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Introducao: Os ensaios controlados aletorizados são considerados o melhor delineamento para direcionar o tratamento e procedimentos
na prática clínica. Porém, possuem um custo elevado e requerem tempo para sua execução. Assim, o estabelecimento de protocolos é
importante para determinar a viabilidade da conduta, eficácia e aplicabilidade.

Objetivos: Descrever o protocolo de implementação de um programa de educação em saúde sobre exercícios físicos autogerenciados
para aumentar a prática de atividade física de indivíduos após Acidente Vascular Encefálico (AVE) no nível de atividade física e,
consequentemente, o nível de condicionamento cardiorrespiratório.

Método: Vinte indivíduos pós-AVE será recrutado para fase piloto. Os critérios de inclusão constituem: velocidade de marcha ≥ 0,8m/s
e ausência de alterações cognitivas e de saúde que impeçam de fazer exercícios. Um fisioterapeuta conduzirá seis sessões de orientações
no domicilio do participante, em prazo de três meses. Cada sessão terá tempo médio de 60 minutos. A intervenção consiste na orientação
sobre os benefícios da prática regular de atividade física após o AVE; negociação sobre plano de exercícios considerando as
preferências; geração de lista de barreiras e idéias de superação, monitoramento e suporte a mudanças comportamentais; revisão de
metas. Medidas de desfecho primário serão realizadas na avaliação,no terceiro mês de intervenção e três meses após o termino das
visitas. O desfecho primário será nível de atividade através do uso de acelerômetros. Desfechos secundários incluem desempenho
cardiorrespiratório, qualidade de vida, auto-eficácia para prática de exercícios, melhora na participação e perfil depressivo.

Resultados: O protocolo de implementação de um programa de exercícios físicos autogerenciado de educação em saúde foi registrado
no REBEC número RBR-6bdmsk. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 65672517.6.0000.5149). A fase 1-
estudo de piloto foi concluída em junho de 2018.

Conclusão: O protocolo de implementação de um programa de exercícios físicos autogerenciado de educação em saúde para aumentar a
prática de atividade física de indivíduos pós-AVE foi registrado e aprovado para sua implementação."
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