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Introducao: O controle dos membros superiores é acometido após o AVE. Sendo assim, a queixa funcional de membros superiores são
as mais prevalentes nos indivíduos pós-AVE. O estabelecimento de metas a partir da queixa funcional e a alta intensidade de prática são
as evidências mais concretas na reabilitação.

Objetivos: Identificar a influência da queixa funcional relativa aos membros superiores durante a fisioterapia. Pretende-se observar a
intensidade da prática e tipo de intervenção proposta de acordo com a queixa funcional do paciente.

Método: Foram incluídos pacientes acima de 18 anos, com hemiparesia e na fase subaguda ou crônica pós-AVE. E fisioterapeutas que
atendessem pacientes pós-AVE. Inicialmente dados sociodemográficos, clínicos e físico-funcionais foram coletados. Para definir o
comprometimento sensório-motor foi utilizado a dinamometria e a Escala Motora de Fugl-Meyer. Para definir o grupo com queixa e sem
queixa de membro superior foi utilizada a Medida Canadense do Desempenho Ocupacional. Para analisar o uso do membro superior
durante a fisioterapia foi utilizado a acelerometria juntamente com a filmagem de uma única sessão. O índice de assimetria entre os
membros superiores foi calculado a partir dos dados da acelerometria e a intensidade de prática foi analisada pelo número de repetições e
tempo das atividades durante a filmagem. Análises de frequência, medidas de tendência central e dispersão foram realizadas e a
comparação entre os grupos foi feita a partir do teste T Student.

Resultados: Foram selecionados 12 pacientes, 6 do grupo com queixa 6 do grupo sem queixa de membro superior. Durante a sessão de
fisioterapia o membro superior contralesional ficou em atividade, seja ela espontânea ou induzida, durante 14 minutos no grupo sem
queixa de membro superior e 15 minutos no grupo com queixa. Em geral, não houve diferença entre os grupos com queixa e sem queixa
de membro superior com relação a intensidade de prática (repetições e tempo) do membro superior contralesional e ipsilesional (p>0,05).
Com relação à assimetria entre os membros superiores, foram similares entre os grupos.

Conclusão: A presença de queixa funcional do membro superior não influenciou na intensidade de prática oferecida para os membros
superiores no paciente pós-AVE, seja ela espontânea ou induzida pelo fisioterapeuta."
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