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Introducao: O acidente vascular cerebral (AVC) é caracterizado por deficiência motora, espasticidade e fraqueza muscular no
hemicorpo contralateral à lesão. A fisioterapia em grupo no formato de circuito de treinamento (FGCT) mostrou melhorar a capacidade
funcional desses indivíduos, mas se preconiza uma adesão mínima de 80%, para haver um efeito positivo.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi identificar qual a taxa de adesão dos pacientes hemiplégicos ao tratamento com a FGCT no
decorrer de 24 semanas.

Método: Foram incluídos 17 pacientes hemiplégicos atendidos em um centro de fisioterapia e reabilitação de Presidente Prudente. Para
identificar a frequência do paciente no tratamento, foi analisada a lista de presença dos voluntários. O cálculo da porcentagem de adesão
foi obtido utilizando a subtração do número de sessões que o paciente não compareceu do número de sessões ofertadas no mês e depois
multiplicou-se este valor por cem, em seguida dividiu pelo número de sessões que foram realizadas. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética da FCT-UNESP (CAAE: 45076315.0.0000.5402).

Resultados: Os resultados obtidos foram que de 17 participantes quatro apresentaram uma frequência de até 50%, quatro de 60%, dois
de 70%, sete de 80%. Sendo assim a adesão média dos participantes foi de 69,5%. A porcentagem de hemiplégicos que fizeram 80% ou
mais de adesão foi 41%. O presente estudo revela que menos da metade dos hemiplégicos apresentam uma frequência maior que 80%,
taxa que representa uma boa adesão. Importante ressaltar que a adesão ao tratamento é de extrema importância, pois quando
correlacionada aos resultados clínicos é possível identificar melhores respostas ao tratamento naqueles que apresentaram maior
porcentagem de frequência.

Conclusão: O estudo apresenta que são mínimos os indivíduos que atingiram uma taxa adequada para uma boa adesão. Com isso
demonstra-se a necessidade do terapeuta de reforçar sobre a importância da assiduidade ao tratamento."
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