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Introdução e objetivos: Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE)
trata-se do surgimento agudo de manifestações clínicas neurológicas, o qual
pode ser isquêmico ou hemorrágico, levando a diversos sinais e sintomas,
sendo considerada uma das patologias que mais deixam sequelas e
incapacidades. Objetivo: Avaliar a função do membro superior parético por
Acidente Vascular Encefálico após um programa de reeducação
fisioterapêutica neuromuscular em associação com KinesioTaping (KT).

Métodos: Métodos: A população do estudo foi composta por 3 indivíduos
hemiparéticos de ambos os sexos após episódio de AVE que se encontravam
em seu estágio agudizado.O estudo foi realizado na Clínica-Escola de
Fisioterapia de um Centro Universitário de João Pessoa no período de Março
a Maio de 2015, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE:
39526014.8.0000.5176). Foram tomadas medidas pré e pós um programa de
intervenção com os seguintes instrumentos de coleta de dados: ficha de
triagem composta por dados clínicos, sociodemográfico e inspeção do
membro, a Escala de Ashworth modificada e o Teste de Habilidade Motora
do Membro Superior. O programa de reeducação neuromuscular foi
realizado

Resultado: Resultados: Comparando as médias dos participantes, verifica-
se que todos obtiveram melhora no desempenho da atividade do MSP (pré =
88 pontos; pós = 117 pontos), alcançando valores médios mais altos na
Escala de Fugl-Meyer (p= 0,004). Quando comparada as médias das
medidas pré (64,7 pontos) e pós (108 pontos) intervenção, observa-se que os
participantes melhoraram seu desempenho aumentando suas médias pós
intervenção no que diz respeito a avaliação do THMMS (p=0,030).

Discussão e conclusão: Conclusão:Através dos resultados obtidos,
verificou-se que os participantes submetidos ao programa de intervenção
apresentaram ganhos na funcionalidade do MSP, demonstrando a eficácia da
associação entre recursos no intuito de promover melhor resposta
neuromuscular.
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