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Introdução e objetivos: Estudos apontam as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNTs) como principais causas de mortalidade e
incapacidade, com destaque para o acidente vascular encefálico (AVE). O
objetivo do estudo foi comparar a capacidade funcional e a qualidade de
vida em pessoas após o AVE submetidas ou não ao tratamento de
fisioterapia e, quanto a abordagem de tratamento generalista ou
especializada.

Métodos: O estudo possui delineamento transversal e o recrutamento dos
participantes considerou o questionamento sobre a realização de fisioterapia
e sua abordagem de tratamento. Assim, os participantes foram divididos em
grupo sem tratamento (ST=26), tratamento generalista (TG=124)e
tratamento especializado na área neurofuncional (TE=21). A capacidade
funcional foi avaliada pelo Índice de Barthel Modificado e Medida de
Independência Funcional e para avaliação da qualidade de vida (QV) foram
utilizadas a Escala de Qualidade de Vida para AVE e a “Escala de Impacto do
AVC 3.0”.

Resultado: A análise apontou em relação à funcionalidade e QV, melhor
desempenho para o grupo sem tratamento. Porém, foi verificada condição
homogênea referente à capacidade funcional e QV entre os grupos sem e
com tratamento especializado. Os grupos de tratamento generalista e
especializado apresentaram maior tempo decorrido desde o último episódio
de AVE. Ao restringir a comparação entre o grupo tratamento especializado
e o generalista, foi verificado que o grupo de tratamento especializado
possuía maior tempo desde o último AVE, além de relatar maior percentual
de recuperação.

Discussão e conclusão: Os participantes que não realizaram fisioterapia
atingiram melhores índices relacionados à capacidade funcional e qualidade
de vida, porém, o grupo de tratamento de fisioterapia especializado



neurofuncional apresentou benefícios adicionais ao tratamento generalista
como a melhora na recuperação funcional após o AVE e o maior período
decorrido do último evento vascular, reforçando, assim, a importância do
tratamento especializado na área neurofuncional.
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