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Introducao: O treino orientado à tarefa tem como fundamentação teórica a neuroplasticidade e em indivíduos com acidente vascular
cerebral (AVC) tem sido estudada sua influência sobre a recuperação da função motora. Os estudos priorizam a fase crônica do AVC e o
treino de tarefas relacionado aos membros inferiores.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência do treino orientado à tarefa na recuperação motora do membro superior
afetado em indivíduos com AVC na fase aguda e, secundariamente, avaliar a influência desta intervenção sobre a recuperação motora da
função do membro superior na fase subaguda.

Método: Foi realizado um ensaio clínico não controlado em um hospital público do Distrito Federal, entre março e novembro de 2017.
Foram incluídos indivíduos acima de 18 anos; internados no hospital por um único evento de AVC, com tempo de início do evento entre
24 a 72 horas; lesão de artéria cerebral média; que fossem colaborativos e respondessem aos comandos verbais simples; grau de força
muscular entre 0 e 2 em pelo menos três grupos musculares do membro superior. Foram excluídos indivíduos que: faziam uso de
antidepressivos e antipsicóticos; tinham doença sistêmica avançada, hipertensão intracraniana ou risco de evolução do quadro;
intervenção cirúrgica cerebral; e não serem moradores de Brasília. Os instrumentos utilizados antes e após a intervenção foram: Escala
Fugl Meyer (EFM) e seus subitens: dor articular, mobilidade articular e sensibilidade; ICU Mobility Scale (IMS); Medical Research
Council (MRC); Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM); e avaliação do tônus muscular.

Resultados: Oito participantes realizaram 10 sessões diárias de treino orientado à tarefa (caracterizando a fase aguda) e 5 participantes,
após este período (caracterizando fase subaguda), realizaram 2 sessões semanais por 3 meses pós-AVC. A função motora global e dos
membros superiores tiveram diferença nas fases aguda e subaguda. O movimento articular, a dor articular e a sensibilidade não tiveram
diferença estatística nem na fase aguda nem na subaguda. A força muscular e a mobilidade foram significativas em ambas as fases. O
tônus muscular se alterou apenas na fase aguda. A avaliação do desempenho e satisfação na atividade aumentou nas duas fases.

Conclusão: Na fase aguda, o treino orientado à tarefa favoreceu o ganho na função global e do membro superior, na mobilidade e na
força muscular, assim como na fase subaguda. Em ambas as fases, o treino a tarefas favoreceu o desempenho e satisfação dos indivíduos
nas atividades de vida diária."
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