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Introdução e objetivos: 
É reportado que indivíduos hemiparéticos crônicos pós Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) possuem redução da distância percorrida, quando comparados com indivíduos 
saudáveis sedentários. Desta forma, é importante definir e entender variáveis que 
estejam associadas com a distância percorrida, para que a conduta durante o 
processo de reabilitação seja focado em tais variáveis. Dessa forma, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar a associação da capacidade funcional autorrelatada 
e a distância percorrida em indivíduos pós AVE crônico.  
 

Métodos: 
Estudo exploratório correlacional, no qual foi avaliada a capacidade funcional por meio 
do questionário DASI (Duke Activity Status Idex) traduzido para o português – Brasil e 
distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (TC6min). Para análise 
estatística, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson com um nível de 
significância de 5%, além de estatísticas descritivas para caracterização da amostra. 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Minas Gerais (CAAE- 0254.0.203.000/11) e todos os indivíduos leram e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido.  
 

Resultado: 
Participaram 38 indivíduos, sendo 62% homens com média de idade de 57 ±14 (30-
84) anos e tempo pós lesão de 26±14,1(12-60) meses; sendo 95% da amostra 
composta AVE isquêmico e 59% com hemiparesia à direita. A distância média 
percorrida no TC6min foi de 328m ±126,8 e pontuação média no DASI de 26 ±13,2. 
Observou-se a existência de correlação estatisticamente significativa, de magnitude 
boa entre as variáveis estudadas (r=0,60, p<0,001).  
 

Discussão e conclusão: 
Os achados demonstraram que indivíduos hemiparéticos crônicos com melhor 
capacidade funcional conseguiram cobrir maior distancia percorrida no TC6min. Dessa 
forma, esforços devem ser feitos na reabilitação no sentido de aumentar a capacidade 
funcional de indivíduos hemiparéticos crônicos, afim de que sejam possivelmente 
capazes de engajar em atividades que necessitam percorrer maior distância. 
 
 


