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Introdução:A manutenção de um bom nível de atividade física (AF) pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC) está 

associada a uma redução dos fatores de risco do AVC e diminuição da chance de ocorrência de eventos 

cerebrovasculares futuros. Diante da importância desse desfecho, diferentes instrumentos de avaliação já foram 

descritos para mensurar o nível de AF em indivíduos pós-AVC e, dentre eles, estão os monitores de AF. O monitor 

SenseWear Armband® destaca-se pela sua capacidade de mensurar as três dimensões da atividade. Visto que os 

estudos já existentes não avaliaram todas as dimensões relacionadas ao nível de AF considerando os indivíduos na 

fase crônica do AVC, faz-se necessário essa investigação.Objetivo: Comparar o nível de AF de indivíduos pós-AVC da 

comunidade com indivíduos saudáveis considerando as três dimensões da atividade fornecidas pelo monitor 

SenseWear Armband®.Métodos: Estudo aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA-BH (1.373.837), realizado com 11 

indivíduos acometidos pelo AVC (64,4±7,8 anos de idade; 71,9± 60,34 meses pós-AVC) e 11 indivíduos saudáveis 

(63,7±8,63 anos de idade) pareados quanto à idade, sexo, e região de residência. O nível de AF foi mensurado com o 

monitor SenseWear Armband® e extraídas as seguintes variáveis: duração (tempo total em atividades >3MET), 

frequência (número de passos por dia) e intensidade (gasto energético total) da atividade. Os indivíduos foram 

orientados a utilizar o equipamento durante sete dias consecutivos, retirando-o apenas na hora do banho ou quando se 

envolvessem em atividades com água que molhasse o equipamento. Estatística descritiva foi utilizada para 

caracterização da amostra e para comparação entre os grupos foram utilizados teste t de Student, teste de Mann-

Whitney e teste Qui quadrado. O nível de significância estabelecido foi de &#945;=5%.Resultados: Não houve diferença 

entre indivíduos pós-AVC e saudáveis em relação as seguintes variáveis de pareamento: idade (p=0,86) e sexo 

(p=0,39). Houve diferença significativa entre os grupos em relação à duração (p=0,004; 11±43min/dia pós-AVC e 

83±60,1min/dia saudáveis), frequência (p=0,009; 2.218±4.319 passos/dia pós-AVC e 7.892,8±3.031passos/dia 



saudáveis) e intensidade da atividade (p=0,023; 6.280±2.592Kj pós-AVC e 8.548,6±1.346,9Kj saudáveis), indicando um 

menor nível de AF dos indivíduos pós-AVC nas três dimensões da atividade.Conclusão: Indivíduos pós-AVC 

apresentaram um menor nível de AF comparado a saudáveis pareados nas três dimensões da atividade avaliadas. 

Estratégias terapêuticas com o objetivo de aumentar o nível de AF desses indivíduos devem ser elaboradas 

considerando as características das três dimensões da atividade, como as fornecidas por este estudo, para serem 

específicas e, consequentemente, terem maior chance de sucesso.Descritores:Acidente Vascular Cerebral;Atividade 

Física;Reabilitação


