
Estudos recentes estabeleceram uma frequência de treino que varia de 2 a 5 dias por semana durante 4 

semanas, até 6 meses. A frequência mais comum foi de 3 sessões de treino por semana. A intensidade 

progressivamente alta, apenas nos estágios avançados de recuperação, parece ser muito promissora em 

trazer maiores benefícios.  

De fato, em comparação com a baixa intensidade, em pessoas com doença cardíaca e acidente vascular 

cerebral, uma intensidade de exercício ligeiramente mais alta confere maior proteção contra futuros 

eventos cardiovasculares entre adultos saudáveis e pessoas com doenças cardíacas.  

Recomenda-se o exercício aeróbico com duração de 20 a 60 minutos por sessão de treinamento ou 

mais de 10 minutos de exercício por dia. 

 A maioria dos estudos inicia a intervenção de exercícios aeróbicos entre 10 e 20 minutos, com uma 

progressão subsequente de 40 a 60 minutos para cada sessão. Obviamente, essas orientações ainda 

terão que ser adaptadas às características e estado de saúde do sujeito. E repito, a maior intensidade 

pode ser proposta quando o quadro clínico está em fase final de recuperação. 

A inatividade física é um fator de risco para um primeiro AVC. 
 Estudos mostraram que a aptidão cardiorrespiratória (VO2 Peak) aumentou significativamente em 

pessoas com AVC que se exercitaram por 1 a 6 meses, melhorando a função arterial, reduzindo o 

colesterol e a pressão arterial.  

A pressão arterial elevada é um importante fator de risco e uma redução 

de apenas 5 mmHg na pressão arterial sistólica é equivalente a 10% menos 

risco de eventos cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral. 

A cinesioterapia é um tratamento complexo que deve ser adaptado e 

estruturado em seus diversos aspectos, como o tipo de exercício (aeróbico 

ou de força), a modalidade (em pé, treinamento em circuito), a 

configuração e os diversos parâmetros de dosagem (duração, frequência, 

intensidade e progressão). É um suplemento terapêutico válido e 

recomendado, mas ainda pouco incentivado nos dias de hoje. 

 Estudos apoiam fortemente os benefícios do exercício no pós-AVC. Em 

conclusão, esses protocolos devem ser desenvolvidos por profissionais especializados em exercício físico 

adaptado. Diligência e trabalho em equipe envolvendo médicos e cinesiologistas são necessários para 

alcançar o máximo de benefícios. 

A FUNÇÃO COGNITIVA 
O declínio da função cognitiva está muito presente no pós-AVC (com prevalência de 64%) e está 

associado tanto à rigidez arterial, comprometendo um fluxo sanguíneo reduzido, quanto ao baixo 

condicionamento. Uma meta-análise recente mostra que as intervenções de exercícios melhoram a 

função cognitiva em adultos mais velhos (> 65 anos). 

A FADIGA 

A fadiga é um sintoma nocivo pós-AVC com alta prevalência variando de 38% a 77% dos casos. As causas 

são diversas, como a diminuição da aptidão física, que após um acidente vascular cerebral envolve 



maior esforço na realização de atividade física diária. Isso pode fazer com que as pessoas fiquem 

desmotivadas no exercício, levando a um declínio ainda maior no condicionamento físico e a uma maior 

predisposição à fadiga, gerando um círculo vicioso. A terapia medicamentosa e o exercício físico 

reduzem a fadiga em maior medida do que a terapia isolada. 

EQUILÍBRIO, MARCHA E MOBILIDADE 

Quanto ao equilíbrio, estudos encontraram melhora significativa nos escores da Escala de Equilíbrio de 

Berg. No que diz respeito à caminhada e mobilidade, o exercício do tipo cardiorrespiratório que também 

envolve exercícios que propõem o apelo da caminhada, melhora a velocidade da caminhada. 

 A velocidade de caminhada é melhorada tanto com exercícios aeróbicos isolados, mas também em 

combinação com exercícios de força. Em resumo, o exercício físico que envolve a função cardiovascular, 

integrando atividades de força, melhora a velocidade de caminhada e o equilíbrio. 

MELHORIA DA CONFIANÇA 

Estudos mostram que o exercício em grupo leva as pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral 

a ter maior autoconfiança. 

• Esporte após acidente vascular cerebral 

• Atividade física reduz o risco de recaída 

Fazer alguma atividade física depois de sofrer um 

derrame pode reduzir as chances de um segundo 

ataque. Isso é afirmado em um documento da 

American Heart Association / American Stroke 

Association publicado em Stroke. 

"A falta de exercício após o evento agudo diminui 

as atividades da vida diária, aumentando o risco 

de outro derrame", disse Sandra Billinger, 

fisioterapeuta da Universidade de Kansas City e coautora do artigo. 

Existem muitos estudos que destacam a importância do exercício físico após um evento agudo, como 

um acidente vascular cerebral. Não apenas os parâmetros cardiovasculares melhoram, mas também a 

força muscular, a capacidade de caminhar, a memória, a função cognitiva e a qualidade de vida em 

geral. 

Reabilitação Pós-AVC 
AVC cerebral é a causa mais importante de incapacidade grave e de longa duração presente nos países 

desenvolvidos, representa a segunda causa de morte em todo o mundo e a terceira causa de morte nos 

países industrializados, depois das doenças cardiovasculares e do cancro, causando 10% - 12% das todas 

as mortes por ano (Sarti et al., 2000).  

1. AVC também representa a primeira causa de incapacidade em idosos com significativo impacto 

individual, familiar e sócio-sanitário (Murray et al., 1997; Di Carlo et al., 2003a; Marini et al., 

2004). 



2. A prevalência e a incidência do AVC mudam de estudo para estudo, em relação a vários 

aspectos. A definição de acidente vascular cerebral, a população de referência em relação à 

estrutura étnica e social, a distribuição por idade e sexo, a prevalência de fatores de risco e 

causais, mortalidade e o nível de atenção são obviamente muito importantes. 

3. Em uma grande revisão feita sobre estudos populacionais que avaliaram a incidência e 

prevalência de AVC por 20 anos a partir de 1990, os dados indicam que a prevalência aumenta 

em relação à idade, atingindo valores que variam entre 4, 61 e 7,33 por 100 habitantes em 

indivíduos com mais de 65 anos e a incidência é igual a 8,72 por 1000 em indivíduos, novamente 

com idade entre 65 e 84 anos (Di Carlo et al., 2003b).  

4. No que se refere aos casos italianos, os dados do Estudo Longitudinal Italiano sobre o 

Envelhecimento (ILSA) estão disponíveis com base na idade entre 65 e 84 anos (ILSA, 1997; Di 

Carlo et al., 2003a). 

A incidência, tal como a prevalência, aumenta exponencialmente com o aumento da idade, atingindo o 

seu máximo nos maiores de oitenta e cinco anos. Exceto que nesta última faixa etária a incidência é 

maior no sexo masculino do que no feminino e as taxas variam de 175/100.000 a 360/100.000 em 

homens e 130/100.000 a 273/100.000 em mulheres, por ano.  

Portanto, parece que 75% dos acidentes vasculares cerebrais afetam a idade geriátrica (a 

partir dos 65 anos).  
Nos idosos com 85 anos ou mais, a incidência situa-se entre cerca de 20% e 35%, com elevada 

preponderância de AVC isquémico e pior prognóstico em termos de mortalidade do que os mais jovens 

(Marini et al., 2004). 

• Embora a mortalidade no primeiro mês após o 

evento agudo seja alta (20-30%), a porcentagem 

de sobreviventes é alta (em um ano é de 60-

75%; em 3 anos é de 40-68%) (Sacco et al., 

2011) .5 

• Estima-se que cerca de 35% dos pacientes 

sobrevivam mais de 10 anos. Portanto, a 

prevalência de sobreviventes de AVC é alta e 

varia entre 500 e 800 casos por 100.000 habitantes. 

Além disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de acidentes vasculares 

cerebrais na Europa deverá aumentar de 1,1 milhão por ano em 2000 para mais de 1,5 milhão por ano 

em 2025, exclusivamente devido a mudanças demográficas relacionadas ao aumento da população 

idosa. Truelsen et al., 2006). 

 Entre os países europeus, a Itália tem a maior porcentagem de pessoas com mais de 65 anos (19,9%), 

com um número esperado de novos casos de AVC de 195.000 por ano em 2020 (Di Carlo et al., 2009). 


