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Introdução e objetivos: A “Atividade e Participação” são componentes da
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), sendo que muitos
estudos investigam os efeitos de exercícios físicos nas “Estruturas e funções
do corpo”. No entanto, há uma lacuna no que diz respeito a este efeito a
longo prazo na “Atividade e Participação”. Objetivo: Investigar os efeitos do
treinamento de longo prazo na participação social, analisando-se,
adicionalmente, os efeitos a longo e curto prazo sobre atividade (equilíbrio e
marcha).

Métodos: Incluídos 17 sujeitos pós-AVC [54.58±17.67 anos; Fulg-Meyer:
153.11±43.31; Mini Exame do Estado Mental (MEEM): 25.41±3.58;
Orpington: 3.14±0.91; 6 com lesão à E, 10 à D e 1 com múltiplos locais; 7
com AVC isquêmico e 10 hemorrágicos; com 73.23±63.87 meses pós-AVC].
A intervenção foi composta do treino da capacidade aeróbia, fortalecimento
muscular, equilíbrio, cognição e coordenação motora em sessões de 1h, 2x/
semana, por 18 meses. A medida de desfecho primário foi a escala de
Impacto do AVC (SIS); e secundário, Escala de Equilíbrio de Berg (EEB),
Time Up and Go (TUG), Caminhada de 10 metros (C10m) e de 6 minutos
minutos (C6min). Análise descritiva e inferencial com t de student(alfa≤

Resultado: Sete pacientes completaram os 18 meses de intervenção, sendo
encontrados efeitos estatisticamente significantes para a qualidade de vida
(SIS) entre o 6º mês e 12º mês, e 18º mês e follow up. Com relação aos
desfechos secundários, EEB entre a avaliação inicial e 12º mês, 6º mês e 12º
mês, e 6º mês e 18º mês; TUG entre a avaliação e 12º mês, 6º mês e 12º
mês, e 12º mês e follow up; C10m entre avaliação e follow up, avaliação e 6º
mês, 6º mês e 12º mês, 12º mês e 18º mês; e C6min entre 6º mês e 12 mês.

Discussão e conclusão: A aderência em um programa de reabilitação a
longo prazo foi relativamente baixa, sendo que muitos fatores podem ter
levado a baixa aderência, tais como transporte, doenças associadas ou novos



eventos vasculares. Os indivíduos que permaneceram no programa
apresentaram melhora na “Atividade e Participação” da CIF, que se
mantiveram no follow-up. Os exercícios físicos mantidos por longo prazo
trazem benefícios para equilíbrio, mobilidade, capacidade aeróbia e
qualidade de vida após um AVC.
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