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INTRODUÇÃO: A maioria dos indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) sobrevive, mas não se 

recupera totalmente e comumente apresenta incapacidades e maior risco de comorbidades e desenvolvimento de 

outras doenças. Essas incapacidades e riscos podem estar associados ao baixo nível de atividade física (AF) 

encontrado nessa população. A manutenção de um bom nível de AF pós-AVC está relacionada a uma melhora na sua 

condição de saúde geral, com redução dos fatores de risco do AVC, redução das incapacidades e diminuição da chance 

de ocorrência de eventos cerebrovasculares futuros. Nesse contexto, é necessário conhecer o perfil do nível de AF de 

indivíduos pós-AVC usuários da atenção primária, já que esta é a porta de entrada preferencial dos usuários no sistema 

público de saúde. OBJETIVO: Descrever o nível de AF, avaliando suas três dimensões(duração, frequência e 

intensidade), de indivíduos pós-AVC usuários da atenção primária da cidade de Belo Horizonte/MG. MÉTODOS: Estudo 

aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA-BH(1.373.837), realizado com indivíduos na fase crônica pós-AVC, usuários de 

duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Belo Horizonte: uma do distrito sanitário norte e outra do distrito 

nordeste. Para a avaliação objetiva do nível de AF foi utilizado o monitor de atividade SenseWear armband®. Os 

indivíduos foram orientados a utilizar o equipamento durante sete dias consecutivos, retirando-o apenas em atividade 

que envolvesse água. Os dados utilizados para análise foram retirados de um relatório gerado pelo software 

desenvolvido pelo fabricante do equipamento. Análises descritivas foram realizadas. RESULTADOS: A amostra 

consistiu de 28 indivíduos pós-AVC (61±12 anos;42±82 meses de AVC), metade do sexo feminino e com 

comprometimento motor moderado (n=14;50%), a maioria apresentava AVC isquêmico (n=16;57%), hemiparesia direita 

(n=15;54%) e deambulação comunitária completa (n=17;61%). Considerando a duração da atividade, observou-se que 

os indivíduos passaram 957±172min/dia em atividades sedentárias (<1,5MET), 195±149min/dia em atividades leves 

(1,5-3MET) e 12±22min/dia em atividades moderadas (3-6MET), permanecendo ativos (atividades >3MET) por 

13±21min/dia. Em relação à frequência da atividade, os indivíduos deram 2.062±2.950passos/dia. Já para a intensidade 



da atividade, observou-se um gasto energético total de 6980±2156Kj e um MET médio de 1,1±0,38ml.kg-1.min-1. 

CONCLUSÃO: Percebe-se que os indivíduos avaliados não seguem as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde quanto à prática de AF apresentando um baixo nível de AF nas três dimensões avaliadas. O conhecimento 

detalhado do perfil de AF dessa população deve alertar as equipes de saúde sobre as intervenções a serem realizadas 

para aumentar e manter um adequado nível de AF desses indivíduos.


