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Introdução e objetivos: 
Indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE) comumente 
apresentam doenças associadas que pioram sua condição de saúde e, normalmente, 
são fatores de risco para a ocorrência de um novo episódio de AVE. Uma estratégia 
eficaz para minimizar as consequências do AVE e dessas doenças associadas é a 
prática regular de atividade física, que apresenta efeitos positivos na redução de 
incapacidades, na melhora da funcionalidade, da saúde e da qualidade de vida dos 
indivíduos pós-AVE. Os objetivos deste estudo foram descrever as doenças associadas 
apresentadas por indivíduos acometidos pelo AVE usuários de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) da cidade de Belo Horizonte e verificar o nível de atividade física 
apresentado por estes indivíduos.  
 
Métodos: 
Estudo aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA-Belo Horizonte(CAAE-
14038313.4.0000.5149), no qual todos os indivíduos com AVE (n=44, 69,23±13,12 anos 
e 67,00±66,52 meses de AVE) usuários da UBS e identificados pelas equipes da UBS 
foram avaliados para verificar: 1) quais doenças associadas apresentavam, e 2) o nível 
de atividade física, segundo critérios estabelecidos pelo Center for disease control and 
prevention- Physical activity trends-United States (CDCP).  
 
Resultado: 
Dentre as doenças associadas, 81,8% dos indivíduos apresentavam hipertensão 
arterial, 56,8% hipercolesterolemia, 27,3% diabetes e 27,3% cardiopatias (como 
insuficiência cardíaca ou infarto agudo do miocárdio). Quanto ao nível de atividade 
física, 86,4% dos indivíduos foram classificados como inativos, 4,5% como insuficientes 
e 9,1% foram classificados como vigoroso.  
 
Discussão e conclusão: 
A maioria dos indivíduos apresentou doenças que são fatores de risco para o AVE e 
que podem ser controladas a partir de mudança no estilo de vida, como a prática regular 
de atividade física supervisionada por uma equipe multiprofissional. Quanto ao nível de 
atividade física, a maioria dos indivíduos foi classificada como inativa. Apesar de ser 
recomendado pelos guias clínicos relacionados à reabilitação de indivíduos pós-AVE 
que os mesmos devem participar de programas de exercícios físicos contínuos 
oferecidos em sua comunidade, como estratégia eficaz de prevenção de agravos e 
promoção da saúde, isso não foi observado na maioria dos indivíduos acometidos pelo 
AVE e usuários do SUS que participaram do presente estudo.  
 


