
Como o estudo não é randomizado e, portanto, existe a possibilidade de os dois grupos diferirem nas 

principais variáveis demográficas e clínicas, foi utilizada uma abordagem analítica baseada no escore de 

propensão (D'Agostino et al., 1998; Austin, 2013) , al., para comparar as mudanças nos escores do 

questionário aos 4 e 12 meses de seguimento.  

O escore de propensão de um indivíduo é a probabilidade de ser atribuído ao grupo experimental com 

base no valor das covariáveis. Para calcular o valor do escore de propensão, foi utilizada uma regressão 

logística que possibilitou estimar a probabilidade, para cada participante, de ser alocado no grupo 

experimental em função de características demográficas e clínicas.  

Todas as variáveis basais que diferiram significativamente entre os dois grupos com valor de p < 0,05 

foram incluídas na regressão logística como variáveis independentes. 

Resultados em 4 meses de acompanhamento 
Para analisar o efeito da intervenção AFA + ET, a mudança em 4 meses de acompanhamento de cada 

medida de resultado foi comparada entre os dois grupos usando a análise de covariância e inserindo o 

valor do escore de propensão no modelo como covariável.  

A mudança de 20 metros na distância percorrida foi utilizada como 

Diferença Clínica Importante Mínima (MCID) de acordo com Perera et 

al. (2006). 

Resultados aos 12 meses de acompanhamento 

As medidas de desfecho foram analisadas usando modelos de efeito 

misto. Esses modelos são úteis em estudos longitudinais envolvendo 

avaliações repetidas, pois permitem estimar efeitos fixos (como 

tratamento) e efeitos aleatórios relacionados ao sujeito, e gerenciar 

dados faltantes em uma ou mais avaliações (Houck et al., 2004) .  

• Em modelos lineares mistos, as medidas de resultado contínuas 

representam variáveis dependentes. A parte fixa do modelo inclui a 

variável dicotômica do tratamento representando os dois grupos (AFA 

+ ET / tratamento padrão) e a parte aleatória uma variável discreta para o tempo (Linha de base 

/ 4 meses / 12 meses) para avaliar a tendência temporal, e a interação tratamento x tempo para 

avaliar a tendência temporal diferente entre os dois grupos. 

• escore de propensão foi incluído como uma covariável para ajustar as comparações entre os 

grupos de tratamento para características sociodemográficas e clínicas no início do estudo.Uma 

regressão logística corrigida para o escore de propensão foi usada para avaliar medidas de 

desfecho dicotômicas. 

Todas as análises foram realizadas usando SPSS versão 20.0 
Resultados 

Um total de 251 pacientes foram avaliados para inclusão no estudo. Vinte e dois foram excluídos porque 

não atenderam aos critérios de inclusão (n = 12), não concordaram em participar (n = 5) ou teriam sido 

difíceis de rastreá-los para acompanhamento (n = 5) (Figura 2). 



Ao todo, 229 pacientes participaram do estudo. A Tabela 1 mostra as características demográficas e as 

características clínicas basais dos participantes. Os dois grupos têm uma idade média semelhante e são 

igualmente divididos com base no sexo, mas diferem em muitas características.  

Em particular, a pressão arterial e o componente de equilíbrio do SPPB foram significativamente 

maiores no grupo controle do que no grupo AFA + ET, enquanto os escores MMSE e BBS, as escalas 

"andar", "levantar repetidamente da cadeira" e o pontuação geral de desempenho SPPB. 

 CSI e Índice de Barthel foram significativamente maiores no grupo AFA + ET do que no 

grupo controle. 
• Uma porcentagem maior de pacientes do grupo AFA + ET, em comparação ao grupo controle, 

apresenta hemiparesia direita. Por fim, a GDS tem pontuação mais alta no grupo controle, com 

87,5% dos pacientes ultrapassando o limiar para depressão leve a grave (> = 6) em comparação 

com 67% no grupo AFA + EF. 

• escore de propensão calculado para cada participante do estudo incluiu as seguintes variáveis 

medidas na linha de base: dias desde o acidente vascular cerebral, pressão arterial sistólica e 

diastólica, pontuação total da SPPB, pontuação GDS, índice de motricidade, índice de Barthel, 

pontuação BBS e distância percorrida. 

Cento e noventa e nove pacientes (86,9%) 

completaram o tratamento, enquanto 30 (13,1%) 

interromperam o programa antes do término. A 

taxa de descontinuação é maior no grupo AFA + ET 

do que no grupo controle (21,4% vs. 2,9%, 

respectivamente, Qui-quadrado = 17,07, p <0,001). 

Os que concluíram o tratamento não diferiram dos 

que descontinuaram nas características 

demográficas e clínicas, com exceção do Índice de 

Motricidade do membro superior do lado não parético e do componente MCS do SF-12 que foram 

significativamente maiores naqueles que concluíram o tratamento. 

Adesão ao programa AFA + ET Entre os 99 pacientes do grupo AFA + ET que completaram o seguimento 

de 4 meses, 76 (76,8%) compareceram a todas as 16 sessões de AFA, 9 (9,1%) compareceram a 15 

sessões, 11 (11,1%) %) frequentou um número de sessões variando de 10 a 14 e apenas 3 participantes 

(3,1%) compareceram a menos de 10 sessões. Além disso, 62,4% dos pacientes completaram o diário da 

sessão de exercícios domiciliares. 


