclinação sobre a velocidade da marcha 
e a mobilidade funcional de indivíduos pós-AVC. Método. Trata-se de um estudo piloto realizado entre agosto de 
2014 a agosto de 2015. Os participantes foram recrutados dentro dos seguintes critérios de inclusão: idade, entre 18 a 
70 anos, sequela de hemiparesia unilateral decorrente de AVC isquêmico ou hemorrágico, habilidade para deambular 
funcionalmente com auxílio pessoal ou técnico (escores 3, 4 ou 5 na escala FAC - Functional Ambulatory Category), 
capacidade de deambular 10 metros em superfície plana sem uso de dispositivos auxiliares. Foram excluídos os in-
divíduos que apresentavam deficiências neurológicas associadas ou ortopédicas, que estavam realizando fisioterapia 
em outro local, que apresentavam instabilidade nas funções cardíacas e incapacidade para obedecer a comandos 
simples. A presente pesquisa foi aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP sob número do protocolo 
CAAE: 37420414.3.0000.5201. Foi realizada avaliação da habilidade motora, independência funcional e velocidade 
da marcha através das escalas: Scale Fugl-Meyer (EFM), Medida de Independência Funcional – MIF, Timed “Up and 
Go” (TUG) e a FAC. Os voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos, Grupo Experimental (GE), com 3 
voluntários que realizavam o treino de marcha na esteira elétrica com inclinação e Suporte Parcial de Peso (SPP) e o 
Grupo Controle (GC), com 4 voluntários que realizavam o treino de marcha em esteira elétrica sem inclinação e com 
SPP. Os voluntários de ambos os grupos foram submetidos a 12 sessões, com duração de 20 minutos cada. A análise 
dos dados foi realizada através do Software SPSS versão 19.0 para Windows. Os dados foram expressos por média e 
desvio padrão. Resultados. Com relação à TUG, todos os indivíduos dos grupos apresentaram uma diminuição no 
tempo gasto para a realização do teste: GC (26,65 ± 13,35 para 15,84 ± 7,26) e GE (27,66 ± 19 para 17,89 ± 8,11). 
Em relação à pontuação na MIF, verificou-se que houve um aumento em todos os indivíduos dos dois grupos. Quanto 
a EFM, observou-se um aumento em ambos os grupos: GC (DM = 1,46) e GE (DM = 10,76), no entanto o GE obteve 
maior percentual. Conclusão. O GE apresentou ganhos positivos na medida de independência funcional e na ve-
locidade da marcha.
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