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Introducao: Pacientes que sofreram um AVE, podem apresentar alterações de força, tônus e circulatórias no lado comprometido. A
termografia vem sendo utilizada como um instrumento de avaliação eficiente para apontar alterações metabólicas e fisiológicas
corporais, porém as pesquisas termográficas neste público ainda é escassa.

Objetivos: Verificar se existem alterações de temperatura no membro parético comparado ao membro não afetado em repouso e após
uma série de exercícios leves em pacientes pós-AVE.

Método: Tratou-se de um estudo experimental quantitativo composto por 29 indivíduos que sofreram AVE, em tratamento em um
Centro de Reabilitação na cidade de Goiânia-GO. Foi realizado um registro fotográfico com câmera termográfica nos dois membros
superiores de cada indivíduo, antes e após o protocolo de exercícios, que consistiu em 3 séries de 10 repetições de exercícios de flexão de
ombro, flexão e extensão de cotovelo e flexão de punho e dedos. Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado o teste de
Shapiro-Wilk e o teste t-pareado para a variável temperatura.

Resultados: Foi encontrada, nos indivíduos avaliados, uma diminuição da temperatura do membro parético quando comparado ao
membro não afetado tanto em repouso quanto após o exercício.

Conclusão: Concluímos que pacientes que sofreram AVC possuem uma diminuição na temperatura do membro superior parético tanto
no repouso quanto após exercício leve.Embora as causas que expliquem tal evento ainda sejam desconhecidas,acreditamos que o déficit
de mobilidade possa importante contribuição para este resultado.Pesquisas controladas devem ser realizadas para elucidar este evento."
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