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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo verificar a melhoria no estado de saúde 

de um paciente que sofreu AVCI ha onze anos e que aderiu a pratica de 

atividade física como uma forma de reabilitação. A mesma foi realizada nos 

projetos de extensão “Mexa-se e viva melhor” e “Viva em ação para o controle 

da hipertensão”, desenvolvidos na Faculdade de Educação Física, da 

Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, com pacientes diabéticos e 

hipertensos, respectivamente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, 

sendo um Estudo de Caso e tendo a revisão bibliográfica como suporte durante 

todo processo de realização da mesma. Como instrumento de pesquisa, 

destacou-se a entrevista semi estruturada com o paciente e a pesquisa 

documental realizada nos prontuários médicos da Secretaria Municipal de 

Saúde, onde o paciente recebeu atendimento medico hospitalar e nas fichas de 

avaliação da Secretaria do Projeto. Apresenta-se dividida em três capítulos, 

onde no primeiro houve a abordagem dos conceitos, causas, tipos e fatores de 

risco referentes à patologia. No segundo capitulo foi abordado sobre as 

seqüelas deixadas pela doença e os tipos de tratamento encontrados na 

literatura que podem ser aplicados tanto no controle como na prevenção a 

novos acidentes. Neste momento do trabalho foi enfatizado o tratamento 

medicamentoso e o não medicamentoso com a utilização da pratica da 

atividade física. E por fim, no terceiro capitulo a caracterização do local e do 

sujeito e os resultados encontrados juntamente com a analise dos mesmos. Foi 

constatado que, com a pratica regular de atividade física, houve melhoras 

significativas reduzindo as seqüelas deixadas pelo acidente aumentando os 

níveis de saúde e qualidade de vida do sujeito investigado. 


