
A recuperação funcional e neurológica é o principal desafio dos 

pacientes com AVC.  
Muitos estudos (Paganini-Hill et al., 1986; Paolucci et al., 1997; Hoenig et al., 1999; Lineeguida Italian, 

2001; Reker et al., 2001; Sargeant et al., 2001; Bogousslavsky et al., 2003) concordam que a primeira 

fase após o AVC (1-3 meses) é aquela em que se obtêm as maiores melhorias em termos funcionais, 

mesmo que a recuperação possa continuar ainda mais tarde.  

De qualquer forma, os níveis de melhoria estão longe de ser satisfatórios.  

De fato, 35-40% dos sobreviventes continuam a ter deficiências graves, enquanto uma porcentagem 

alta, mas indefinida, de casos tem deficiências mais leves que ainda afetam a motilidade, as atividades 

avançadas da vida diária e a qualidade de vida (de Haan et al., 1993; Charlton et al. al., 1994; Kwakkel et 

al., 1996; Duncan et al., 1997; Mayo et al., 1999; Lai et al., 2001). 

1. estudo de Framingham, um importante 

estudo epidemiológico de distúrbios 

cardiovasculares, avaliou o nível de 

incapacidade entre idosos sobreviventes de 

acidente vascular cerebral (Kelly-Hayes et 

al., 2003). Os resultados indicam que após 

seis meses de AVC, quase metade dos 

pacientes com mais de 65 anos apresentam 

hemiparesia e cerca de 30% não conseguem 

andar sem assistência.  

2. estilo de vida sedentário resultante parece ser uma das principais causas de incapacidade 

secundária de acidente vascular cerebral, entendida como um risco aumentado de diabetes, 

intolerância à glicose, doença cardíaca, morte por acidente vascular cerebral e depressão (Ivey 

et al. 2007. ; van de Port et al., 2007a). 
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Atividade física e reabilitação pós-AVC 
O papel do exercício físico na prevenção de doenças cardiovasculares e na melhora da incapacidade é 

hoje bem conhecido. Ao nível da prevenção, algumas meta-análises (Lee et al., 2003; Wendel-Vos et al., 

2004) analisaram o efeito da actividade física na prevenção de doenças cardiovasculares e no risco 

global de acidente vascular cerebral.  

Os resultados concordam em indicar a presença de uma associação inversa entre atividade física e risco 

de acidente vascular cerebral: a atividade física desempenha um papel importante na prevenção de 

doenças cardiovasculares e também tem um efeito protetor contra o acidente vascular cerebral. 

1. Além disso, confirma-se o efeito protetor dose-dependente da atividade física ocupacional e da 

realizada no lazer, tanto no acidente vascular cerebral isquêmico quanto no hemorrágico.  



2. Em particular, a atividade física realizada no lazer determina uma redução global no risco de 

acidente vascular cerebral de 27% (se com alto gasto energético) e 20% (se com gasto 

moderado), em comparação com atividades sedentárias (Lee et al., 2003). ).  

Segundo Wendel-Vos et al. (2004) a redução global do risco de AVC está entre 25% e 45%, dependendo 

do tipo e nível de atividade física realizada. A frequência diária tem um efeito protetor dose-dependente 

e a combinação de múltiplas atividades aumenta o efeito protetor no acidente vascular cerebral em 

10%. 

Por outro lado, vários estudos clínicos analisaram os 

efeitos do exercício físico sobre a deficiência e 

mostraram que a atividade física estruturada, 

regular, contínua e de longa duração pode corrigir o 

ciclo vicioso deficiência-inatividade física 

(Paffenbarger et al., 1993; Kahn et al., 2002). 

1. Existem também inúmeros estudos sobre a 

eficácia da atividade física na manutenção do 

desempenho motor e cardiorrespiratório adequado 

em idosos (Lee et al., 1995; Buchman et al., 2009). 

2. Recentemente, evidências crescentes apoiam o uso de exercícios físicos mesmo em 

sobreviventes de AVC, a fim de manter níveis adequados de autonomia motora e melhorar a 

saúde física e psicológica (Gorelick et al., 1999; Wannamethee et al., 1999; Hu et al., 2000 ; 

Duncan et al., 2003). 

As áreas em que os efeitos benéficos do exercício físico em sobreviventes de AVC são documentados 

por estudos clínicos são inúmeras: saúde cardiovascular, aptidão física, caminhada (Duncan et al., 2003), 

saúde óssea (Pang et al., 2005b). 

 O exercício também melhora o equilíbrio (Dean et al., 1997), diminui o risco de quedas 

(Marigold et al., 2005) e fraturas (Poole et al., 2002).  
Outro aspecto sobre o qual a atividade física pode ter um efeito benéfico é o humor, a participação na 

vida social e a qualidade de vida (Graven et al., 2011; Gray et al., 2011). Em particular, a depressão é 

muito comum em pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral, com uma prevalência que 

varia entre 33 e 50%.  

• aumento da depressão está associado à deterioração da qualidade de vida e à redução da 

participação em atividades sociais. Finalmente, a atividade física é considerada um componente 

chave da reabilitação devido ao papel positivo que desempenha na prevenção de novos 

episódios de AVC (Rosamond et al., 2007). 

• A atividade física foi aplicada principalmente na fase aguda do acidente vascular cerebral por 

meio de programas realizados em ambientes hospitalares ou de reabilitação (Eng et al., 2003; 

Pang et al., 2005a; Ada et al., 2003;  

Chu et al., 2004; van de Port et al., 2007b), mas, apesar disso, a melhor estratégia para prevenir a 

progressão da incapacidade em sobreviventes de AVC ainda não foi esclarecida (Suanders et al., 2013).  



Desde 2004, as diretrizes da American Heart Association (Gordon et al, 2004) recomendam o uso de 

atividade física para sobreviventes de AVC, mas as evidências sobre os efeitos dos programas de 

exercícios após a alta do hospital de reabilitação ainda são escassas, e um dos principais problemas 

continua sendo que de poder realizar programas de exercícios físicos em ambientes apropriados. Um 

ano após o AVC, os pacientes relatam altos níveis de insatisfação associados à incapacidade (Hartman-

Maeir et al., 2007). 


