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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa uma das principais causas de morte na população adulta brasileira, sendo
que 80% tem origem isquêmica e 20% hemorrágico. Recuperar o movimento é uma preocupação presente nos acometidos. A
Estimulação Elétrica Funcional (FES) pode ser utilizada como recurso para aprimoramento da função motora.

Objetivos: Investigar se há diferença da aplicação da FES em membro inferior (MI) parético na fase subaguda comparada à fase crônica
em pacientes pós-AVC.

Método: Foi realizado um ensaio clínico duplo cego com pacientes que tinham sido acometidos por AVC entre 1 a 6 meses para o grupo
de AVC subagudo (GSA) (n=5), e acima de 6 meses para o grupo de AVC crônico (GC) (n=5). As escalas utilizadas foram Equilíbrio de
Berg, Escala de Fulg-Meyer, Medida de Independência Funcional, Escala de Deambulação Funcional e Eletromiografia de Superfície do
músculo tibial anterior. Foram coletadas antes e após a intervenção, que consistiu na aplicação de FES no músculo tibial anterior e nervo
fibular por 20 minutos (membro parético) com o paciente em sedestação. Totalizaram 15 sessões, duas vezes por semana.

Resultados: Foram obtidos resultados significativos para a melhora do equilíbrio (p<0,0408) e independência funcional motora
(p<0,0240) e total (p<0,0115) no grupo GSA. No GC não foi observado nenhuma diferença significativa.

Conclusão: O GSA apresentou melhorias significativas com o uso da FES em membro inferior, promovendo ganhos de equilíbrio e
independência funcional. Uma das explicações pode ser o fato da neuro plasticidade promover remodelações mais acentuadas nessa fase,
onde a possibilidade de mudanças rápidas e alterações comportamentais estão sujeitas a acontecerem."
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