
Introdução 

O uso da bengala aumentou significativamente velocidade de

marcha, comprimento do passo e cadência de indivíduos pós-AVE,

enquanto para simetria os resultados foram inconclusivos. Além

disso, quando comparada com a bengala de quatro pontos, a

bengala de ponteira única aumentou significativamente a

velocidade de marcha, mas não houve dados suficientes para

conclusões quanto o comprimento do passo, cadência e simetria.
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Investigar, através de uma revisão sistemática, se o uso da

bengala melhora a marcha de indivíduos pós-AVE, bem como se

a bengala de ponteira única é superior à bengala de quatro

pontos..

Agradecimentos

Objetivo 

Bengalas são usualmente prescritas por fisioterapeutas, a fim

de melhorar a marcha de indivíduos pós Acidente Vascular

Encefálico (AVE). No entanto, ainda não está claro na literatura

os reais efeitos do uso de tal dispositivo nesta população..

• Trata-se de uma revisão sistemática com meta- análise

(PROSPERO| CRD42019132090)

• As buscas foram realizadas em sete bases de dados:AMED,

EMBASE, Cochrane, LILACS, MEDLINE, PsycINFO e PEDro.

Sem restrição de data ou idioma.

• Os termos de busca incluíram palavras relacionadas ao AVE e

palavras relacionadas à dispositivos de auxílio à marcha como

bengalas, muleta, andadores, dispositivo de caminhada

• As medidas de interesse foram: velocidade de marcha,

cadência, comprimento do passo e simetria.

• O risco de viés foi avaliado de acordo com as recomendações

da Cochrane Handbook para estudos cross-over.

• Foram incluídos estudos envolvendo indivíduos adultos em

qualquer momento após o AVC.

• A meta-análise foi realizada pelo programa estatístico

Comprehensive Meta-Analysis.

Resultados
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Desfecho avaliado Resultados encontrados

Velocidade de marcha > 0,001 m/s (IC 95%: 0,000 a 0,002; p<0,05) com 

bengala

Cadência > 5 passos/minuto (IC 95%: 1 a 8; p<0,05) com 

bengala

Comprimento do passo > 0,08 metros (IC 95%: 0,04 a 0,11; p<0,01) com 

bengala 

Simetria Um estudo apresentou diferença média 

significativa (DM 5%, 95% IC -18% a 28%). Em 

outro, esta diferença não pôde ser calculada. 

Tabela 1. Caminhada com e sem bengala

Desfecho avaliado Resultados encontrados

Velocidade de marcha com bengala 

de ponteira única

> 0,04 m/s (IC 95%: 0,03 a 0,06; p<;0,01) 

com bengala de ponteira única

Cadência Um estudo demonstrou superioridade 

da bengala de ponteira única (DM 4 

passos/minuto, 95% IC 1 a 8), enquanto 

para o outro esta diferença não pôde 

ser calculada 

Comprimento do passo Não reportado

Simetria Um estudo demonstrou superioridade 

da bengala de ponteira única (DM 2 

segundos, 95% IC -0,3 a -0,7). Outro 

não encontrou diferença significativa 

(DM 5%, 95% IC -14% a 4%). 

A estratégia de busca eletrônica identificou 6.588 artigos: 51 eram

duplicados e foram excluídos

Após a triagem de títulos, resumos e listas de referência, 30 artigos

completos potencialmente relevantes foram selecionados: 17 não

atenderam aos critérios de inclusão

13 artigos foram incluídos nesta revisão sistemática. Dois artigos

tinham a mesma amostra e, portanto, seus resultados foram

relatados como um único estudo.

Os 12 estudos experimentais\transversais envolveram 239

participantes e investigaram os efeitos de caminhar com uma

bengala na velocidade de caminhada (n = 12), comprimento da

passada ( n = 4), cadência (n = 5), e simetria (n = 5) após o AVC.

Tabela 2. Caminhada com bengala de ponteira única e com bengala de 
quatro pontos


