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Introdução e objetivos: 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado pela Organização Mundial de 
Acidente Vascular Encefálico e pela Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular 
a condição de saúde mais incapacitante no mundo atualmente, devido às sequelas 
remanescentes da lesão permanecerem por longos períodos, favorecendo o 
comprometimento da capacidade funcional e a redução da prática de atividade física. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar se hemiparéticos crônicos com diferentes níveis 
de atividade física possuem diferentes níveis de capacidade funcional.  
 
Métodos: 
Método: Estudo observacional transversal onde a variável “capacidade funcional” foi 
avaliada pelo questionário Duke Activity Status Index (DASI) e os diferentes níveis de 
atividade física foram estabelecidos pelo Escore Ajustado de Atividade (EAA) obtido 
através do Perfil de Atividade Humana. Os indivíduos foram estratificados em inativos 
(EAA<53), moderadamente ativos (EAA entre 54 e 73) e ativos (EAA>73). Foi utilizada 
Análise de Variância (ANOVA) one-way com post- hoc de Bonferroni, para comparar a 
capacidade funcional entre os grupos de atividade física com um nível de significância 
de 5%. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG(CAAE- 0254.0.203.000/11).   
 
Resultado: 
Resultados: Participaram do estudo 51 indivíduos com média de idade de 59 +13,6 (30-
84) anos e tempo pós lesão de 25 +13,9 (12-60) meses, sendo 59% do sexo masculino. 
92% apresentaram AVE isquêmico, com acometimento do hemicorpo direito em 59% 
dos participantes. 21 indivíduos foram classificados como inativos, 27 como 
moderadamente ativos e 3 como ativos. Observou-se diferença estatisticamente 
significativa da capacidade funcional entre os diferentes níveis de atividade física 
(F=15,6; p<0,001), sendo encontadas diferenças entre o grupo inativo e 
moderadamente ativo (p=0,03; 95%IC -17,4 a -0,3), inativo e ativo (p<0,01; 95%IC -49,6 
a -18,5) e moderadamente ativo e ativo (p<0,01; 95%IC -40,3 a -10,1).  
 
Discussão e conclusão: 
Discussão/Conclusão: O presente estudo observou existir diferenças estatisticamente 
significativas na capacidade funcional de hemiparéticos crônicos que possuem 
diferentes níveis de atividade física, sendo que indivíduos ativos e moderadamente 
ativos apresentaram melhores níveis de capacidade funcional do que indivíduos 
inativos. Dessa forma, a prática de atividade física regular deve ser estimulada como 
forma de potencializar os ganhos funcionais obtidos na clínica.  
 
 
 
 


