
Introdução  

Os achados sugeriram que sentir-se apto para realizar exercícios  e 

maior velocidade de caminhada foram preditores de adesão ao 

exercícios em indivíduos pós-AVE crônico. O conhecimento das 

preferências de exercícios e dos potenciais contribuintes para a 

adesão ao exercícios são um passo importante para organizar 

programas de exercícios para indivíduos após AVE. 

Conclusão 

Trata-se de um estudo transversal realizado com indivíduos crônicos 

pós-AVE do município de Belo Horizonte, de idade maior que 20 anos, 

com capacidade de deambular independentemente  com ou sem 

dispositivo de auxílio de marcha, ausência de alterações cognitivas e 

sem outras deficiências não relacionadas ao AVE.  

Análise de regressão logística foi utilizada para avaliar a relação entre 

variável dependente (prática de atividade física) e as nove variáveis 

independentes (capacidade de marcha, nível de atividade física e os 

sete fatores do Exercises Preference Questionnarie (stroke) – Brasil 

(EPQ (stroke) – Brasil). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFMG (CAAE 349218148.0000.5149). 
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Descrever as preferências de exercícios e investigar os potenciais 

preditores para adesão a prática de exercícios físicos pós-AVE..  

Agradecimentos 

Objetivo  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas de 

morte e incapacidade no mundo1. Um dos fatores de risco modificáveis 

para a ocorrência e recorrência do AVE é a prática de atividade física2.  

Dados apontam que cerca de 77% dos sobreviventes do AVE são 

sedentários ou fisicamente inativos3. Isso pode ser explicado pela 

diminuição da velocidade do movimento em indivíduos com deficiências 

motoras graves4. Porém, indivíduos com comprometimento motor mais 

leve também demonstram baixos níveis de adesão a prática de 

atividade física regular, como sugerem os guias clínicos5. Dessa forma, 

outros fatores, ambientais e/ou pessoais poderiam atuar como barreiras 

para prática de atividade física. 

Resultados 

Participaram do estudo 93 indivíduos pós-AVE crônico com idade 

média de 62 (DP 12) anos e tempo médio do AVE de 58 (DP 67) meses. 

A maioria teve AVE isquêmico (54%), possuía baixo nível educacional 

(menor que 8 anos de escolaridade) (67%) e relatou possuir uma boa 

ou excelente condição de saúde (58%). Onze  indivíduos faziam uso de 

dispositivo de auxílio. Dos 93 participantes, 62 (67%) relataram estar 

envolvidos em um programa de exercícios organizados e, portanto, 

foram classificados como praticantes de exercícios físicos (Tabela 1). 

Quarenta e nove participantes (53%) relataram a caminhada como 

exercício preferencial, 75 (80%) concordaram que gostavam de alguém 

para demonstrar como o exercício deve ser realizado e 73 (78%)  

concordaram que gostariam de ter alguém para organizar suas sessões 

de exercícios.   

Preditores B p valor OR (95% IC) 

Constante -1,88  -  - 

Sentir-se apto para 

realizar exercícios 

físicos 

1,95 < 0,0001 7,0 (2,8-17,5) 

Velocidade de 

Caminhada 

4,03 0,001 56,3 (5-617) 

Tabela 3. Resultado da análise de regressão logística em relação aos 

preditores de adesão ao exercício após AVE (n=93) 

 *Legenda: OR: odds ratio; IC: Intervalo de Confiança.  

 

Tabela 2. Coeficientes de correlação e significância estatística (valor de 

p) entre adesão ao exercício e todos os preditores medidos. 

Preditores Coeficiente Valor p 

(1) Presença de instrução / planejamento  0,10 0,34 

(2) Sentir-se apto para a prática de exercícios  0,62 <0,0001 

(3) Exercício com família/amigos 0,26 0,81 

Fatores EPQ 

(stroke) - Brasil  

(4) Prática de exercícios em academias com 

pessoas da mesma idade 

0,05 0,67 

(5) Exercício Sozinho -0,13 0,22 

(6) Exercício em academia com pessoas que 

tiveram AVE 

0,01 0,92 

(7) Rotina -0,04 0,68 

Velocidade de 

Caminhada 

0,46 0,001 

Pontuação 

ajustada do PAH 

0,24 0,02 

Características  n=93 

Idade (anos), média (DP) 62 (12) 

Sexo, n feminino (%) 51 (55) 

Tempo desde o AVE (meses), média (DP) 58 (67) 

Único AVE, n (%) 80 (86) 

MEEM (pontuação 0-30), média (DP) 26 (3.1) 

Velocidade de marcha (m/s), média (DP) 0,86 (0,4) 

Praticantes de atividade física, n (%) 62 (67) 

Perfil de Atividade Humana (pontuação 0-94), n (%) 

Prejudicado (PAH<53) 

Moderadamente Ativo (53<PAH<74) 

Ativo (PAH>74) 

 

27 (29) 

53 (57) 

13 (14) 

Tabela 1. Características dos participantes  

 *Legenda: DP: desvio padrão; MEEM: Mini Exame do Estado Mental; PAH: Perfil de 

Atividade Humana.  

 

A análise de regressão logística mostrou que sentir-se apto para 

realizar exercícios físicos (Fator 2 do EPQ (stroke) – Brasil) e possuir 

uma maior velocidade de marcha (≥ 0,8 m/s) foram preditores de 

adesão ao exercício. Juntos, eles explicaram 80% da variação na 

adesão ao exercício (Tabela 3).   

 *Legenda: PAH: Perfil de Atividade Humana.  

 


