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Introdução: Apesar dos benefícios da prática de atividade física reportados na literatura, muitos sobreviventes de 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) permanecem fisicamente inativos. Estudos indicam que isso possa ser reflexo da 

reduzida velocidade de movimento, evidente naqueles indivíduos com déficits motores graves. No entanto, indivíduos 

com incapacidades motoras leves também apresentam baixos níveis de atividade física, sugerindo a existência de 

outras barreiras. Dessa forma, investigar as barreiras para a prática de atividade física pode auxiliar na elaboração de 

estratégias para aumentar a adesão a programas de atividade física.

Objetivos: Investigar as barreiras e os fatores associados para a prática de atividade física após AVE. 

Metodologia: Estudo observacional transversal. Critérios de inclusão: diagnóstico de AVE entre 3 e 6 meses; idade 

&#8805; 18 anos; velocidade de marcha &#8805; 0,8m/s e ausência de deficiências neurológicas/ortopédicas não 

relacionadas ao AVE. Critérios de exclusão: alterações cognitivas e afasia. Os instrumentos Exercise Benefits/Barriers 

Scale, Teste de caminhada de 5 metros, Escala de Depressão Geriátrica, questionário derivado do Behavioral Risk 

Factor Surveillance System e Critérios de Classificação Econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

foram utilizados para determinar barreiras, capacidade funcional, sintomas depressivos, nível de atividade e 

socioeconômico. Variáveis quantitativas foram descritas como medidas de tendência central e dispersão e variáveis 

qualitativas por valor absoluto/distribuição de frequências. Análises de correlação e regressão linear foram conduzidas 

para avaliar a associação entre as variáveis. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFMG 

(CAAE: 65672517.6.0000.5149). 

Resultados: Participaram 95 indivíduos após AVE, com idade média de 62±12 anos e tempo após lesão de 4±0,8 

meses. Os itens que receberam maior pontuação na escala de barreiras foram: 6 e 19 (cansaço), com 76% e 72%, 

respectivamente, seguidos por 41 e 9 (dificuldade de acesso aos locais), 4 (tempo), 39 (dificuldade da tarefa) e 14 

(custo) que foram pontuados como barreira por mais de 40% dos participantes. Barreiras não foram associadas à idade, 

capacidade funcional e nível de atividade (p>0,05). No entanto, houve associação entre barreiras, nível socioeconômico 

(rho=-0,21;p<0,05) e sintomas depressivos (rho=0,32;p<0,01). Ambos explicaram 9% da variância das barreiras 



(p<0,01).

Conclusão: Cansaço foi a maior barreira para a prática de atividade física. Depressão e nível socioeconômico são 

variáveis relacionadas às barreiras. A reabilitação pautada em condicionamento cardiorrespiratório e educação em 

relação à redução do cansaço mediante prática contínua pode auxiliar nesse sentido. Além disso, a abordagem dos 

sintomas depressivos deve ser levada em consideração.
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