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Introdução e objetivos: 
A fadiga é um sintoma subjetivo que incorpora sensações corporais totais, que vão 
desde o cansaço até a exaustão, criando uma condição implacável global, que 
interfere na capacidade dos indivíduos para possuir uma capacidade normal, e é um 
sintoma comum e debilitante em muitas doenças neurológicas. A Fatigue Severity 
Scale (FSS), já validada para a população brasileira, tem sido amplamente utilizada 
para avaliar a fadiga em doenças neurológicas. No entanto, ainda não se sabe se a 
fadiga autorrelatada está associada com os níveis de atividade física em 
hemiparéticos pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE). O objetivo do presente 
estudo foi verificar a existência de associações entre fadiga autorrelatada e níveis de 
atividade física em indivíduos hemiparéticos crônicos pós-AVE.  
 

Métodos: 
Fizeram parte desse estudo exploratório correlacional 55 indivíduos, que após 
aprovação do trabalho pelo COEP-UFMG sob o número do parecer (AAE-
02540213000-11), leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
A fadiga foi avaliada pela EGF e os níveis de atividade física pelos escores 
ajustados de atividade (EAA) do perfil da atividade humana (PAH). Coeficientes de 
correlação de Pearson foram calculados para análise com um nível de significância 
de 5% além de estatísticas descritivas para a caracterização da amostra.  

Resultado: 
A média de idade dos indivíduos foi de 58±13,4(30-84) anos, sendo que 48% eram 
homens. A grande maioria (62%) possuía o hemicorpo direito parético e o tipo de 
AVE predominante foi o isquêmico (93%), com média de tempo pós-lesão de 
25,5±13,9(12-60) meses e média de medicamentos de 5±2(0-13). Foi encontrada 
associação estatisticamente significativa, inversa e de magnitude boa (r=-0,60; 
p=<0,01) entre as variáveis estudadas.  
 
Discussão e conclusão: 
Os resultados demonstraram que um maior nível de fadiga foi associado a um 
menor nível de atividade física, sendo que esses achados podem indicar que 
hemiparéticos crônicos com índice maior de fadiga poderiam estar menos 
empenhados na prática de atividade física. Portanto, seria importante estimular a 
prática de atividade física para que indivíduos pós-AVE possam experimentar 
menores sensações de fadiga.  
 


