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Descrever o processo de recrutamento, retenção, presença e

adesão de um ECA realizado com indivíduos pós-AVE na fase

crônica que teve como propósito investigar a eficácia do treino

específico da tarefa na melhora do nível de atividade física e

mobilidade.

Agradecimentos

Objetivo 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença que tem

como consequência a redução da funcionalidade1. Estratégias

de intervenção têm se mostrado eficazes para serem utilizadas

com esses indivíduos, o que tem sido comprovado com a

condução de ensaios clínicos aleatorizados (ECA) bem

delineados2. No entanto, a condução de um ECA apresenta

muitos desafios desde a fase de recrutamento até a retenção

dos participantes no estudo2,3. Compreender esses desafios

pode auxiliar na condução de futuros ECA.

Apesar das dificuldades no recrutamento, houve uma boa

taxa de retenção, presença e adesão ao protocolo proposto.

Portanto, a intervenção proposta é viável. Estratégias mais

eficazes para o recrutamento desses indivíduos devem ser

elaboradas no desenvolvimento de futuros ECA.

Trata-se de um estudo descritivo da condução de um ECA4,5

realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e

em uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte/MG. O

estudo foi aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA/BH (1.373.837;

2015) e registrado na ClinicalTrials.gov (NCT02937480).

O grupo experimental realizou o treino específico da tarefa e

o grupo controle um programa de alongamentos, exercícios de

memória e orientações em saúde. Para ambos foram ofertadas

36 sessões, três vezes/semana, durante uma hora.

Foram incluídos indivíduos pós-AVE na fase crônica, com

idade≥19 anos, sedentários ou insuficientemente ativos,

capazes de deambular 10 metros de forma independente, que

apresentassem liberação médica para participar.

Análises descritivas foram utilizadas.

Resultados

Foram identificados 674 indivíduos por meio de divulgação,

contatos obtidos em serviços de saúde e listas de projetos de

pesquisa. Foi impossível contatar 240 (35,6%) devido ao

número de contato errado ou por não atenderem ao telefone.

Dos 434 restantes, 50 (11,5%) foram avaliados. Dos avaliados,

14 (28%) não participaram do estudo, principalmente por não

atender aos critérios de elegibilidade4,5. Trinta e seis

indivíduos (55±14 anos e 65±64 meses pós-AVE) iniciaram as

intervenções, resultando uma taxa de recrutamento de 5,3%.

Sete (19,4%) abandonaram o estudo, principalmente por

desinteresse pelas atividades e problemas de saúde. No final,

29 indivíduos foram retidos (80,6%). A taxa de presença foi de

80,9% e os principais motivos de falta foram consultas no

horário da sessão e indisposição. Além disso, esses

indivíduos realizaram 699 sessões integralmente, resultando

numa taxa de adesão de 82,7%. O principal motivo para não

realização completa da sessão foi a necessidade do

participante sair mais cedo da sessão. O fluxograma completo

do estudo é mostrado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma do recrutamento, retenção, presença e

adesão de indivíduos pós-AVE em um ensaio clínico

aleatorizado.


