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Introducao: Definir critérios de admissão e alta no setor com alta demanda de paciente é fundamental, pois os critérios de alta podem
servir como norteadores dos objetivos da terapia. Com isso fisioterapeutas focam seus esforços para o ganho mais eficaz das funções
motoras almejando assim a alta clínica dos mesmos.

Objetivos: Identificar critérios para admissão e alta no setor de Fisioterapia Neurológica, através da aplicação da Escala de Equilíbrio de
Berg (EEB), Escala de AVE do Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIHSS) e Motor Assessment Scale (MAS). Determinar a
correlação entre as escalas e avaliação funcional por fisioterapeutas.

Método: Estudo com delineamento transversal, analítico observacional, quantitativo e de caráter exploratório descritivo. Grupo amostral
composto por 25 indivíduos (8 do sexo feminino e 17 do sexo masculino), 55,91 ± 9,89. Incluídos pacientes cadastrados no CRF, e
acometidos com AVE isquêmico com idade entre 25 e 80. Excluídos indivíduos com alterações ortopédicas não causadas pelo AVE. A
amostra foi submetida a anamnese e aplicação de escalas: Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), Escala de AVE do Instituto Nacional de
Saúde do EUA (NIHSS) e Motor Assessment Scale (MAS). Todos os pacientes foram avaliados clinicamente por três fisioterapeutas
experientes na área de reabilitação neurológica, acerca da necessidade de tratamento fisioterapêutico especializado continuado. A
metodologia estabeleceu uma nota de corte para admissão e alta no tratamento, o paciente deveria obter nota mínima para ser admitido,
não excedendo nota máxima nas escalas. Os testes foram realizados com pacote estatístico SPSS v. 18, adotando-se α<0,05.

Resultados: Houve correlação positiva entre o estado de funcionalidade pela avaliação dos fisioterapeutas e nas escalas EEB e MAS,
sendo classificada como alta ou forte correlação em ambas as escalas, já na capacidade de melhora foi observada uma correlação
negativa, classificada como moderada correlação para escala EEB e alto ou forte para a MAS. A escala NIHSS não obteve correlação
significativa tanto para o estado funcional quanto para capacidade de melhora. Também foi possível identificar critérios de admissão
para o tratamento aqueles pacientes que possuíssem escores entre 18 e 39 na escala MAS e entre 36 e 50 na escala EEB.

Conclusão: Existe correlação significativa para escores obtidos da EEB e MAS com a funcionalidade, e capacidade de melhora. Não
foram encontrados índices de correlação entre esses itens e a NIHSS. O teste de regressão linear identificou critérios de admissão e alta
para tratamento utilizando EEB e, MAS."
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