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RESUMO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) acomete 16.9 milhões de pessoas no mundo. Estimativas sugerem que, em 2020, será a segunda causa de 
morte e estará entre as cinco primeiras causas de incapacidade. A mobilização precoce nos pacientes com AVE isquêmico em terapia intensiva 
pode estimular sua recuperação e acelerar o processo de alta hospitalar, prevenindo as complicações da síndrome do imobilismo e possíveis 
infecções nosocomiais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mobilização precoce na funcionalidade, força muscular e período de 
internação hospitalar em pacientes que sofreram um acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico em unidade de terapia intensiva neurológica. 
Foram considerados inicialmente 18 pacientes com AVE isquêmico, internados na Unidade Neurovascular (UNV) de um hospital do Rio de Janeiro, 
no período entre Junho e Setembro de 2015. Os critérios de inclusão foram: diagnóstico de AVE isquêmico na internação, idade acima de 18 anos, 
aptos a realizar fisioterapia motora e estabilidade hemodinâmica. Os critérios de exclusão foram pacientes internados apenas um dia na UNV, em 
ventilação mecânica invasiva, instabilidade hemodinâmica, fibrilação atrial e infecção latente com critérios de gravidade. Apenas 10 pacientes 
foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Todos os pacientes admitidos no setor receberam intervenções da 
Fisioterapia todos os dias, 2 vezes ao dia, manhã e tarde, sendo realizado Fisioterapia respiratória e motora. Após cada atendimento matutino, foi 
registrado o valor da força muscular através do Escore do Medical Research Council (MRC) de cada paciente, e no atendimento vespertino, o nível 
de mobilização que ele atingiu durante o dia, de acordo com o protocolo de Nível de Atividade Funcional de Fisioterapia do hospital. A 
funcionalidade foi avaliada através da comparação das mobilizações realizadas na internação e posteriormente na alta e o MRC foi registrado 
através do somatório das forças do hemicorpo direito e esquerdo através de movimentos chaves  na escala de 0 a 5, de acordo com Kandell. Os 
dados foram avaliados estatisticamente através do teste não paramétrico de Wilcoxon (alfa = 0,05), testando a hipótese nula de que não houve 
diferenças entre o “depois” e o “antes” da mobilização, para as variáveis de funcionalidade e força. O coeficiente de correlação de Pearson 
também foi estimado para se avaliar correlação entre as variáveis e o tempo no qual o paciente ficou internado. Não houve diferença significativa 
na avaliação dos escores MRC (p = 0,09), porém para a variável Funcionalidade (p = 0,03) a diferença observada foi significativa. Não foi obtido 
correlação entre os escores MRC e funcionalidade. No entanto, obteve-se correlação significativa (p < 0,05) entre a “quantidade de dias de UNV” 
com “dias de internação hospitalar” (0,70), assim como “dias de quarto” e “dias de internação hospitalar (0,87). Nos últimos anos, houve um 
crescimento relacionado à aplicação de mobilização precoce dentro das 24 horas na reabilitação do paciente com AVE, fornecendo evidências 
quanto à segurança, viabilidade, e promoção de uma boa recuperação funcional. Além do ganho de funcionalidade, o estudo observou 
diminuição das complicações no período médio de internação hospitalar, que foi de 8,7 dia. A literatura afirma que o período de internação 
superior a 20 dias implica em repercussões negativas à vida do paciente e ao custo de saúde pública que podem limitar ou impedir a reabilitação. 
Conclui-se que a mobilização precoce nos pacientes com AVE dentro das 24 horas é seguro e promove evolução funcional e diminuição do tempo 
de internação hospitalar, assim como previne complicações decorrentes do período acamado no leito.
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