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Introducao: Os principais determinantes da recuperação funcional após Acidente Vascular Encefálico (AVE) são especificidade,
intensidade e dosagem do treinamento. A dosagem ideal é indefinida, porém a literatura apresenta que doses menores são menos
efetivas. Consequentemente, são estudadas maneiras de aumentar a prática de exercícios, considerando que no Brasil existe uma
subdosagem.

Objetivos: Verificar a viabilidade de um protocolo de fisioterapia com abordagem por meio de orientação de exercícios domiciliares
com automonitoramento (EDA) adicionado à um grupo de Terapia Orientada à Tarefa (GTOT) no aumento da quantidade de prática de
exercícios em indivíduos na fase subaguda pós-AVE.

Método: Aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UDESC (nº 1.974.549/2017) e Registro Brasileiro de Ensaio Clínico (RBR-
4wz3w3), participaram deste estudo de viabilidade 17 indivíduos (62±11 anos) com hemiparesia (71±19 pontos na Escala de Fugl-
Meyer) na fase subaguda (110±45 dias), alocados após randomização em grupo controle e intervenção. Ambos receberam orientações
educacionais sobre a doença e realizaram 12 sessões de GTOT (1h por sessão), 2 vezes/semana, durante seis semanas. Adicionalmente, o
grupo intervenção recebeu duas orientações de EDA (4 tarefas cada - 135 repetições diárias por tarefa) para uma prática de exercícios de
26 dias, não supervisionada. A aderência aos EDA foi otimizada por estratégias de autogerenciamento. As avaliações foram realizadas
em três momentos (0, 7ª e 11ª semana). O avaliador é cegado quanto ao grupo de alocação e o interventor é cegado quanto a avaliação.
Foi analisado a viabilidade do recrutamento, das medidas de avaliação e da intervenção.

Resultados: Viabilidade: Recrutamento - 59% dos indivíduos elegíveis foram recrutados sendo que 12 dos 17 completaram a
intervenção. Medidas - O tempo gasto nas avaliações foi viável. Intervenção - O protocolo inicial foi modificado para melhorar a
aderência ao EDA; o tempo do GTOT foi utilizado para encorajamento e supervisão do automonitoramento. Os seis participantes do
grupo intervenção que completaram o GTOT e os EDA consideraram a intervenção viável, o GTOT teve 87,5% de frequência e o EDA
91,5% de adesão. As repetições alvo foram completadas por 3/6 participantes com pelo menos 100/135 repetições por tarefa praticada.

Conclusão: O programa de exercícios domiciliares com automonitoramento tem o potencial de aumentar a dosagem de prática na fase
subaguda pós-AVE, entretanto um futuro estudo será necessário para confirmar o aumento da dosagem de exercícios e evidências
preliminares do programa domiciliar adicionado a prática em grupo."
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