
Introdução Resultados

✓ Uma vez que indivíduos pós-AVE consideraram o

exercício aeróbio importante, relataram estar

satisfeitos com o treino recebido, e apresentaram

elevada autoeficácia, intervenções similares devem

ser implementadas.

✓ As barreiras identificadas pelos indivíduos (como

risco de quedas, falta de capacidade cognitiva e física,

de apoio social, de informações e condições

climáticas adversas) devem ser consideradas para

aprimorar a implementação clínica dessa intervenção

com adesão de indivíduos na fase crônica pós-AVE.

Conclusão

✓ Estudo transversal

✓ Aprovado COEP/UFMG (#51454115.6.0000.5149; 2015)

Todas pessoas na fase crônica pós-AVE (≥ 6 meses) que

receberam treino aeróbio em uma academia universitária

sob supervisão de fisioterapeutas (Figura 1) foram

convidadas a participar. Eram pessoas sedentárias ou

insuficientemente ativas antes do treino, que podiam

caminhar pelo menos 10 min de forma independente, e

que não apresentavam alteração cognitiva, dor ou outra

doença que pudesse interferir no treino.

Após o treinamento, todos foram solicitados a:

▪ Relatar a importância do exercício aeróbio em uma

escala de 0-100;

▪ Avaliar a sua autoeficácia com a “Escala curta de auto

eficácia do exercício” (máximo de 5 pontos);

▪ Responder a entrevista padronizada para identificar

satisfação e barreiras percebidas do exercício aeróbio.

Método
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Investigar a importância, satisfação, autoeficácia e as

barreiras relacionados ao exercício aeróbio identificadas

por indivíduos brasileiros na fase crônica pós-AVE.

Objetivo 

✓ Diretrizes clínicas recomendam que indivíduos pós-

acidente vascular encefálico (AVE) façam exercício

aeróbio1, o que não é comumente observado na

prática clínica. Assim, investigar as percepções,

incluindo as barreiras, é importante para desenvolver

melhores estratégias para implementação dessa

intervenção para essa população.

✓ Estudos prévios sobre esta temática com indivíduos

pós-AVE foram realizados em países desenvolvidos2,

e diferenças no sistema de saúde, condições

socioeconômicas e culturais, e práticas profissionais

limitam a generalização dos resultados.

Figura 1. Treino aeróbio realizado previamente.

IMPORTÂNCIA, SATISFAÇÃO, AUTOEFICÁCIA E 

BARREIRAS DO EXERCÍCIO AERÓBIO SEGUNDO 

INDIVÍDUOS NA FASE CRÔNICA APÓS 

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

✓ 30 min

✓ Grupo de 2 a 4 pessoas

✓ 3x/semana

✓ 12 semanas

✓ Intensidade alta (60-80%

da frequência cardíaca de

reserva)

✓ n= 15 (55±12 anos e 69±77 meses pós-AVE).

✓ Exercício aeróbio foi considerado importante pela

maioria dos indivíduos (91±18).

✓ A auto eficácia foi elevada (3,9±0,4).
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Exercício aeróbio melhora:

As percepções dos indivíduos estão descritas na Figura 2.
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Falta de informação (87%)

Medo de cair (80%)

Falta de equipamento (73%)

Falta de apoio de pessoas pós-AVE (73%)

Falta de apoio do cônjuge (67%)

Falta de apoio da família (67%)

Condições climáticas adversas (60%)

Deficiências físicas (60%)

Deficiências cognitivas (67%)

Falta de apoio de profissionais da saúde (67%)

Figura 3. Barreiras relatadas por indivíduos pós-AVE

As barreiras mais relatadas estão descritas na Figura 3.

Figura 2. Percepções dos participantes.


