
Discussão 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar a eficácia de uma intervenção de atividade física 

adaptada combinada com educação terapêutica realizada em uma amostra de pacientes na fase pós-

AVC, selecionados na Unidade de Medicina Física e Reabilitação do Departamento de Medicina.  

Envelhecimento Interno e Doenças Nefrológicas do Hospital Sant'Orsola-

Malpighi em Bolonha.  
Este programa foi comparado com uma intervenção de reabilitação padrão realizada em uma amostra 

de pacientes na fase pós-AVC selecionados no mesmo período na Unidade de Medicina Física e 

Reabilitação do Hospital IRCSS S. Maria Nuova de Reggio Emilia.  

1. Todas as análises foram realizadas utilizando o escore de propensão como covariável. Esse 

procedimento permitiu excluir que os resultados pudessem depender das diferenças de linha de 

base encontradas entre os dois grupos.  

2. Os resultados obtidos indicam que, aos 4 meses de seguimento (2 meses após o término da 

intervenção experimental), há uma melhora significativamente maior na medida de desfecho 

primário, ou seja, a distância percorrida, nos pacientes que receberam o programa AFA.  

+ ET, em comparação com pacientes que receberam intervenção de reabilitação padrão.  
Além disso, 50% dos pacientes do grupo AFA + ET melhoraram a distância percorrida em pelo menos 20 

metros em 6 minutos, em comparação com 29% no grupo controle. Uma distância de 18-20 metros é 

considerada a diferença clínica mínima importante para pacientes idosos em reabilitação (Perera et al., 

2006; Kwok et al., 2013). 

 Nossos achados acrescentam evidências a uma revisão 

sistemática de ensaios clínicos envolvendo 

sobreviventes de AVC que argumentam que a terapia 

feita em várias sessões é eficaz para melhorar a 

capacidade de caminhar (Inglês et al., 2001). 

Melhorias significativas na motilidade, equilíbrio e 

percepção geral do paciente sobre sua recuperação do 

AVC agudo, encontradas após 4 meses de 

acompanhamento no grupo AFA + ET, mas não 

observadas no grupo controle, confirmam a eficácia do 

programa experimental em termos de funcionamento físico. 

1. Também após 4 meses (2 do final da intervenção experimental) os componentes físicos e 

mentais da qualidade de vida melhoraram em 4-5 pontos no grupo AFA + ET e permaneceram 

estáveis ou apenas ligeiramente melhorados no grupo controle. 

2. Embora a qualidade de vida seja difícil de mudar nessa população, é importante ressaltar que a 

intervenção AFA + ET resultou em alguns benefícios, principalmente no componente físico. 

Pacientes com depressão moderada a grave na linha de base se beneficiam mais da intervenção AFA + 

ET do que da intervenção padrão, como demonstrado por uma proporção significativamente maior de 

pacientes no primeiro grupo, em comparação com o segundo, que é assintomático em 4 meses. 



 Esse achado é consistente com uma meta-análise de intervenções de reabilitação e/ou coordenação de 

cuidados fornecidas pela comunidade, que demonstrou uma redução significativa na depressão ao usar 

intervenções envolvendo exercícios (Graven et al., 2011) . 

 Se a mudança nos escores da Escala de Depressão Geriátrica for corrigida para o escore de propensão, a 

diferença entre os dois grupos desaparece, sugerindo que nossos resultados devem ser interpretados 

com cautela, pois podem depender do uso da medida de depressão (categórica ou contínua) e o ajuste 

para diferenças basais entre os grupos. 

Os outros desfechos secundários avaliados aos 4 

meses, em particular o Índice de Barthel, o Índice de 

Motricidade do membro superior parético e o Índice 

de Tensão do Cuidador, permaneceram inalterados ao 

longo do tempo e não são diferentes entre os dois 

grupos.  

Uma possível razão para esses achados é que os 

pacientes na linha de base pontuam muito alto 

nessas escalas e o tempo para melhora é limitado.  

No que diz respeito ao Caregiver Strain Index em particular, assume-se que a carga do cuidador é 

semelhante antes e após a intervenção terapêutica, uma vez que os doentes já conseguiam caminhar 

sozinhos vários metros (pelo menos 25) no momento da primeira avaliação . . 

1. Em um ano de seguimento, os resultados confirmam as tendências detectadas aos 4 meses e 

indicam que, no que diz respeito à qualidade de vida, ambos os componentes, físico e mental, 

melhoram mais no grupo experimental do que no grupo controle.  

2. Índice de Barthel mostra uma tendência semelhante entre os dois grupos até 4 meses de 

seguimento, mas uma piora posterior da tendência entre 4 e 12 meses no grupo controle, o que 

não ocorre no grupo AFA + ET, indicando que sem intervenção estruturada, o sobrevivente de 

AVC pode, a longo prazo, deteriorar-se na capacidade de realizar as atividades básicas da vida 

diária.  

O quadro depressivo não muda ao longo do tempo 
Em nenhum dos grupos, mas uma porcentagem de cerca de 30% dos pacientes que manifestaram 

sintomas depressivos na linha de base declararam-se assintomáticos aos 12 meses.  

• Caregiver Strain Index não muda ao longo do tempo em nenhum dos dois grupos, confirmando 

que a carga do cuidador permanece praticamente inalterada mesmo um ano após a 

intervenção. 

• Por fim, aos 12 meses de seguimento foram investigadas complicações e acesso aos serviços de 

saúde e os resultados indicam que o grupo experimental relatou menos fraturas e recorreu a 

tratamentos de reabilitação, em comparação com o grupo controle. 

• Este resultado evidencia a eficácia dos programas estruturados com exercícios físicos e em 

particular do programa AFA + ET também no sentido de reduzir os custos suportados pelo 

serviço público. 



Os resultados obtidos aos 12 meses de acompanhamento no grupo experimental parecem corroborar a 

evidência de que programas de exercícios físicos, que também podem ser realizados em casa, permitem 

que sobreviventes de AVC mantenham a participação no exercício físico ao longo do tempo, requisito 

essencial para a manutenção benefícios de saúde a longo prazo (Morris et al, 2014). 


