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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidade no Brasil, que pode gerar limitações nas
estruturas e funções, bem como nas atividades de vida diária e participação. O treino orientado à tarefa é um método focado em
atividades funcionais específicas que proporciona a recuperação destes indivíduos.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência do treino orientado à tarefa em indivíduos com AVC agudo durante a
internação hospitalar, comparado à fisioterapia convencional.

Método: Foi realizado um ensaio clínico não randomizado, no pronto socorro de um hospital público do Distrito Federal, no ano de
2017. Foram incluídos indivíduos admitidos pela equipe de fisioterapia; de ambos os sexos; idade entre 36 e 87 anos; admitidos por um
único evento de AVC; lesão da artéria cerebral média; tempo de internação de 4 a 16 dias; avaliação inicial da ICU Mobility Scale (IMS)
de 1 a 3. Foram excluídos os indivíduos com dados insuficientes no prontuário, óbito ou abandono do estudo. A amostra foi selecionada
da seguinte forma: os indivíduos do grupo que realizou treino orientado à tarefa (G1) foram selecionados após aprovação do Comitê de
Ética para tal intervenção, já o grupo que realizou fisioterapia convencional (G2) foi selecionado por meio de prontuário. Foram
utilizadas as escalas Medical Research Council (MRC) para avaliar a força muscular e a IMS para avaliar a mobilidade dos indivíduos.

Resultados: Dos 294 indivíduos admitidos com AVC agudo no hospital, após os critérios de inclusão, 28 indivíduos foram incluídos no
estudo, destes, 5 foram excluídos, totalizando 23 indivíduos, 11 selecionados para o G1 e 12 para o G2. Os principais fatores de risco
foram HAS (65,21%) e DM (21,73%). As escalas IMS e MRC foram analisadas na admissão (pré intervenção) e alta (pós intervenção)
da internação. As análises das medianas da escala MRC pré e pós a intervenção foram estatisticamente significantes no grupo G1, já a
análise das medianas da IMS apresentou diferença estatística em ambos os grupos.

Conclusão: O treinamento orientado à tarefa realizado em indivíduos hospitalizados, na fase aguda do AVC, resultou em maiores
ganhos na força muscular quando comparado à fisioterapia convencional. Ambos os grupos tiveram ganhos relacionados à mobilidade,
porém observou-se efeito superior no grupo que realizou treino orientado à tarefa."
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