
Resultado de acompanhamento de 4 meses 
A Tabela 2 relata os escores médios das variáveis clínicas nos dois grupos no início e as mudanças nos 

escores desde o início até 4 meses de seguimento, ajustados pelo escore de propensão. 

A pontuação do componente físico do SF-12, a pontuação da EVA e o Índice de Motricidade do membro 

superior do lado parético aumentaram significativamente aos 4 meses no grupo AFA + ET e 

permaneceram inalterados no grupo controle.  

A mudança da linha de base para 4 meses nessas pontuações é diferente entre os dois grupos. 

1. Os pacientes do grupo AFA + ET também apresentam 

maior alteração do que o grupo controle nas seguintes 

variáveis: distância percorrida e velocidade de 

caminhada (6MTW), escores BBS e SPPB. 

2. Uma melhora significativa também foi observada no 

escore do componente mental do SF-12 para o grupo 

AFA + ET e não para o grupo controle, mas a mudança 

neste escore, ajustado pelo escore de propensão, não 

foi significativamente diferente entre os dois grupos.  

3. Não houve mudanças significativas entre a linha de 

base e 4 meses de acompanhamento nas pontuações do CSI e do Índice de Barthel. 

50% dos pacientes do grupo experimental atingiram uma Diferença Clínica Mínima (MCID) de 20 metros 

na distância percorrida, versus 29% no grupo controle (Qui-quadrado = 9,14, p = 0,002). Além disso, uma 

distância de 50 metros, considerada uma diferença clínica substancial (Perera et al., 2006), foi alcançada 

por 27,6% dos pacientes no grupo experimental e por 12% no grupo controle (Qui-quadrado = 7,57, p = 

0,006). 

Ao avaliar a depressão, todos os indivíduos que não apresentavam sintomas depressivos 

no início do estudo foram excluídos. 
 Entre os pacientes com sintomas depressivos, uma porcentagem significativamente maior do grupo AFA 

+ ET obteve melhora aos 4 meses de acompanhamento em comparação ao grupo controle.  

Em particular, 27,4% dos pacientes no grupo AFA + ET não apresentaram sintomas em 4 meses de 

acompanhamento em comparação com 15,9% no grupo controle (Qui-quadrado = 11,4, p = 0,003). As 

pontuações médias do GDS melhoraram em aproximadamente 0,8 pontos no grupo AFA + ET (SD = 1,7, 

teste t para amostras pareadas = 3,6, p <0,001) em comparação com uma melhora de 0,3 (SD = 2,0, 

teste t para amostras pareadas = 1,5, p = 0,131) do grupo controle.  

No entanto, as mudanças na GDS ajustadas com o escore de propensão não foram significativamente 

diferentes entre os dois grupos. 

Finalmente, uma análise secundária foi realizada para examinar, com mais detalhes, o efeito do tempo 

de acidente vascular cerebral no desfecho primário (mudança na distância percorrida) em cada grupo. 

Para fazer isso, foi usada a diferença média de cerca de 3 meses no tempo de acidente vascular cerebral 

encontrada no início do estudo nos dois grupos. 



 Uma regressão linear com mudança na distância percorrida como variável dependente e tempo desde o 

acidente vascular cerebral como variável independente mostrou que essas variáveis não estavam 

associadas em nenhum dos grupos (grupo AFA + ET: b = -1,77, p = 0,319, grupo controle: b = - 0,77, p = 

0,479). 

Resultado aos 12 meses de seguimento 
Os instrumentos, administrados aos 4 e 12 meses de seguimento, por meio de entrevista telefônica por 

um médico do estudo, são os seguintes: GDS; CSI; Índice de Barthel e SF-12.A porcentagem de pacientes 

que completaram o acompanhamento de 12 meses foi significativamente maior no grupo controle do 

que no grupo AFA + ET (86,4% vs. 73,8%, respectivamente, Chiquadro = 5,51, p = 0,019). (Figura 2). 

 Essa diferença permanece estatisticamente significativa mesmo após 

o uso da regressão logística controlada para o escore de propensão 

(OR = 0,27, IC 95% 0,09-0,85, p = 0,025). A Tabela 4 mostra as médias 

estimadas, obtidas a partir do modelo linear misto controlado pelo 

escore de propensão, dos 4 questionários, nos três momentos.  

A Figura 3 representa graficamente a tendência ao longo do tempo 

dos dois grupos para cada um dos questionários. o Índice de Barthel 

e dois componentes, físico e mental, do SF-12 têm uma melhora 

significativa ao longo do tempo desde a linha de base até 12 meses 

de acompanhamento (F = 9,28, p <0,001, F = 5,11, p = 0,007; F = 

16,82 , p <0,001; respectivamente).  

1. Além disso, uma tendência diferente ao longo do tempo entre os dois grupos ocorre no 

componente físico e mental do SF-12, com o grupo AFA + ET apresentando uma melhora 

significativamente maior do que o grupo controle (F = 9,22, p <0,001; F = 3,18, p = 0,043, 

respectivamente). 

2. Em particular, o componente mental do SF-12 mostra uma média estimada inferior tanto na 

linha de base quanto em 12 meses de acompanhamento no grupo AFA + ET em comparação ao 

grupo controle, mas a melhora no primeiro grupo é de 6 pontos em comparação com a melhora 

do grupo controle que é de apenas 3 pontos. 

 O Índice de Barthel também mostra uma interação significativa de tempo  
Grupo, indicando que os dois grupos apresentam tendências 

diferentes ao longo do tempo. O grupo controle apresenta 

piora ao longo do tempo, principalmente identificável de 4 a 

12 meses de seguimento, não presente no grupo AFA + ET (F 

= 6,51, p = 0,002). O GDS e o CSI não mudam ao longo do 

tempo em nenhum dos grupos. 

Entre os pacientes que apresentaram sintomas depressivos 

no início do estudo, uma porcentagem semelhante nos 

grupos experimental e controle não apresentou mais 

sintomas depressivos em 12 meses de acompanhamento (35,4% vs 25% Qui-quadrado = 4,39, p = 

0,112). 



A Tabela 5 mostra os resultados da regressão logística sobre complicações médicas e uso de serviços de 

saúde nos dois grupos. A análise mostra que, aos 12 meses de seguimento, o grupo AFA + ET, 

comparado ao grupo controle, relatou menos fraturas e menor uso de tratamentos reabilitadores. 


