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Introducao: Devido à importância funcional, o membro superior de pacientes hemiplégicos por AVC tem ganhado mais atenção no
âmbito da reabilitação. A Fisioterapia em Grupo no Formato de Circuito de treinamento (FGCT) é um modelo que se apresenta eficaz na
manutenção funcional de indivíduos hemiplégicos melhorando a qualidade de vida.

Objetivos: O objetivo do presente estudo é avaliar a funcionalidade dos membros superiores de pacientes hemiplégicos que realizam a
FGCT.

Método: Foram recrutados pacientes hemiplégicos que realizavam atendimento com FGCT no Centro de Atendimento de Fisioterapia e
Reabilitação da Universidade Estadual Paulista em Presidente Prudente. No total foram avaliados 19 indivíduos hemiparéticos com
idade média de 62,21 ± 9,69 anos. Inicialmente foi realizada uma avaliação (AV1) utilizando, o teste de caixa de blocos (TCB) que
avalia a coordenação de membros superiores, o nine hole peg test (NHPT) que avalia a destreza manual e a dinamometria que avalia a
força de preensão palmar, e após a intervenção de 8 semanas utilizando a FGCT foi realizada a segunda avaliação (AV2) com os mesmos
testes. Na análise estatística foi considerado significante o valor de p < 0,05. Na análise dos valores todas as variáveis foram avaliadas do
lado parético. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE:5629516.7.0000.5402).

Resultados: As avaliações da dinamometria demonstraram força palmar de 12,90J ± 8,92 na AV1 e 14,41 ± 10,06 na AV2. O NHP
demonstrou na AV1 113,12s ± 102,25s e na AV2 142,05s ± 129,08s no tempo de execução. No TCB, a quantidade média de blocos
transferidos foi de 23,95 blocos ± 15,21 blocos na AV1 e 23,58 blocos ± 14,00 blocos na AV2. Não houve uma diferença
estatisticamente significante entre as duas avaliações. A avaliação precisa do membro superior é de extrema importância, pois permite
determinar estratégias terapêuticas apropriadas e, sobretudo, discutir expectativas quanto à recuperação funcional junto ao paciente.

Conclusão: Conclui-se que a destreza, a coordenação e a força do membro superior lesado de hemiplégicos crônicos submetidos a FGCT
não foi capaz de alterar a função motora do membro acometido. Contudo esse resultado pode estar relacionado a intensidade, modelos de
exercícios e tempo de tratamento."
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