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Introdução e objetivos: De uma forma geral, indivíduos acometidos por
doenças crônicas, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresentam
baixo nível de atividade física (AF) quando comparados aos indivíduos sem
estas doenças. Em indivíduos pós-AVC, um baixo nível de AF pode levar à
recorrência do AVC, surgimento de outras doenças cardiovasculares e
aumento das incapacidades e a manutenção de um bom nível de AF associa-
se com uma melhora funcional e da saúde. Entretanto, não se conhece o
nível de AF desses indivíduos.

Métodos: Todos os indivíduos pós-AVC usuários da UBS (G1) (n=37;68,6
±12,0 anos), com condições clínicas de responder a um questionário, e que
concordaram com a participação voluntária, e indivíduos saudáveis pareados
quanto ao sexo, idade e nível de exercício físico (G2) (n=37;68,9±12,1 anos),
foram avaliados quanto ao nível de AF pelo Perfil de Atividade Humana
(PAH). Estatísticas descritivas e inferenciais (comparação de grupos
independentes) foram utilizadas para as análises (α=0,05).

Resultado: Os grupos foram semelhantes quanto à idade, sexo e nível de
exercício físico (p>0,05). Houve diferença significativa entre os grupos
(0,011

Discussão e conclusão: A maioria dos indivíduos pós-AVC apresentaram
um baixo nível de AF quando comparados a indivíduos saudáveis pareados
em todos os desfechos do PAH. O conhecimento deste nível de AF deve
alertar as equipes de saúde e demais profissionais da saúde sobre a
necessidade de elaborar estratégias de promoção de hábitos de vida
saudáveis e prevenção de agravos à saúde como recomendado pela linha de
cuidados em AVC do Ministério da Saúde.
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