
Medidas de resultados coletadas em 4 e 12 meses de acompanhamento 
• Índice de Barthel modificado (Shah et al., 1989): fornece um escore indicativo da capacidade do sujeito 

para realizar as atividades básicas da vida diária; 

• SF-12 (Ware et al., 1996): avalia a qualidade de vida ligada à saúde física e psicológica 

• Caregiver Strain Index (CSI) (Sullivan et al., 2003): mede o nível de estresse do familiar. O questionário 

deve ser aplicado ao cuidador principal que mora em ambiente separado, sem a presença do paciente 

• Escala de Depressão Geriátrica (EDG) (Sheikh et al., 1986): mede a presença e gravidade da depressão 

no paciente idoso. Uma pontuação de 0 a 5 indica ausência de depressão, 6 a 8 indica depressão leve, 

igual ou maior que 9 indica depressão grave. de acidentes vasculares cerebrais, complicações médicas), 

número de visitas ao serviço de urgência, número de internamentos, recurso a consultas de reabilitação, 

recurso a tratamentos de reabilitação. 

Todas as avaliações foram realizadas por médicos e fisioterapeutas não envolvidos no estudo. Uma 

entrevista por telefone foi usada para o acompanhamento de 12 meses. 

Intervenção 
A intervenção experimental (AFA + TE) inclui 3 encontros interativos em grupo de TE envolvendo 

pacientes e cuidadores, seguidos por um período de 8 semanas em que os encontros acontecem duas 

vezes por semana.  

A primeira reunião de TE é conduzida por um médico e é focada nas causas e mecanismos do AVC, 

fatores de risco modificáveis e não modificáveis, o curso da doença e quanta recuperação é possível. O 

segundo encontro de TE é conduzido por um fisioterapeuta e tem como objetivo discutir as 

consequências do AVC em termos de incapacidade, como lidar com isso por meio de auxílios específicos e 

como adaptar o ambiente domiciliar às novas necessidades.  

O terceiro encontro tem como objetivo mostrar os benefícios da 

atividade física, a fim de manter um estilo de vida saudável. Durante 

este encontro o fisioterapeuta explica as sequências de exercícios de 

AFA e os participantes podem vivenciar diretamente o programa para 

depois continuar e repetir os exercícios em casa. 

Uma cartilha foi distribuída a todos os participantes ilustrando as 

consequências de um estilo de vida sedentário e os benefícios da 

atividade física para manter um estilo de vida saudável e prevenir 

complicações.  

Os exercícios em casa são descritos em detalhes e um diário, dado a todosparticipantes, permitiu que 

registrassem a atividade física realizada em casa. 

Os exercícios AFA, retirados do protocolo Benvenuti (Macchi et al., 2006) estruturado para pacientes 

com AVC, foram elaborados para melhorar a motilidade, força e equilíbrio. Os exercícios são realizados 

em uma academia, tanto em pé quanto sentado. O tempo de caminhada e a intensidade dos exercícios 

aumentam gradualmente.  



Os exercícios em pé são projetados para melhorar a função, força e consciência dos membros inferiores; 

os participantes devem realizar esses exercícios usando barras de parede para apoio e equilíbrio. A 

caminhada é realizada no início e no final de cada encontro. Pede-se aos participantes que percorram o 

perímetro da sala no ritmo que cada um deles considerar adequado. 

Ao final de cada encontro, a caminhada inclui uma pista de obstáculos com cordas e 

círculos colocados no chão. 
O tempo de caminhada aumenta progressivamente, a partir 

de 6 minutos do primeiro encontro, até 12 da sexta semana. 

Se o aumento do tempo for muito pesado, os participantes 

têm a oportunidade de sentar e descansar. À medida que o 

tempo de caminhada aumenta, o tempo dedicado a outros 

exercícios diminui, de forma a manter constante a duração 

de cada encontro (60 minutos). 

Os exercícios incluem atividades a serem realizadas com o 

apoio de uma barra contra a parede, como transferências de carga ântero-posterior e lateral, meio 

agachamento, circunferências da pelve com joelhos, movimentos do quadril em abdução, flexo-

extensão e extra-rotação , movimentos alternados dos dois membros de flexão quadril-joelho 

(simulação de escadas) e exercícios sentados, como alongamento de membros superiores e inferiores, 

rotação de braços, rotação de cintura escapular, tanto sentado quanto em pé, torção de tronco e 

elevação da hemibacina saudável. 

• Todos os participantes são incentivados a continuar os exercícios em casa e a monitorar as 

atividades no diário. 

• grupo controle recebe indicações padronizadas para manutenção da atividade física após a 

reabilitação. 

• A Tabela 1 resume os componentes do programa AFA + ET e os componentes da intervenção de 

reabilitação padrão. 

Gestão de dados 

Todos os dados foram inseridos localmente em um banco de dados central acessível por senha por 

pessoal designado pelos pesquisadores das unidades participantes por meio de entrada única de dados 

com verificação eletrônica de dados. Os dados inseridos foram posteriormente verificados por meio de 

programas de validação e controle de listagens.  

Erros óbvios foram corrigidos diretamente pela equipe de gerenciamento de dados, outros erros ou 

omissões foram registrados em formulários de Consulta de Dados, que foram enviados aos 

Investigadores das unidades participantes, para resolução.  

As informações relacionadas a tratamentos concomitantes foram codificadas usando a Lista de 

Referência de Medicamentos da OMS, que usa o sistema de classificação Anatomic Therapeutic 

Chemical (ATC). Doenças concomitantes e eventos adversos foram codificados usando a terminologia da 

classificação CID9. 

Tamanho da amostra 



O estudo foi desenhado para demonstrar que o efeito da 

intervenção de reabilitação é maior do que o tratamento padrão 

na variável distância percorrida em 6 minutos, detectada 4 meses 

após a entrada no estudo. Calculou-se que para ter uma 

probabilidade de pelo menos 80%, com um nível de significância 

de 5% (uma cauda), encontrar uma diferença de 20% entre as 

proporções de pacientes com melhora adequada (States et al., 

2009) , 97 pacientes por grupo deveriam ser incluídos no estudo 

(N total = 194). 

O tamanho da amostra foi calculado usando Power and Sample Size Calculation, versão 3.0.7 (Dupont e 

Plummer, 1990). 

Análise estatística 
As características demográficas e clínicas basais dos pacientes do grupo AFA + ET foram comparadas 

com as dos pacientes do grupo controle usando o teste mais apropriado do seguinte: teste t, teste de 

Mann-Whitney ou teste do qui-quadrado. As alterações nas medidas clínicas e funcionais foram 

examinadas separadamente em cada grupo usando o teste t de amostras pareadas ou o teste de 

Wilcoxon. 


