
Além disso, a comparação entre os que completam o tratamento e os que o interrompem não mostra 

diferenças significativas nas variáveis demográficas e na maioria das variáveis clínicas na linha de base, 

exceto o Índice de Motricidade do lado parético e o componente mental do SF-12, que foram 

significativamente maior naqueles que completaram o tratamento do que naqueles que pararam.  

Além disso, a utilização do escore de propensão na análise dos dados possibilitou avaliar os resultados 

levando em consideração as diferenças basais entre os dois grupos.  

O uso dessa estratégia, defendida por Rosenbaum e Rubin em 1984 para reduzir o viés em estudos 

observacionais (Rosenbaum et al., 1984), também foi recentemente aplicada em pesquisas de 

resultados.  

1. A vantagem é a capacidade de corrigir o efeito do tratamento para confundidores conhecidos, 

embora não possa controlar o efeito para confundidores ligados a variáveis desconhecidas. 

2. Outra limitação do estudo prende-se com o facto dos resultados obtidos não nos permitirem 

verificar o efeito específico da educação terapêutica nos resultados, nomeadamente na 

qualidade de vida.  

Os altos níveis de adesão às sessões de TE e a realização do diário de exercícios em casa sugerem que a 

intervenção de TE pode ter aumentado o envolvimento e satisfeito as necessidades de informação e 

apoio dos participantes após a alta da reabilitação hospitalar.  

O TE parece ser um componente promissor para um programa de 

atenção integral ao AVC 
Preenchendo aquela lacuna de serviço que muitas vezes ocorre ao final da reabilitação, quando o 

paciente pode vivenciar uma sensação de abandono por parte dos profissionais. É provável que a adição 

do TE tenha aumentado a eficácia do programa de AFA, visto que o programa de exercícios durou 

apenas 2 meses e a avaliação é feita tanto aos 4 quanto aos 12 meses.  

Muitas vezes acontece, de fato, que as pessoas 

reduzem a atividade física que praticam e ficam 

descondicionadas rapidamente após o término de uma 

intervenção, mas neste estudo, o grupo de intervenção 

manteve melhor desempenho, presumivelmente 

graças à manutenção de um estilo de vida ativo.  

Nossos achados são consistentes com aqueles obtidos 

em estudos anteriores, sugerindo que a educação 

pode influenciar as crenças de saúde (Gill et al., 2011) 

e os benefícios percebidos de realizar exercícios de redução de risco que, por sua vez, demonstraram 

estar forte e positivamente associados ao intenção de se exercitar (Sullivan et al., 2009). 

Até à data, a região da Toscana é o modelo de referência para a intervenção da AFA em 

Itália, mas outras regiões italianas seguem este exemplo.  
A nível comunitário, o principal objetivo é desenvolver uma rede de ginásios locais que possam oferecer 

intervenção AFA a baixo custo. Na Emilia Romagna, por exemplo, os programas da AFA foram incluídos 



nas diretrizes regionais e uma rede de academias para pacientes com AVC já está em operação em 

algumas áreas da região.  

• Os programas de exercícios da AFA realizados na comunidade também estão começando em 

outras regiões italianas. 

• reabilitação pós-AVC reabilitação pós-AVC reabilitação pós-AVC reabilitação pós-AVC 

reabilitação pós-AVC reabilitação pós-AVC 

Conclusão 

Este estudo clínico confirma a eficácia do programa AFA na melhoria do funcionamento e da qualidade 

de vida em sobreviventes de AVC em uma região italiana diferente da Toscana. A intervenção é bem 

aceita e eficaz e permite que os pacientes possam se exercitar três meses após o acidente vascular 

cerebral, incluindo aqueles pacientes que relatam comprometimento cognitivo moderado e afasia. 

A intervenção também possibilita a manutenção dos resultados obtidos mesmo após um 

ano da alta hospitalar. 
Os resultados sugerem que, na prática clínica de 

rotina, é viável e potencialmente eficaz implementar 

programas de AFA imediatamente após a 

reabilitação em pacientes idosos com condições 

clínicas complexas, a fim de neutralizar o declínio da 

função motora e a deterioração da qualidade de 

vida. Essa intervenção curta e precoce também deve 

ser considerada para preencher a lacuna do serviço 

uma vez concluída a reabilitação hospitalar.  

Os resultados também reforçam o potencial do TE, que, somado ao programa AFA, representa um 

elemento fundamental para permitir que os indivíduos continuem o exercício físico em casa após a 

reabilitação, incentivar a participação em cursos de AFA e manter a longo prazo os benefícios 

alcançados. 

Acidente vascular cerebral, é essencial fazer atividade física para preveni-lo e reabilitar imediatamente 

depois para recuperar 

• Oficial Ativo: 

• todas as novidades 

• Novidades: todas 

• as notícias 

Vamos ver como a atividade física pode ajudar a prevenir o AVC ou passar por reabilitação. Aqui está o 

que foi dito durante o congresso nacional da Associação Italiana de AVC 
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O AVC é a terceira principal causa de morte na Europa, depois de doenças cardíacas e câncer, e a 

principal causa de incapacidade em adultos, com uma estimativa de 1,4 milhão de mortes por ano. Um 



fardo pesado para os afetados, para suas famílias, para a sociedade e para os custos dos cuidados de 

saúde, que pagam um alto preço.  

E a atividade física é de fundamental importância pelos 

benefícios que pode trazer tanto em termos de 

prevenção quanto de reabilitação pós-AVC. Mas se na 

Itália um terço dos pacientes com AVC precisaria 

receber terapias de reabilitação imediatamente após a 

hospitalização, apenas 18% dos pacientes podem usar 

esses serviços, enquanto mais de 53% voltam para casa 

após a alta hospitalar. 

 A necessidade de fortalecer a fase de reabilitação para 

melhorar a assistência aos doentes e assim reduzir o impacto sócio-sanitário de uma doença em rápido 

crescimento foi discutida durante o congresso nacional da Italian Stroke Association - Italian Stroke 

Association (ISA-AII ), que acaba de terminou em Verona. 

30 minutos por dia de movimento para todos  
A atividade física, juntamente com uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável 

desempenha um papel importante na prevenção de muitas doenças cardiovasculares e vários estudos 

destacaram como aqueles que se exercitam regularmente têm um risco geral de sofrer um acidente 

vascular cerebral inferior a mais de 35% em comparação a pessoas sedentárias.  

Em suma, todos devem "se movimentar" pelo menos meia hora todos os dias, de acordo com suas 

possibilidades e condições de saúde: quando falamos de atividade física, na verdade, não estamos nos 

referindo apenas ao esporte em sentido estrito, mas também a todos aquelas atividades que são 

realizadas na vida diária e que envolvem o uso do corpo, como subir e descer escadas, usar a bicicleta 

como meio de locomoção, caminhar, realizar tarefas domésticas. 


