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Introdução e objetivos: 
Sabe-se que a prática de atividades físicas pode acarretar diversos benefícios para 
indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico (AVE), tais como melhoras na 
capacidade funcional, déficits motores e equilíbrio. Entretanto, a manutenção da 
prática de atividades físicas é diretamente ligada a autoeficácia para a sua 
realização. Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre o nível de 
confiança para a prática de atividade física e a capacidade funcional de 
hemiparéticos crônicos.  
 

Métodos: 
Neste estudo exploratório correlacional, foi observada a relação entre o nível de 
confiança para a prática de atividade física através da escala de autoeficácia para a 
prática de atividade física utilizada em adultos brasileiros (2009) e capacidade 
funcional pelo questionário DASI (Duke Activity Status Index) traduzido para o 
português – Brasil. Para análise estatística, foi utilizado o coeficiente de correlação 
de Pearson, considerando um nível de significância 5%. Este estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa UFMG sobre o número (CAAE 
26353714.2.0000.5149). Antes da aplicação dos questionários, foi explicado os 
objetivos e procedimentos da coleta e, após acordarem, os participantes assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido.  
 

 Resultado: 
A amostra foi composta por 56 indivíduos (tempo médio de lesão 26,41±15,8(6-84) 
meses, 92,5% pós AVE isquêmico; IMC 26,4 ± 5,0). Foram obtidas pontuações, 
respectivamente, nos questionários: DASI: 45,7±12,1; Auto eficácia – 1° seção: 2,36 
±1,8/ 2° seção: 0,94 ±1,5. Observou-se existir correlação estatisticamente 
significativa de magnitude moderada para a auto eficácia 1° seção e DASI: 
(r=0,60,p<0,01); e de magnitude baixa entre auto eficácia 2° seção e DASI 
(r=0,30,p=0,04).  
 
Discussão e conclusão: 
Os resultados observados indicaram que indivíduos com maior capacidade funcional 
demonstraram uma maior autoeficácia para prática de atividade física (caminhada). 
Desta forma, estímulos devem ser feitos na prática clínica no sentido de assegurar a 
manutenção de atividades que melhorem a condição funcional.  
 

 


