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Introdução e objetivos: Após acidente cérebro-vascular, o início precoce
da recuperação repercute em um bom prognóstico. A melhora funcional é
mais rápida, durante os primeiros meses após o AVE. Todavia, com
fisioterapia, os ganhos funcionais na estimulação precoce no tratamento
domiciliar SAD repercute em ganhos significativos no horizonte terapêutico.
Demonstrar atuação do fisioterapeuta no atendimento domiciliar precoce do
paciente idoso, com as técnicas da Fisioterapia Neurofuncional no
tratamento pós-AVE.

Métodos: Participou do estudo uma paciente que apresentava ao inicio do
tratamento fisioterapêutico sequelas pós-AVE acentuadas pelo quadro de
demência, foi acompanhada por fisioterapeuta SAD (Serviço de Atenção
Domiciliar), em sua residência com sessões duas vezes por semana. As
sessões tinham duração de 40 minutos e englobava todos os pontos
avaliados pela profissional visando sempre à melhora progressiva da
paciente. O método neurofuncional trabalha a partir do estabelecer uma
funcionalidade ao paciente, e levando sempre em consideração a situação no
dia do atendimento, e respeitando a forma com que a mesma se apresentava
(funcionalidade). A sessão sempre se iniciava a partir de uma função.

Resultado: Ao se analisar a paciente ao final dos quatro meses de
F0
D8tratamento observou-se: Melhora da heminegligência, utiliza os membros

F0
D8inferiores e superiores para todas as atividades; Marcha (Com ajuda

consegue dar passos e manter a postura corporal necessária, mantém centro
F0
D8de gravidade/ sem deslocamento anterior); Reconhecimento corporal,

utiliza os membros dos dois lados do corpo para realizar as atividades, come
com a mão direita (que era heminegligente) se reconhece no espelho;
F0
D8

F0
D8Melhor senso de espaço e distância corporal e global. s etc.;  Padrão

flexor dedos mão (permanece mais com muito mais mobilidade, mão se
tornou funcional em relação à primeira av

Discussão e conclusão: A atuação fisioterapêutica precocemente trás a
tona a importância do o processo de reabilitação (nos primeiros seis meses)



após AVE. O conjunto desses fatores, em situações adversas, serve para
ajudar o paciente a interagir com os eventos de vida e conseguir bons
resultados anulando ou pelo menos diminuindo conseqüências negativas. O
cuidado em domicilio permite segurança e um processo de reabilitação
baseado em signos e nas relações familiares do paciente, resignificando a
prática.
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