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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar o acesso a fisioterapia, a recuperação motora e 

o nível de independência de indivíduos na fase subaguda pós Acidente Vascular 

Encefálico (AVE), considerando a incapacidade inicial pontuada através da Escala de 

Rankin Modificada (mRS). Os participantes foram oriundos de três hospitais públicos 

de Florianópolis e região. O acesso à fisioterapia foi avaliado através de questionário 

sobre a realização ou não da fisioterapia durante a fase subaguda, do tempo de inicio do 

tratamento, da frequência, dosagem e motivos da não realização. O grau de recuperação 

motora do membro superior e inferior foi avaliado com a Escala Fugl-Meyer. O nível de 

independência, a partir da Medida de Independência Funcional (MIF) e sub-escalas 

autocuidados, mobilidade e locomoção. Os graus de recuperação motora e os níveis de 

independência da fase subaguda foram comparados considerando o status funcional 

inicial como insignificante (mRS 0-1), moderada (mRS 2-3) ou severa (mRS 4-5). Foi 

calculada a frequência de indivíduos com nível de recuperação motora leve, moderada e 

severa, segundo a Escala Fugl-Meyer e dos participantes independentes, com 

dependência moderada e completa, segundo a MIF. O acesso à fisioterapia foi avaliado 

em 200 adultos (61,3±13,3 anos) com 9,7±9,4 meses pós-AVE. As características 

demográficas, clínicas e do acesso à fisioterapia dos participantes, foram comparadas 

entre os níveis da incapacidade inicial. A maioria da amostra (56%) realizou fisioterapia 

na fase subaguda, iniciou o tratamento até um mês pós-AVE (65%) e, 60% dos 

pacientes iniciaram a fisioterapia via sistema privado de saúde. A frequência foi de 2x 

semana para 57 % da amostra com dosagem média de 106±45 minutos por semana. 

Dentre os motivos de não realização da fisioterapia durante a fase subaguda estão a não 

indicação médica para (56%) e esperando a Unidade de Saúde chamar para (31%) dos 

participantes. Para a avaliação da recuperação motora e o nível de independência, 

participaram 122 adultos (63,3±12,8 anos) com 13,3±7,6 semanas pós-AVE. A 

proporção de participantes que apresentaram na fase subaguda, comprometimento 

motor leve para o membro superior foi maior nos participantes com incapacidade inicial 

moderada que nos participantes com incapacidade inicial severa, (X
2
=14,09; p=0,0002). 

A proporção de pacientes que apresentaram independência para autocuidados (X
2
=5,49; 

p=0,02) e para mobilidade (X
2
=9,45; p=0,002) foi maior nos participantes com 

incapacidade inicial moderada comparativamente a severa. As proporções dos níveis de 

independência funcional para a locomoção, não apresentaram diferenças significativas 

entre os participantes com incapacidade inicial moderada e severa. Os itens  vestir 

inferior e a subida/descida de escadas foram os com maiores proporções de indivíduos 

necessitando  ajuda. A alimentação e marcha, foram os itens com maiores frequências 

de indivíduos necessitando supervisão. O status funcional inicial pós-AVE, pode ser um 

indicador para os itens do autocuidado e mobilidade, mas nem sempre para a 

locomoção. Este estudo mostrou que, o status funcional inicial deve ser visto com 

cautela, na determinação do cuidado ao AVE, pois existe um percentual de indivíduos 

que contrariam as chances de piora ou melhora durante a fase subaguda pós-AVE.  


