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Introducao: Para indivíduos após Acidente Vascular Encefálico (AVE) exercícios em grupo e prática domiciliar são efetivas na
recuperação motora e funcional. Ambas as abordagens são de baixo custo e visam aumentar a dosagem de fisioterapia. Para que ocorra
este aumento de dosagem é necessário promover a aderência durante a prática.

Objetivos: Descrever uma intervenção fisioterapêutica global que visa o aumento de dosagem de exercícios para indivíduos pós-AVE
composta por um programa de exercícios domiciliares (PED) individualizado combinado ao treino de exercícios em grupo (TG) e propor
estratégias de autogerenciamento que visam otimizar a aderência ao PED.

Método: A descrição da intervenção foi realizada baseada no Template for Intervention Description and Replication e complementado
por itens do Consensus on Exercise Reporting Template.

Resultados: A intervenção é baseada no treino orientado a tarefa e direcionada aos principais déficits após um AVE. Dois manuais
foram elaborados, um para cada abordagem, para que ocorra simultaneamente durante seis semanas. O PED é composto por dois livretos
com instruções para prática de exercícios sem supervisão (26 dias), 135 repetições diárias por tarefa, quatro tarefas por livreto. As
estratégias para otimizar a aderência são baseadas principalmente no autogerenciamento, são elas: fornecimento informações sobre a
intervenção; preferência individual da tarefa e do automonitoramento; Termo de Compromisso; identificação de barreiras. O TG foi
organizado em 12 atendimentos, 60 minutos por sessão.

Conclusão: Os manuais elaborados podem auxiliar fisioterapeutas e pesquisadores no aumento da dosagem de prática para indivíduos
pós-AVE em fase subaguda, com independência para marcha, mas podem ser estendidos para indivíduos com outras características. A
efetividade das abordagens combinadas, PED e TG, na recuperação motora e funcional necessita ser estudada."
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