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Introducao: O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado um dos maiores problemas em saúde pública. Associado a reabilitação
pode ser estabelecido um programa de autogestão, onde o paciente é orientado para que possa realizar exercícios em sua residência,
porém a dificuldade dos pacientes e do cuidador pode ser um impedimento.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar o papel exercido pela orientação domiciliar por meio da cartilha de autogestão de
exercícios, associada à fisioterapia em grupo no formato de circuito de treinamento (FGCT).

Método: Participaram deste estudo 23 hemiplégicos atendidos no Centro de Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, sendo 15 do gênero feminino e 8 do gênero masculino com
idade média de 57,34± 13,8. Foi confeccionada uma cartilha contendo 5 exercícios globais para membros superiores, inferiores e tronco
e durante a entrega desta cartilha aos pacientes hemiplégicos participantes do estudo foi orientado que os exercícios deveriam ser
realizados uma vez ao dia durante todos os dias da semana. No decorrer de 4 semanas foram coletadas e registradas informações sobre a
frequência com que os voluntários realizavam os exercícios propostos. A adesão foi calculada considerando que 28 dias de uso da
cartilha equivaleria a 100% de adesão. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE: 69450317.8.0000.5402).

Resultados: Após a análise dos dados observou-se que 4 pacientes apresentaram uma adesão de 80%, doze de 50% e sete de 20%. Para
que a adesão seja satisfatória preconiza-se um valor de 80%, porém os resultados demonstram que não houve uma boa adesão as
orientações domiciliares. Logo se torna fundamental que a importância da assiduidade ao tratamento seja reforçada a esses pacientes
hemiplégicos, pois a associação dos dois modos de tratamento que vão melhorar de forma mais efetiva a capacidade funcional do
indivíduo.

Conclusão: Pode-se concluir pelo presente estudo que os paciente hemiplégicos não apresentaram uma adesão satisfatória as orientações
domiciliares por meio da cartilha, apesar das orientações."
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