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Introducao: Estudos demonstram a importância do tratamento fisioterapêutico na reabilitação de indivíduos acometidos pelo AVE,
devido às inúmeras sequelas impostas pela patologia, como aumento da dependência para as atividades da vida diária, alto risco de
quedas e diminuição da interação social, gerando impacto negativo qualidade de vida destes indivíduos.

Objetivos: O objetivo do estudo foi avaliar a influência do tratamento fisioterapêutico em grupo sob funcionalidade, condicionamento
cardiorrespiratório, velocidade de marcha, equilíbrio e qualidade de vida de indivíduos pós AVE.

Método: Estudo do tipo longitudinal, quase-experimental, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da URI/FW com nº do CAAE
68173417.5.0000.5352. As sessões eram realizadas duas vezes por semana, com duração de 60 minutos, totalizando 38 sessões,
compostas por 3 etapas: 10 minutos de aquecimento; 40 minutos de exercícios ativos e ativo-assistidos, fortalecimento muscular dos
principais músculos dos membros superiores, inferiores e tronco, exercícios de equilíbrio e de coordenação motora, e 10 minutos de
alongamentos musculares. Pré e pós-tratamento foram realizadas avaliações da funcionalidade (Medida da Independência Funcional -
MIF), condicionamento cardiorrespiratório (Teste de caminhada de 6 minutos – TC6M), velocidade média da marcha através do
resultado do TC6M (V= Δs/Δt), equilíbrio (Timed up and Go – TUG) e qualidade de vida (Escala de Qualidade de Vida Específica para
AVE – EQVE-AVE) dos participantes.

Resultados: média de idade dos estudados foi de 55±21,04 anos e o tempo médio de lesão foi de 17,61±17,92 meses. Na funcionalidade,
a média inicial do grupo foi de 120,76±3,44 e pós-tratamento passou para 123,83±2,31 (p=0,003). O condicionamento
cardiorrespiratório teve um resultado inicial médio de 335,97±48,74 e pós-tratamento de 413,63±63,63 metros (p=0,003). A velocidade
média da marcha foi de 0,93±0,13 para 1,15±0,17 m/s (p=0,003) pós-tratamento. O TUG teve média inicial de 13,87±1,88 e média final
pós-tratamento de 11,44±2,70 segundos (p=0,002). Na qualidade de vida, o grupo teve média pré-tratamento de 193,50±22,82 e média
final pós-tratamento de 213±25,55 (p=0,28).

Conclusão: A Fisioterapia realizada em grupo é um recurso terapêutico eficaz na reabilitação de indivíduos pós AVE, demonstrando
melhora em aspectos como funcionalidade, condicionamento, velocidade de marcha, equilíbrio e qualidade de vida, possibilitando o
atendimento de um número maior de indivíduos com diminuição do custo e tempo de terapia."
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