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Introdução: A inatividade física é considerado uma das principais causas de Acidente
Vascular Encefálico (AVE). Portanto, a identificação de estratégias para aumentar a
participação e adesão a programas de atividade física após AVE torna-se essencial para
a manutenção e melhoria da função física e qualidade de vida dos sobreviventes
pós-AVE. Objetivo: Identificar os exercícios preferenciais em indivíduos crônicos
pós-AVE. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com amostra do tipo
conveniência na região metropolitana de Belo Horizonte–MG, o estudo identificou os
exercícios preferenciais em indivíduos crônicos pós-AVE, sua associação com fatores
preferenciais presentes, capacidade para marcha e nível de atividade. O trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer CAAE 34921814.8.0000.5149
Resultados: 101 indivíduos pós-AVE participaram do estudo, sendo que 64 destes
praticavam alguma atividade física (Grupo 1) e 37 não faziam nenhuma atividade
(Grupo 2). Na comparação entre os grupos, os itens presentes no Fator-2 do
questionário EPQ(stroke)-Brasil (p<0,0001), a velocidade de marcha habitual (VMH)
(t=-3,342, gl=96, p=0,001) e o Perfil de Atividade Humana Escore de Atividade
Ajustado (PAH-EAA) (p=0,30) demonstraram diferenças significativas. Associação
entre as variáveis Fator-2 do EPQ(stroke)-Brasil (r=0,618;p,0,0001) e VMH
(r=0,428;p=0,001) demonstrou correlação para o Grupo 1. Nos itens abertos do
EPQ(stroke)-Brasil, 46,9% dos indivíduos do Grupo 1 relatou gostar da prática pelo
“bem estar que proporciona”; quando perguntados sobre o que não gostam, 65,6%
responderam “nada”, seguido de conversar durante a atividade e dor; como motivo
para parar de se exercitar, a maioria dos participantes respondeu “nada”, seguido de
compromisso, dor e cansaço. 42,2% dos participantes do Grupo 1 e 45,9% do Grupo 2
elegeram a caminhada como exercício preferencial.  Conclusão: Dessa forma, durante
a organização de programas de atividade física ou em pesquisas científicas, nos quais
sejam necessários avaliar adesão à prática de exercícios, as preferências devem ser
utilizadas com o intuito de aumentar a adesão dessa população.
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