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RESUMO 

Contextualização: Diante das repercussões ocasionadas por um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), tem sido posta a importância do treino aeróbico, em especial o treino em esteira, na 

melhora das variáveis funcionais e cardiovasculares e da qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos pela doença. Contudo, poucos estudos têm comparado os efeitos de diferentes 

protocolos de inclinação da esteira na melhora dessas variáveis.  

Objetivos: Avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento de marcha em esteira em 

diferentes inclinações sobre variáveis funcionais, cardiovasculares e qualidade de vida de 

indivíduos com AVC crônico. 

 Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego, do qual participaram 26 

indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 20 e 70 anos e sequela de AVC há mais de 6 

meses. Os participantes foram randomizados em 3 grupos: grupo controle (GC, n=8), que 

realizou treinamento em esteira sem inclinação; grupo experimental 1 (GE1, n=8), que realizou 

treinamento com esteira inclinada à 5%; e grupo experimental 2 (GE2, n=10), que realizou 

treinamento em esteira inclinada à 10%. A intervenção constou de 3 sessões semanais durante 

um período de 6 semanas. Os indivíduos foram avaliados em 3 momentos (pré-treino, pós-

treino e seguimento) quanto as medidas de desfecho (velocidade da marcha, capacidade 

funcional [distância percorrida], torque neuromuscular, parâmetros cardiovasculares [pressão 

arterial sistêmica – PA e frequência cardíaca-FC] e qualidade de vida). Na análise estatística, 

utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk, para verificação da normalidade dos dados; além disso, 

utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) two-way de medidas repetidas para verificação 

do efeito das intervenções, considerando as medidas temporais (pré-treino, pós-treino e 

seguimento) e a variável “grupo” como fator entre os sujeitos.  

Resultados: A ANOVA não demonstrou haver interação tempo*grupo em nenhum dos 

desfechos de FC e PA, bem como para as variáveis funcionais e qualidade de vida. Contudo, as 

variáveis PA média e velocidade da marcha foram diferentes ao longo do tempo: PA média 

mostrou redução (F=3,604; P=0,036) e a velocidade da marcha exibiu aumento (F=4,963; 

P=0,014). Em relação à capacidade funcional, o GE2 apresentou no pós-treinamento, em 

comparação com o GC e com o GE1, um tamanho de efeito (diferença média) de 20,6 e 28,2 

metros, respectivamente.  
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Conclusão: De maneira geral, o treinamento em esteira inclinada e o treino sem inclinação 

produziram melhora em variáveis cardiovasculares (PA média) e funcionais (velocidade da 

marcha); porém, sem superioridade de uma forma de treinamento em relação à outra. A 

capacidade funcional demonstrou ser clinicamente superior na inclinação de 10%, apesar da 

não relevância estatística. Nenhum dos tipos de intervenção foi capaz de promover alterações 

em outras variáveis cardiovasculares, funcionais e na qualidade da vida dos participantes do 

estudo.  Os resultados obtidos enfatizam a necessidade de mais estudos a respeito dos efeitos 

do treino em esteira inclinada sobre as variáveis cardiovasculares e funcionais, e sobre a 

qualidade de vida de indivíduos com AVC crônico. 

 

 

Palavras-chave: Fisioterapia, Marcha, Reabilitação, Exercício Aeróbico, Terapia por 

Exercício. 
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ABSTRACT 

Contextualization: In view of the repercussions caused by a stroke, has been placed the 

importance of aerobic training, especially the treadmill training, in improving functional and 

cardiovascular variables and the quality of life of individuals affected by the disease. However, 

few studies have compared the effects of different inclination protocols on the improvement of 

these variables.  

Objectives: To evaluate the effects of a treadmill training protocol with different inclinations 

on functional, cardiovascular variables and quality of life of individuals with chronic stroke. 

Methods: This is a randomized and blinded clinical trial, in which participated 26 individuals 

of both genders, aged between 20 and 70 years old, and time post-stroke for more than 6 months. 

Participants were randomized into 3 groups: control group (CG, n = 8), who performed 

treadmill training without inclination; experimental group 1 (EG1, n = 8), who performed 

training with a 5% inclined treadmill; and experimental group 2 (EG2, n = 10), who performed 

training on a 10% inclined treadmill. Interventions consisted of 3 weekly sessions over a period 

of 6 weeks. Participants were evaluated in 3 moments (pre-training, post-training and follow-

up) regarding outcome measures (gait speed, functional capacity [distance covered], 

neuromuscular torque, cardiovascular parameters [systemic blood pressure - BP and heart rate- 

FC] and quality of life). In the statistical analysis, the Shapiro-Wilk test was used to verify the 

normality of the data; in addition, the two-way Analysis of Variance (ANOVA) with repeated 

measures was used to verify the effect of the interventions considering the temporal measures 

(pre-training, post-training and follow-up) and the “group” variable as a factor between 

subjects.  

Results: ANOVA did not demonstrate any time * group interaction in any of the HR and BP 

outcomes, as well as for the functional variables and quality of life. However, the mean BP and 

gait speed variables were different over time: mean BP showed a reduction (F = 3.604; P = 

0.036) and the gait speed showed an increase (F = 4.963; P = 0.014). Regarding the functional 

capacity, the GE2 presented in the post-training, in comparison with the CG and with the GE1, 

an effect size (mean difference) of 20.6 and 28.2 meters, respectively. 

Conclusion: In general, training on an inclined treadmill and training without an inclination 

produced improvement in cardiovascular (mean BP) and functional (gait speed) variables; 

however, without superiority of one form of training in relation to the other. Functional capacity 
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was shown to be clinically superior at the 10% inclination, despite not being statistically 

relevant. None of the types of intervention was able to promote changes in other cardiovascular, 

functional and quality of life variables of the study participants. The results obtained emphasize 

the need for further studies on the effects of training on a treadmill on cardiovascular and 

functional variables, and on the quality of life of individuals with chronic stroke. 

Key words: Physical Therapy Modalities, Gait, Rehabilitation, Aerobic Exercise, Exercise 

Training. 
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1- INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) é definido como o desenvolvimento súbito de sinais clínicos oriundos de distúrbios 

focais ou globais da função cerebral, que duram mais de 24 horas ou levam à morte por causa 

estritamente vascular (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). No entanto, definições 

mais recentes preconizam o estado do tecido (infartado ou não) em detrimento da questão 

temporal para definir AVC e diferenciá-lo do Ataque Isquêmico Transitório (AIT). Nessa 

perspectiva, o AVC é classificado etiologicamente em isquêmico, quando por obstrução há 

evidência objetiva de infarto no Sistema Nervoso Central ou hemorrágico, quando resultado de 

ruptura vascular (que contempla hemorragia intracerebral e subaracnóidea) (SACCO et al., 

2013). 

Considerada a segunda maior causa de morte global e a terceira causa de incapacidade, 

o AVC foi responsável em 2013 por aproximadamente 6,5 milhões de óbitos, o que corresponde 

a 11,8% do total de mortes no mundo (BENJAMIN et al., 2017; FEIGIN et al., 2017). Apesar 

de 75% destas mortes ocorrerem nos países em desenvolvimento e 80% dos incapacitados pela 

doença serem pertencentes a estes países, nações desenvolvidas como Estados Unidos, Rússia 

e países da Europa Oriental têm registrado um crescente impacto em números absolutos de 

mortalidade, incidência e prevalência do AVC (FEIGIN et al., 2015; FEIGIN et al., 2017). No 

Brasil, os dados também são alarmantes, constando de 107.258 mortes por AVC em 2016 

(SANTANA et al., 2018). 

Dentre os principais problemas motores relacionados ao AVC, destacam-se os déficits 

da marcha, uma vez que esta é caracterizada por uma série de modificações espaço-temporais 

como diminuição da velocidade, comprimento do passo e cadência; além de uma série de 

alterações cinemáticas advindas de limitações da amplitude de movimentos articulares nos 

membros afetados (OLNEY, 1996; CHEN et al., 2005; BALABAN et al., 2014). Os 

comprometimentos da marcha geram padrões compensatórios que exigem um maior consumo 

de oxigênio e aumento do débito cardíaco na realização desta, o que resulta num elevado 

dispêndio energético com consequentes prejuízos para a funcionalidade e qualidade de vida 

dessas pessoas (POTEMPA et al., 1995; MACKO et al., 2001; TANG et al., 2009; ALMKVIST 

et al., 2008; LORD et al., 2004).  

A fraqueza muscular é considerada um dos principais limitadores da marcha 

hemiparética (ARENE & HIDLER, 2009) e a força dos músculos dos membros inferiores - 

https://www.tandfonline.com/author/Hidler%2C+J
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somada a outras medidas de performance - constitui-se importante preditor do desempenho da 

marcha e qualidade de vida (PATTEN et al., 2004; KLUDING et al., 2009; SEVERINSEN et 

al., 2011; COHEN et al., 2018), já que a força muscular está relacionada a uma série de 

atividades da vida diária (LOMAGLIO et al., 2005). Após AVC, alterações relacionadas a 

fisiologia muscular no membro inferior parético como alteração no tipo de fibra (proporção 

maior de fibras de contração rápida), aumento de gordura intra-muscular e maior resistência à 

insulina podem levar a uma sensação de fadiga crônica, que acaba por limitar a realização de 

atividades da vida diária e encorajar esta população a adotar um estilo de vida sedentário 

(BILLINGER et al., 2012a). 

A inatividade física constitui-se um problema especialmente em portadores de AVC, 

uma vez que esta população apresenta uma desregulação do sistema nervoso autônomo com 

alterações de frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA), baixa aptidão cardiorrespiratória, 

além de uma maior susceptibilidade a novos eventos cardiovasculares que incluem um novo 

AVC (WEIMAR et al., 2010; APPELROS et al., 2011; BILLINGER et al., 2012b; 

KUWASHIRO et al., 2012; RAIMUNDO et al., 2013). Dessa maneira, existe um ciclo vicioso, 

no qual a baixa aptidão cardiorrespiratória restringe a aquisição e execução de padrões motores 

adequados, enquanto o déficit motor pode limitar as demandas de exercícios requeridas para 

adaptações benéficas do sistema cardiorrespiratório (TANG et al., 2009; BILLINGER et al., 

2012b). 

Diante desse contexto, tem sido posta a importância do exercício aeróbico, e em 

especial, por meio do treinamento em esteira (MEHRHOLZ et al., 2017), que tem se mostrado 

eficaz na melhora da marcha, equilíbrio postural, tônus, força e função de membros inferiores 

de indivíduos com AVC (GLOBAS et al., 2012; ADA et al., 2013; TSHISWAKA; BENNET; 

FRANKLIN, 2018). Além disso, o treino de marcha em esteira tem se mostrado efetivo na 

melhora da aptidão cardiovascular dessa população (MACKO et al., 2005; GLOBAS et al., 

2012; MACKAY-LYONS, 2012) diminuindo, dessa forma, o risco de complicações 

(BILLINGER et al., 2012b). 

 De acordo com LUFT e colaboradores (2008), o treinamento em esteira é capaz de 

melhorar a condição de saúde de sobreviventes de AVC, mesmo se praticado anos após o evento 

cardiovascular.  Tal estudo sugere ainda que esse tipo de treino é capaz de ativar redes neurais 

subcorticais, uma vez que combina a repetição ativa, especificidade de tarefa, propriocepção e 

treinamento aeróbico (LUFT et al., 2008). Dessa forma, o treino em esteira tem sido sugerido 
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como mais efetivo na melhora da marcha e capacidade aeróbia após AVC do que outros tipos 

de tratamentos (LAUFER et al., 2001; SALTYCHEV et al., 2015). 

 Diversas são as variações do treinamento em esteira relatadas pela literatura propostas 

como formas de modulação do treinamento (POHL et al., 2002a; WERNER et al., 2007; LUFT 

et al., 2008; CARDA et al., 2013; RIBEIRO et al., 2017; LORENTZEN et al., 2017; 

MOHAMMADI et al., 2017).  Como forma de aumento da intensidade do treino, a inclinação 

anterior da esteira tem sido sugerida (MORENO et al., 2011). Na população com AVC, os 

estudos envolvendo a inclinação da esteira têm analisado os diferentes padrões de ativação dos 

músculos do membro inferior (MOHAMMADI et al., 2016; MOHAMMADI; 

PHADKE, 2017), as modificações nos parâmetros espaço-temporais da marcha (GAMA et al., 

2015) e aumento da demanda cardiovascular como resultado da inclinação (WERNER et 

al., 2007). Contudo, poucos desses estudos utilizaram a inclinação da esteira como incremento 

de intensidade em um programa de treinamento após AVC, analisando ao mesmo tempo suas 

repercussões cardiovasculares (GLOBAS et al., 2012). Além disso, nenhum desses estudos 

comparou os efeitos de diferentes inclinações da esteira em parâmetros como a força muscular 

dos membros inferiores, distância percorrida e qualidade de vida após AVC de maneira 

simultânea.  

 Mehrolz e colaboradores (2017), em recente revisão sistemática sobre o treinamento 

em esteira após AVC, verificaram que esta modalidade de tratamento pode ser útil na melhora 

de velocidade e distância percorrida em pacientes que deambulam de forma independente e 

estimularam a realização de pesquisas que envolvam diferentes intensidades de treinamento, 

moduladas, por exemplo, através da inclinação (MEHROLZ et al., 2017). Nesse ínterim é que 

o presente estudo é proposto, considerando a necessidade de investigar os efeitos dos diferentes 

níveis de inclinação da esteira em parâmetros funcionais, cardiovasculares e qualidade de vida 

dessa população.  

 

2- JUSTIFICATIVA 

Como já mencionado, o treino em esteira com inclinação anterior vem sendo sugerido 

para melhora da marcha após AVC. Contudo, pouco tem sido investigado sobre como os 

protocolos de inclinação da esteira devem ser manipulados para melhorarem a marcha e outros 

parâmetros funcionais, ao passo que não negligenciem uma demanda cardiovascular adequada 

e, dessa forma, promovam adaptações no sistema cardiovascular.  
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 Sabe-se que os sobreviventes de AVC apresentam aptidão cardiorrespiratória reduzida 

em cerca de 60% quando comparado a indivíduos saudáveis (MACKAY-LYONS, 

MAKRIDES, 2002; BILLINGER et al., 2012b). A melhora na aptidão cardiorrespiratória 

somada a uma melhora da marcha parece ser fator relevante na melhoria da qualidade de vida 

desses indivíduos. No entanto, as deficiências neuromusculares associadas ao AVC limitam a 

capacidade de resposta ao stress fisiológico do exercício (MACKAY-LYONS, MAKRIDES, 

2002; MACKAY-LYONS, MACKO, HOWLETT, 2006), o que denota a necessidade de uma 

demanda maior de carga para indução de adaptações fisiológicas positivas nesta população. 

Porém isto, na maioria das vezes, vem sendo negligenciado na reabilitação neurológica. 

 Deve-se ressaltar ainda que muitos dos estudos cujos tratamentos terminam por 

proporcionar maior aptidão aeróbia destes indivíduos podem ser pouco aplicáveis à prática 

clínica. Isso porque frequentemente não reportam as repercussões cardiovasculares, bem como 

os efeitos a longo prazo dos treinamentos propostos. Dessa forma, e levando em conta a 

susceptibilidade dessa população inclusive a um novo AVC, torna-se indispensável a realização 

de estudos que analisem o comportamento de variáveis funcionais, mas também 

cardiovasculares (como FC e PA) frente aos diferentes modos de incremento de carga, de modo 

a embasar a elaboração de protocolos aeróbicos eficazes para tais sujeitos. 

 

3- OBJETIVOS 

 3.1- Objetivo geral: 

 Avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento de marcha em esteira em diferentes 

inclinações sobre variáveis funcionais, cardiovasculares e qualidade de vida de indivíduos com 

AVC crônico. 

  

 3.2- Objetivos específicos: 

 Investigar se há influência da inclinação da esteira durante o treino de marcha 

sobre os parâmetros cardiovasculares (frequência cardíaca e pressão arterial) e 

comparar ao treino de marcha em esteira sem inclinação; 

 Investigar se há influência da inclinação da esteira durante o treino de marcha 

sobre os parâmetros funcionais (velocidade da marcha, distância percorrida e 

torque neuromuscular), e comparar ao treino de marcha em esteira sem 

inclinação; 
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 Investigar se há influência da inclinação da esteira durante o treino de marcha 

sobre a qualidade de vida, e comparar ao treino de marcha em esteira sem 

inclinação. 

 

4- MÉTODOS 

4.1-Delineamento do estudo 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, realizado de acordo com 

as normas recomendadas pelo Consolidated Standards of Reporting Trials - CONSORT 

(CONSORT TRANSPARENT REPORTING OF TRIALS, 2010). 

4.2- Local de realização  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento 

(LIAM) e no Laboratório de Performance Neuromuscular, ambos pertencentes ao 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

localizada no município de Natal-RN. 

4.3- População e amostra 

A população-alvo foi composta de indivíduos adultos com diagnóstico de AVC da 

cidade de Natal-RN ou regiões vizinhas, selecionados através de amostragem não 

probabilística, por conveniência, a partir da verificação de listas de espera dos centros de 

referência em atendimentos a pacientes neurológicos no município, após anuência dos 

responsáveis pelos referidos serviços. Além disso, foram selecionados indivíduos com AVC 

por demanda espontânea, que voluntariamente se interessaram em participar da pesquisa após 

divulgação desta nas mídias sociais. 

4.4- Cálculo Amostral  

Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizada uma calculadora online (DEAN; 

SULLIVAN; SOE, 2017), sendo adotada para esse fim a variável Velocidade da Marcha (m/s). 

Um estudo prévio realizado por GAMA et al., (2015) com indivíduos hemiparéticos pós-AVC 

utilizou o treinamento em esteira com inclinação de 10º no grupo experimental, e sem 

inclinação no grupo controle. Tal estudo observou que o desvio padrão nas médias das 

velocidades foi de 0,1 e 0,2 nos grupos controle e experimental, respectivamente. A partir 

desses dados, calculou-se o tamanho da amostra de modo a se detectar uma diferença de 0,18 
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m/s (com α = 5% e poder estatístico de 80%) na velocidade de marcha entre os grupos, já que 

essa é a diferença mínima detectável da velocidade confortável da marcha para pacientes com 

AVC crônico (HIENGKAEW, JITAREE & CHAIYAWAT, 2012). Considerando uma razão 

entre grupo controle e experimental de 1:2, verificou-se que o menor número necessário para 

se detectar a diferença esperada seria de 8 indivíduos no grupo controle e 16 indivíduos no 

grupo experimental, totalizando 24 participantes. Considerando uma taxa de desistência de 

aproximadamente 20%, determinou-se uma amostra de 30 participantes no total (10 no grupo 

controle e 20 nos grupos experimentais).  

4.5- Critérios de elegibilidade 

Foram considerados aptos a participar da pesquisa os indivíduos que obedecessem aos 

seguintes critérios: possuir diagnóstico de AVC (isquêmico ou hemorrágico) unilateral que 

resultou em déficits de marcha, com tempo de sequela igual ou superior a seis meses; ter entre 

20 e 70 anos de idade; ser capaz de caminhar sem assistência pessoal em ambientes fechados 

(escores da Categoria de Deambulação Funcional [FAC] iguais ou superiores a 3 (MEHRHOLZ 

et al., 2007); apresentar velocidade da marcha no solo igual ou inferior a 0,9 m/s 

(deambuladores comunitários limitados), de acordo com a categorização proposta por Fulk e 

colaboradores (2017); ser capaz de compreender e obedecer a comandos verbais simples; não 

estar em período gestacional; não apresentar condições cardíacas instáveis (escores da New 

York Heart Association [NYHA] iguais ou superiores a 3 (REMME & SWEDBERG, 2001); 

não possuir  condições clínicas além do AVC que afetassem a marcha. 

4.6- Considerações Éticas. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa (CEP), 

através da Plataforma Brasil (parecer número 2.167.158), sendo registrado como ensaio clínico 

no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), sendo-lhe atribuído o seguinte número de 

registro: RBR-5ffbxz.  

Todos os participantes da pesquisa ao serem recrutados foram devidamente esclarecidos 

sobre os objetivos, e procedimentos do experimento ao qual seriam submetidos e assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (Apêndice 01), de acordo com a resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e em consonância com a Declaração de Helsinque. 
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4.7- Aleatorização e Cegamento 

Foi gerada uma lista de randomização por computador (randomization.com) por um 

pesquisador externo ao estudo. Este pesquisador manteve a lista de aleatorização em segredo 

até o final do estudo, sendo este ainda responsável por organizar os participantes em envelopes 

opacos, sequencialmente numerados e posteriormente selados de acordo com a codificação 

criada para cada grupo do estudo (Grupo Controle = GC; Grupo Experimental 1 = GE1; e Grupo 

Experimental 2 = GE2).  

Os terapeutas responsáveis pela aplicação dos protocolos só tiveram acesso ao conteúdo 

de cada envelope no início do treinamento de cada indivíduo, a fim de manter o sigilo da 

alocação. As medidas de desfecho foram avaliadas por pesquisadores mascarados em relação à 

alocação por grupo. Somente as variáveis coletadas durante os treinamentos foram avaliadas 

pelos terapeutas do estudo (não-cegos). A análise estatística também foi realizada por um 

avaliador cego quanto à alocação dos pacientes nos grupos. 

4.8- Instrumentos de Medida 

4.8.1 Medidas de Caracterização da Amostra 

 Dados clínicos, demográficos e antropométricos 

Para avaliação dos dados clínicos, demográficos e antropométricos, foi utilizado um 

formulário de identificação estruturado que consta no apêndice 2, sendo necessário para 

mensuração desses últimos uma balança digital portátil e uma fita métrica elástica. 

 

 Capacidade de Deambulação 

Para verificar a habilidade de caminhada foi utilizada a Categoria de Deambulação 

Funcional (Functional Ambulatory Category – FAC) (HOLDEN et al., 1984) (Anexo 01), que 

classifica a habilidade de caminhar em 6 categorias, de acordo com o suporte físico demandado 

na realização da caminhada. Sua pontuação varia de 0 (incapaz de andar ou que necessita da 

ajuda de dois terapeutas) a 5 (independente na locomoção). A FAC é uma medida visual rápida, 

de simples uso e fácil interpretação, sendo sensível e fidedigna na avaliação da marcha de 

hemiparéticos pós-AVC (MEHRHOLZ et al., 2007).  

 Função Motora 
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A Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM) (FUGL-MEYER et al., 1975) foi utilizada 

para avaliação da função motora. Ela é uma das mais usadas na prática clínica para mensuração 

do comprometimento motor e sensorial seguido do AVC (VAN DER LEE et al., 2001; 

GLADSTONE et al., 2002), apresentando adequada confiabilidade intra e interexaminador 

após AVC crônico, na população brasileira (MAKI et al., 2006). Neste estudo, utilizamos 

apenas a pontuação referente ao membro inferior (EFM-MI), que contém 17 itens 

contemplando reflexos, sinergias e coordenação/velocidade, totalizando 34 pontos. Além disso, 

a EFM-MI é comumente usada para predizer a recuperação funcional no pós-AVC 

(BALASUBRAMANIAN et al., 2016; FULK et al., 2017). 

 

4.8.2 Medidas de Desfecho Primárias 

 Velocidade de Marcha 

Para avaliar a velocidade da marcha, utilizamos o Teste de Caminhada de 10 Metros – 

TC10m (BOHANNON, 1997), que é comumente usado em ambientes clínicos na avaliação da 

marcha (DEAN et al., 2001; LAUFER et al., 2001; JORGENSEN et al., 2010), uma vez que é 

uma medida de fácil obtenção, necessitando basicamente de uma fita métrica e um cronômetro 

para sua execução. Além disso, possui alta confiabilidade e reprodutibilidade, sendo válido para 

avaliar a mobilidade física em ambiente clínico ou domiciliar (HOLLMAN et al., 2008).  

 Parâmetros cardiovasculares (FC e PA) 

A FC foi mensurada por cardiofrequencímetro digital, composto por uma cinta torácica 

e um relógio de pulso, de marca Polar Care®. A PA foi obtida por esfigmomanômetro digital 

de braço (Fisomat Confort III®), adequadamente calibrado.  A PA média (PAM) foi calculada 

a partir dos valores de PA aferidos fazendo-se uso da seguinte fórmula: PAM = 1/3 x (Pressão 

sistólica - Pressão diastólica) + Pressão diastólica (SALVI, 2012). 

4.8.3 Medidas de Desfecho Secundárias 

 Capacidade Funcional  

O Teste de Caminhada de 2 Minutos (TCM2) foi utilizado para avaliar a capacidade 

funcional dos participantes. Apesar do uso mais comum do Teste de Caminhada de 6 minutos, 

o TCM2 é semelhantemente satisfatório (CONNELLY et al., 2009), demonstrando boa 

confiabilidade inter e extra examinador em indivíduos com AVC, com a vantagem de ter 

reduzidos os efeitos da fadiga nestes pacientes (KOSAK & SMITH, 2005).  
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 Torque Neuromuscular Isométrico 

Foi avaliado o pico de torque muscular isométrico de extensão do joelho em ambos os 

membros inferiores. Para isso, foi utilizado um dinamômetro isocinético (Biodex Multi-Joint 

System 3 pro® - USA) que é considerado padrão ouro na avaliação de força muscular, quando 

comparado à outras medidas (STARK et al., 2011; WOLLIN et al., 2016). Além disso, o 

torque extensor do joelho é uma medida comumente relacionada à performance da marcha  

(BOHANNON et al., 1995; GERRITS et al., 2009; HYUN et al., 2015), sendo frequentemente 

utilizada em indivíduos com AVC (HSU; TANG; JAN, 2002; POHL et al., 2002b). 

 Qualidade de vida 

Para verificação da percepção de qualidade de vida, foi utilizado o Stroke Specific 

Quality of Life Scale (SSQoL) (WILLIAMS et al., 1999) (Anexo 3). Constando de 49 itens, 

alocados em 12 domínios (energia, papel familiar, linguagem, mobilidade, humor, 

personalidade, auto-cuidado, papel social, raciocínio, função de membro superior, visão e 

trabalho/produtividade) (LIMA et al., 2008). O SSQoL foi elaborado com base em entrevistas 

com indivíduos com AVC que identificaram as áreas da vida mais afetadas pela doença 

(WILLIAMS et al., 1999). Dessa forma, constitui-se medida válida e confiável para avaliação 

da qualidade de vida destes pacientes, inclusive na população brasileira (LIMA et al., 2008). 

 

4.8.4.1 Medidas de monitoramento dos participantes 

Os participantes foram monitorados, durante as intervenções, quanto às seguintes variáveis: 

Pressão Arterial Sistêmica (PAS, utilizando-se um esfigmomanômetro digital de braço - 

Fisomat Confort III®), Frequência Cardíaca (FC, utilizando-se um cardiofrequencímetro - 

Polar Care®), Saturação periférica de Oxigênio (SpO2, verificada utilizando-se um oxímetro 

de pulso  - Palpus1 SA210- Rossmax®) e quanto ao Esforço percebido e Dor. A quantificação 

do esforço percebido e da dor foram utilizadas como indicadores para monitorar a tolerância ao 

exercício. Foram verificados através da escala de CR-10 (Category-Ratio Scale) de Borg 

(BORG, HASSMÉN & LANGERSTRÖM, 1987), modificada por Foster e colaboradores 

(2001) (Anexo 04). 
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4.9- Procedimentos de Avaliação 

Os pacientes recrutados para a pesquisa foram avaliados quanto aos critérios de inclusão 

e em seguida esclarecidos sobre os procedimentos e objetivos do estudo, assinando os 

concordantes, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.  

Assinado o termo, os participantes foram submetidos a uma avaliação geral para 

obtenção dos dados clínicos, demográficos e antropométricos, seguidos da aplicação do 

questionário de Qualidade de Vida (SSQoL). Na sequência, foram obtidas as demais medidas 

de caracterização da amostra (Capacidade de Deambulação – FAC - e Função Motora – Fugl-

Meyer). 

Num segundo momento, foram obtidas as medidas de desfecho primário e secundário. 

Inicialmente, foi realizado o TC10m. Para a obtenção da velocidade da marcha, os 

participantes foram instruídos a caminhar, no solo, em velocidade confortável (auto-

selecionada) durante o percurso de 10 m. Foram obtidas 3 medidas (3 repetições do teste), 

sendo considerada a velocidade média dos 3 testes. Logo após, os participantes deveriam 

descansar sentados em uma cadeira por aproximadamente 5 minutos, para obtenção das 

variáveis cardiovasculares.  

Os parâmetros cardiovasculares (PAS e FC) foram obtidos juntamente com o TCM2, da 

seguinte forma: A FC foi obtida antes do início do TCM2 (repouso), durante o TCM2 

(decorrido 1 minuto de início do teste) e 5 minutos após o término do TCM2 (recuperação). 

Já a PAS foi mensurada antes do início do TCM2 (repouso), imediatamente após e 5 minutos 

após o término do TCM2 (recuperação). Para o TCM2, os participantes foram orientados a 

caminhar “o mais rápido que pudessem de maneira que se sentissem seguros” durante os 2 

minutos, sendo computada a distância total (em metros) percorrida ao final do teste. 

Por fim, foram obtidas as medidas de torque isométrico. Para aquisição dos dados de 

torque neuromuscular, os pacientes foram estabilizados na cadeira do equipamento por dois 

cintos diagonais sobre o tronco, um cinto sobre a cintura pélvica e outro na coxa (sendo este 

último colocado após a pesagem do membro). Todos os participantes foram posicionados na 

cadeira do dinamômetro com o quadril alinhado em flexão de 90º, costas bem apoiadas no 

encosto da cadeira e com a fossa poplítea do joelho distando 2 cm da borda anterior da cadeira. 

O epicôndilo lateral do fêmur foi alinhado com o eixo de rotação do aparelho e o braço de 

alavanca do dinamômetro foi alinhado paralelamente a perna do indivíduo, sendo fixado 2 cm 
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acima do maléolo lateral.  Antes do teste, o joelho deveria ser posicionado em 30º de flexão 

para pesagem e em seguida, posicionado em 60º para início do teste (LESNAK et al., 2019; 

ZABKA; VALENTE; PACHECO, 2011). Após o posicionamento, os participantes receberam 

as instruções de como seria realizado teste e executaram um pré-teste para familiarização. 

Cada teste contou com 5 contrações isométricas máximas de extensão do joelho, com duração 

de 5 segundos, sendo registrado o pico de torque isométrico. As contrações foram interpoladas 

por 30 segundos de descanso. Todas as contrações foram realizadas sob forte incentivo verbal. 

Além disso, os testes foram iniciados com o membro inferior mais afetado seguidos do 

membro contralateral.  

As medidas de desfecho foram novamente coletadas imediatamente após o término das 

intervenções (pós-treino) e também após 30 dias do término das intervenções (seguimento).  

4.10 Protocolo de Treinamento e Grupos de Estudo 

Para o treinamento em esteira, utilizou-se um sistema Gait Trainer (Gait Trainer System 

2 - Biodex Medical Systems®), provido de uma esteira elétrica com área para caminhada de 

160 x 51cm e uma barra anterior para apoio. A esteira permite ajustes de velocidade da ordem 

de 0,04 m/s, sendo sua velocidade máxima 4,7 m/s. Seu sistema fornece visualização em tempo 

real de dados como velocidade e distância percorrida, favorecendo sua monitorização. O 

equipamento conta ainda com um sistema de suporte parcial de peso (Unweighing System), 

composto por um colete acoplado a um mecanismo de suspensão do peso corporal que, no atual 

estudo, foi utilizado apenas para promoção de segurança do paciente, sem promover nenhum 

tipo de suporte. 

O protocolo teve duração total de 6 semanas com frequência de 3 sessões semanais, 

totalizando 18 sessões e se seguiu conforme o realizado em estudo prévio com pacientes de 

AVC subagudo, que se mostrou seguro e eficaz na melhora da velocidade de marcha e distância 

percorrida (RIBEIRO et al., 2017), transcorrendo conforme descrito a seguir: 

 Na primeira sessão, os pacientes eram submetidos a alguns minutos de familiarização 

com a esteira, sendo orientados a segurar na barra frontal de apoio com a mão não-

parética para maior segurança e estabilidade. A velocidade da esteira adotada foi a 

“máxima confortável”, sendo esta a velocidade máxima tolerada pelo indivíduo, 

mantida sua postura adequada, sem compensações musculares ou relato de fadiga; 
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 A partir da segunda sessão, os pacientes foram encorajados a retirar o apoio da barra 

frontal, e a partir da sessão seguinte, incentivados a aumentar sua velocidade conforme 

tolerância individual. A partir daí, no início de cada sessão, os pacientes foram 

encorajados a atingir sua velocidade máxima e mantê-la até o fim da sessão;  

 Cada sessão teve duração de 30 minutos, sendo permitida duas pequenas pausas ao 10º 

e 20º minuto para repouso e registro da FC, PAS e percepção de esforço e dor. Ressalta-

se que a FC era monitorada durante toda a sessão, a fim de garantir que a mesma não 

ultrapassasse os valores submáximos permitidos (75% da frequência máxima). 

 Ao fim de cada sessão, eram novamente aferidos e registrados os parâmetros 

cardiovasculares e percepção de esforço em dois momentos: 1º e 5º minuto após o 

término do treino. 

 Quanto aos grupos: 

Grupo Controle (GC) - treinou conforme o protocolo descrito, sem inclinação da esteira 

durante todo o período de treinamento; 

Grupo Experimental 1(GE1) - seguiu todo o protocolo descrito, contudo, treinou com 

a esteira em inclinação anterior de 5%. A esteira era inclinada gradativamente nos minutos 

iniciais de cada sessão, nos quais a velocidade também foi ajustada, conforme o protocolo 

descrito anteriormente. 

Grupo Experimental 2 (GE2) - também seguiu todo o protocolo descrito, contudo, 

treinou com a esteira em inclinação anterior de 10%. A esteira era inclinada gradativamente nos 

minutos iniciais de cada sessão, nos quais a velocidade também foi ajustada, conforme o 

protocolo descrito anteriormente. 

A figura 01 mostra o desenho esquemático de como o estudo foi desenvolvido. 
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Figura 01. Fluxograma representativo do desenho do estudo 

 Durante o período do estudo, os participantes foram orientados a não realizar outro tipo 

de atividade física ou terapia que envolvesse os membros inferiores. 

4.11 Critérios de não-aderência à intervenção e não-retenção ao estudo: 

Foram considerados como critérios de não-aderência às intervenções: sentir-se 

impossibilitado de realizar as tarefas propostas por causa de dores ou desconforto persistentes, 

mesmo após intervalos de descanso; apresentar (antes, durante ou após o treinamento) pressão 

arterial sistêmica descompensada, com valores acima de 200 mmHg para a PA sistólica e acima 

de 110 para diastólica (BALADY et al., 1998); apresentar frequência cardíaca durante o 

treinamento com valores acima dos submáximos calculados pela fórmula  [FCsub=0,75 x (220 

– idade)] (FOX III et al., 1971), onde FCsub = frequência cardíaca submáxima; sendo estes 

valores persistentes mesmo após as pausas. Além disso, aqueles indivíduos que faltassem a 3 
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ou mais sessões sem reposição seriam considerados como não-aderentes à intervenção, assim 

como aqueles que iniciassem a realização de outro tipo de terapia ou atividade física para os 

membros inferiores no período do estudo.  

Os participantes que desistiram de participar do estudo e/ou que não compareceram à 

reavaliação após a intervenção no período solicitado, foram considerados como perdas (não-

retenção) do estudo. 

4.12 Análise Estatística 

Para a análise estatística, foi utlizado o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, IBM, USA) para Windows versão 20.0. A estatística descritiva foi aplicada para 

as medidas de caracterização da amostra. A estatística inferencial foi aplicada às medidas de 

desfecho, considerando a significância de 5% para todos os testes. A normalidade dos dados foi 

verificada através do teste de Shapiro-Wilk. A Análise de Variância (ANOVA) two way com 

medidas repetidas foi utilizada para análise do efeito das intervenções sobre as medidas de 

desfecho, considerando as medidas temporais (pré-treino, pós-treino e seguimento) como fator 

dentre sujeitos e a variável "grupo" como fator entre sujeitos, sendo utilizado o ajuste de 

Bonferroni para as comparações múltiplas (post hoc). Foi considerada a análise de intenção de 

tratar, analisando os indivíduos nos grupos nos quais foram randomizados. Para as perdas do 

estudo, foi realizada a imputação dos dados, sendo considerados os dados da última avaliação 

disponível desses participantes.  

 

5- RESULTADOS 

A amostra foi composta por 26 sujeitos de ambos os sexos, sendo 17 homens e 9 

mulheres, com idade variando entre 32 e 68 anos (média de 56,55 ± 9,2 anos). Destes, 22 

haviam sofrido o primeiro episódio de AVC há mais de um ano e 13 faziam uso de dispositivos 

auxiliares da marcha. Com relação à etiologia, 16 apresentavam AVC de origem isquêmica e 

10 de origem hemorrágica. Demais dados sociodemográficos e clínicos estão expostos na 

Tabela 1.  
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Dados estão dispostos em média ± desvio-padrão ou em frequência absoluta. 

Abreviações: GC= Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2= Grupo Experimental 

2; NYHA= Classificação funcional da New York Heart Association; FAC= Categoria de 

Deambulação Funcional; EFM-MI = Escala de Avaliação de Fugl-Meyer- Membro Inferior. 

Dentre os participantes, apenas 30,7% (8 indivíduos: GC=2, GE1=3, GE2=3) 

praticavam algum tipo de atividade física regular (por exemplo, caminhada) antes da admissão 

no estudo. Quanto ao uso de beta-bloqueadores para controle da FC e PAS, 27% relataram fazer 

uso desse tipo de medicação (GC = 2, GE1 = 3, GE2 = 2).  

Quanto aos efeitos adversos decorrentes do treinamento, foram relatados os seguintes: 

dor muscular (GE1=1); dispneia (GE2= 1); fadiga (GC=1; GE2=1) e pico hipertensivo (GC=2; 

GE1= 1; GE2=2); sendo em alguns casos necessária a interrupção do treinamento [dor (GE1 

=1); pico hipertensivo (GC=2; GE1=1; GE2=1)], com retorno à normalidade após período de 

descanso.  

Em termos de adesão ao treinamento, observou-se que a taxa de aderência às 

intervenções aplicadas foi de 84,6%, visto que 1 participante do GE1 e 3 participantes do GE2 

faltaram a 3 ou mais sessões sem reposição. Todos os não-aderentes às intervenções também 

foram perdas, sendo estas detalhadas no fluxograma (Figura 02). 

 

 

 

Tabela 1- Caracterização da amostra segundo o grupo de intervenção (n=26). 

VARIÁVEIS GC (n = 8) GE1 (n = 8) GE2 (n = 10) 

IDADE (anos) 49,6±12,3 54,9±11,3 54,2±12,9 

SEXO    

Masculino 4 6 7 

Feminino 4 2 3 

TIPO DE AVC    

Isquêmico  4 5 7 

Hemorrágico 4 3 3 

HEMICORPO PARÉTICO     

Direito 5 4 4 

Esquerdo 3 4 6 

TEMPO DE SEQUELA (meses) 27,5±14,8  61,9±55,6 31,5±20,2 

NYHA (escore) 1,5±0,74 1,7±0,46 1,6±0,51 

FAC (escore) 5±0,51 4,2±0,9 4,7±0,67 

EFM -MI(escore) 24,5±2,5 24,2±4,1 25,1±4,7 
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Figura 02. Fluxograma com detalhamento das perdas baseado nas diretrizes do CONSORT 

(2010). 
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Variáveis cardiovasculares 

     -  Frequência Cardíaca 

De acordo com a ANOVA, nenhum dos desfechos relativos à frequência cardíaca 

apresentou interação tempo*grupo (FC inicial: F=0,942; P=0,447; FC 1 minuto: F=0,264; 

P=0,876; FC 5 minutos: F=0,562; P= 0,683) (Tabela 2). Além disso, o teste demonstrou que o 

somatório das médias dos grupos não foi diferente ao longo do tempo para nenhuma das 

variáveis (FC inicial: F=0,777; P=0,464; FC 1 minuto: F=0,420; P=0,630; FC 5 minutos: 

F=2,202; P=0,125). 

Imediatamente após as intervenções (pós-treinamento), não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para nenhuma das variáveis relativas 

à FC (Tabela 3). 

     -  Pressão Arterial Média 

Os desfechos relativos à pressão arterial, de maneira semelhante, não demonstraram 

interação tempo*grupo (PAM inicial: F=0,598; P=0,637; PAM final: F=1,580; P=0,201; PAM 

5 minutos: F=1,763; P=0,154) (Tabela 2). A ANOVA demonstrou também que o somatório das 

médias dos 3 grupos não foi diferente ao longo do tempo [PAM inicial (F=0,281; P=0,717); 

PAM final (F=2,338; P=0,113)], exceto para a PAM 5 minutos (F=3,604; P=0,036).  

Imediatamente após as intervenções (pós-treinamento), não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para nenhuma das variáveis relativas 

à PA (Tabela 3). 

Variáveis funcionais da marcha, torque neuromuscular e qualidade de vida 

Quanto as variáveis funcionais da marcha, verificamos que, para a velocidade da marcha 

(TC10m), não houve interação tempo*grupo (F=0,658; P=0,611) (Tabela 4). Contudo, o 

somatório das médias dos 3 grupos foi diferente ao longo do tempo (F=4,963; P=0,014). Com 

relação à capacidade funcional (distância percorrida no TC2M), não foi verificada interação 

tempo*grupo (F=2,515; P=0,078) (Tabela 4), bem como não houve diferença no somatório das 

médias dos 3 grupos ao longo do tempo (F=0,217; P=0,730).  

No concernente ao torque neuromuscular (pico de torque extensor isométrico), para 

ambos os membros inferiores, não foi verificada interação tempo*grupo (membro inferior não 

afetado: F=0,751; P=0,541; membro inferior afetado: F=0,845; P=0,469) (Tabela 4).  Além 

disso, o somatório das médias dos 3 grupos não foi diferente ao longo do tempo para ambos os 
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membros inferiores (membro inferior não afetado: F=1,457; P=0,245; membro inferior afetado: 

F=0,971; P=0,358).  

Com relação ao desfecho qualidade de vida verificado pelos escores do SSQoL, não 

observamos interação tempo*grupo (F= 0,210; P= 0,899) (Tabela 4), nem mudança 

significativa no somatório das médias dos 3 grupos ao longo das avaliações (F=1,333; 

P=0,272).  

As comparações entre grupos quanto às variáveis funcionais da marcha, torque 

neuromuscular e qualidade de vida, verificadas imediatamente após as intervenções (pós-

treinamento), estão dispostas na Tabela 5. 
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Valores são média ± desvio padrão. 

Abreviações: GC = Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2 = Grupo Experimental 2; FCI = frequência cardíaca inicial; FC1 = frequência cardíaca à 1 minuto do teste 

de caminhada de 2 minutos; FC5 = frequência cardíaca após 5 minutos do  teste de caminhada de 2 minutos; PAMI = pressão arterial média inicial; PAMF = pressão arterial média 

final; PAM5= Pressão arterial média após 5 minutos do teste de caminhada de 2 minutos; bpm = batimentos por minuto; mmHg = milímetros de mercúrio. 

 

 

Tabela 2- Comportamento das variáveis cardiovasculares dos grupos pré e pós-treinamento e após seguimento de 1 mês (n=26).  

Variável GC (n=8) GE1 (n=8) GE2 (n=10) 

 Pré-treino Pós-treino Seguimento Pré-treino Pós-treino Seguimento Pré-treino Pós-treino Seguimento 

FCI(bpm) 

 

69,62±10,86 66,50±8,26 70,38±11,65 71,75±13,20 74,50±10,43 72,13±10,97 72,80±15,89 75,00±15,90 78,80±18,81 

FC1(bpm) 83,50±16,60 80,13±8,34 81,38±11,33 90,38±18,38 88,75±16,34 87,63±14,03 95,80±20,45 93,60±21,56 98,00±23,68 

FC5(bpm) 70,50±11,43 68,87±10,92 66,38±10,68 72,25±16,10 73,88±11,67 69,63±13,69 75,90±18,50 79,60±18,63 76,20±18,22 

PAMI 

(mmHg) 

89,37±6,27 90,20±5,26 90,67±3,75 91,96±7,81 89,10±5,30 88,54±5,25 93,06±6,40 92,82±9,28 92,49±10,60 

PAMF 

(mmHg) 

98,65±12,50 98,21±14,43 97,54±11,72 101,32±13,80 98,04±14,22 91,04±14,69 94,76±10,57 93,93±7,97 94,36±7,17 

PAM5 

(mmHg) 

95,50±13,32 91,24±14,96 91,27±15,94 91,05±10,90 93,51±6,85 88,07±8,78 95,70±6,48 90,80±7,54 92,06±7,35 
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Tabela 3- Diferença média das variáveis cardiovasculares entre os grupos controle, experimental 1 e experimental 2 no pós-treinamento (n=26). 

Variável GE1 – GC GE1 - GE2 GE2 – GC 

FCI (bpm) 8,00 (-7,93 a 23,36) -0,50 (-15,08 a 14,08) 8,50 (-6,08 a 23,08) 

FC1(bpm) 

 

8,62 (-13,14 a 30,39) -4,85 (-25,50 a 15,80) 13,47 (-7,18 a 34,13) 

FC5(bpm) 

 

5,00 (-13,87 a 23,87) -5,72 (-23,62 a 12,17) 10,72 (-7,17 a 28,62) 

PAMI (mmHg) 

 

-1,10 (-10,29 a 8,09) -3,72 (-12,44 a 5,00) 2,62 (-6,10 a 11,34) 

PAMF (mmHg) 

 

-0,17 (-15,97 a 15,62) 4,11 (-10,88 a 19,10) -4,28 (-19,27 a 10,70) 

PAM5 (mmHg) 

 

2,27 (-10,93 a 15,48) 2,71 (-9,81 a 15,24) -0,44 (-12,97 a 12,09) 

Valores são diferença média (intervalo de confiança de 95%). 

Abreviações: GC = Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2 = Grupo Experimental 2; FCI = frequência cardíaca inicial; FC1 = frequência cardíaca à 1 minuto do 

teste de caminhada de 2 minutos; FC5 = frequência cardíaca após 5 minutos do teste de caminhada de 2 minutos; PAMI = pressão arterial média inicial; PAMF = pressão 

arterial média final; PAM5= Pressão arterial média após 5 minutos do teste de caminhada de dois minutos; bpm = batimentos por minuto; mmHg = milímetros de mercúrio. 
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Valores são médias ± desvio-padrão.  

Abreviações: GC = Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2 = Grupo Experimental 2; TCM2 = Teste de Caminhada de 2 Minutos; TC10m = Teste de Caminhada 

em 10 Metros; TQ-un = pico de torque isométrico – membro não afetado; TQ-in = pico de torque isométrico – membro afetado; SSQoL = Stroke Specific Quality of Life; m = 

metros; m/s = metros por segundo; N.m = Newton metro. 

 

 

 

 

Tabela 4- Comportamento das variáveis funcionais e qualidade de vida dos grupos pré e pós treinamento e após seguimento de 1 mês (n = 26).  

Variáveis GC (n=8) GE1(n=8) GE2(n=10) 

 Pré-treino Pós-treino Seguimento Pré-treino Pós-treino Seguimento Pré-treino Pós-treino Seguimento 

TCM2 

(m) 

69,13±20,61 66,50±19,52 68,50±24,95 66,50±30,34 58,88 ±35,86 65,25±38,41 73,10±40,34 87,10±52,18 80,90±44,00 

TC10m 

(m/s) 

0,56±0,19 0,70±0,21 0,65±0,22 0,53±0,26 0,55±0,36 0,60±0,33 0,63±0,26 0,72±0,29 0,73±0,33 

TQ-un 

(N.m) 

100,91±40,71 112,95±44,83 116,46±42,38 101,46±46,93 101,61±37,24 100,27±38,84 122,93±41,65 128,06±38,17 126,92±45,67 

TQ-in 

(N.m) 

68,71±30,01 71,92±20,18 72,35±18,72 76,10±49,51 97,27±51,39 71,76±34,62 99,05±39,00 100,36±36,41 101,46±41,49 

Escore 

SSQoL 

164,13±22,85 168,13±30,14 165,75±32,94 167,62±31,16 176,13±26,52 170,63±28,78 167,80±27,22 171,40±24,70 172,40±28,84 
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Tabela 5- Diferença média das variáveis funcionais da marcha, torque isométrico e qualidade de vida entre os grupos controle, 

experimental 1 e experimental 2 no pós-treinamento (n=26). 

Variável GE1 - GC GE1 - GE2 GE2 – GC 

TCM2 (m) -7,62 (-58,82 a 43,57) -28,22 (-76,79 a 20,34) 20,60 (-27,97 a 69,17) 

TC10m (m/s)                      -0,14 (-0,51 a 0,23) -0,16 (-0,52 a 0,19) -0,02 (-0,33 a 0,38) 

TQ-un (N.m) -11,34 (-63,04 a 40,37) -26,45 (-75,50 a 22,60) 15,11 (-33,94 a 64,16) 

TQ-in (N.m) 25,35 (-23,76 a 74,46) -3,08 (-49,67 a 43,50) 28,43 (-18,15 a 75,02) 

Escore SSQoL 8,00 (-26,87 a 42,87) 4,72 (-28,35 a 37,80) 3,27 (-29,80 a 36,35) 

Valores são diferença média (intervalo de confiança de 95%). 

Abreviações: GC = Grupo Controle; GE1= Grupo Experimental 1; GE2 = Grupo Experimental 2; TCM2 = Teste de Caminhada de 2 Minutos; TC10m = Teste 

de Caminhada em 10 Metros; TQ- un = pico de torque isométrico – membro não afetado; TQ-in = pico de torque isométrico – membro afetado;  

SSQoL = Stroke Specific Quality of Life; m = metro; m/s = metros por segundo; N.m = Newton metro. 
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6- DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos do treinamento de marcha em esteira 

com diferentes inclinações sobre variáveis cardiovasculares, funcionais e qualidade de vida de 

indivíduos com AVC crônico. Nesse sentido, observou-se que, de maneira geral, os protocolos 

analisados não diferiram estatisticamente entre si quanto aos efeitos, para nenhuma das 

variáveis estudadas. Entretanto, algumas variáveis cardiovasculares e funcionais foram 

diferentes ao longo do tempo em todos os grupos estudados, exibindo melhora. As implicações 

advindas desses resultados serão discutidas a seguir, separadamente entre desfechos 

cardiovasculares e funcionais.  

Parâmetros Cardiovasculares 

De acordo com os resultados obtidos, nenhum dos protocolos foi capaz de promover 

mudanças intergrupos nas variáveis cardiovasculares (FC e PAM) de indivíduos com AVC 

crônico após 18 sessões de treinamento. No nosso estudo, a FC foi coletada tanto no repouso 

quanto durante a realização do TCM2. Já a PAM foi registrada em dois momentos de repouso 

e imediatamente após realização do referido teste de caminhada. Ao considerar as médias dos 

3 grupos quanto à PAM coletada 5 minutos após o TCM2 (PAM5), observou-se redução dos 

valores dessa variável no decorrer da intervenção. 

Indivíduos após um AVC apresentam reduzida aptidão cardiovascular, além de uma 

menor capacidade de adaptação ao exercício, que pode ser verificada, por exemplo, através de 

uma menor variabilidade da frequência cardíaca destes quando comparados a indivíduos 

saudáveis (MACKAY-LYONS, MAKRIDES 2002; BILLINGER et al., 2012). Apesar disso, 

nós hipotetizamos que o treinamento em esteira, em especial no Grupo Experimental 2 (esteira 

inclinada a 10%) pudesse interferir na capacidade de adaptação desse sistema, de maneira que, 

mesmo não analisando a variabilidade da frequência cardíaca, fosse possível perceber 

mudanças tanto nos valores de FC quanto de PAM. 

Uma revisão feita por Pang e colaboradores (2013) demonstrou benefícios provenientes 

do treino aeróbico com ciclo ergômetro e esteira em indivíduos com AVC. Tais benefícios são 

reportados como adaptação do sistema cardiorrespiratório e expressos principalmente através 

do pico de consumo de oxigênio (VO2 pico) (ganho médio de ± 12,5%), com melhorias 

comparáveis às relatadas para adultos sedentários e saudáveis (10% a 30%). Porém, a revisão 

verificou que não foram reportados ganhos nem na frequência cardíaca de repouso nem na 

pressão arterial de repouso nos estudos que verificaram tais desfechos (PANG et al., 2013). Isso 
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indica que as adaptações cardiovasculares, em termos de FC e PA, não devem ser facilmente 

obtidas nesses indivíduos. Um estudo conduzido por Billinger e colaboradores (2012) verificou 

uma redução na pressão arterial sistólica de repouso após 8 semanas de treino aeróbico; 

contudo, seu estudo não contou com grupo controle e possuía uma amostra com apenas 10 

participantes, limitando assim a extrapolação de seus resultados (BILLINGER et al., 2012).  

Ainda acordo com a revisão de Pang e colaboradores (2013), a grande maioria dos 

estudos que utilizaram a esteira como estratégia de reabilitação, aplicaram um protocolo de pelo 

menos 12 semanas de duração (3 vezes por semana) e verificaram ganhos em diversos aspectos 

funcionais como velocidade de marcha, VO2 pico e distância percorrida num teste de 

caminhada (PANG et al., 2013). Nosso estudo fez uso de um protocolo de 6 semanas, com uma 

frequência de 3 vezes por semana, considerado como tempo mínimo necessário para expressar 

adaptações em pessoas com AVC (GLOBAS et al., 2012). A não observância de alterações na 

FC e PA pode então sugerir que adaptações nessas variáveis devem requerer um maior tempo 

de treinamento que o mínimo recomendado.   

Quanto à progressão do treinamento, nosso estudo utilizou-se apenas do aumento da 

velocidade da esteira, de maneira que não foi utilizada uma “frequência cardíaca alvo” com 

esse fim. Gordon e colaboradores (2004), sugeriram um treino entre 40% a 70% da FC de 

reserva ou 50% e 80% da FC máxima (GORDON et al., 2004). Já Pang e colaboradores (2013), 

por exemplo, sugeriram uma frequência de 40% a 50% da FC de reserva no início do 

treinamento, mas que, ao passar das sessões deveria progredir para 60% a 80% (PANG et al., 

2013). Em nosso estudo, apenas controlamos para que não fossem ultrapassados valores de FC 

submáxima (75% da FC máxima). Dessa maneira, é possível que um controle da intensidade 

pela FC alvo pudesse ter aumentado as chances de sucesso do treinamento. 

É válido ressaltar ainda que verificamos a FC durante a realização do TCM2, a fim de 

analisar de maneira específica alterações durante o exercício. Contudo, mesmo nestas 

circunstâncias, não foram expressas adaptações. De acordo com a literatura, num teste 

ergométrico de esforço máximo, indivíduos com AVC apresentam uma menor frequência 

cardíaca quando comparados a indivíduos sedentários da mesma idade devido à desregulação 

autonômica após-AVC, provavelmente somada ao uso de beta-bloqueadores por esta população 

(MACKAY-LYONS, MAKRIDES 2002; BILLINGER et al., 2012b). Embora sabido da 

influência dos beta-bloqueadores na FC e PA, seu uso foi permitido durante o estudo por 

considerar a utilização recorrente dessas medicações em indivíduos com AVC crônico.  Nesse 

sentido, é possível que ganhos relativos à aptidão cardiovascular sejam expressos de maneira 
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muito discreta, mesmo durante o esforço, pela variável FC, o que poderia explicar a não 

observância de mudanças mesmo durante o TCM2.  

Variáveis Funcionais da Marcha e Torque Neuromuscular Isométrico 

No concernente aos aspectos funcionais da marcha, nossos achados demonstraram que 

nenhum protocolo de treinamento em esteira foi superior ao outro na melhora dessa variável. 

No entanto, ao considerar as médias dos 3 grupos, percebeu-se aumento dos valores dessa 

variável ao longo da intervenção.  Tais achados são consoantes com a literatura, que descreve 

o treino em esteira como uma ferramenta a ser considerada para promoção de melhora da 

velocidade da marcha hemiparética (MEHROLZ et al., 2017).  A distância percorrida no o Teste 

de Caminhada de 2 minutos não foi superior em nenhum grupo de intervenção, nem tampouco 

diferente ao longo dos treinamentos. Apesar disso, o tamanho do efeito (pós-intervenção) do 

GE 2, quando comparado ao GE1 e ao GC, foi superior (28,2 metros e 20,6 metros, 

respectivamente), sugerindo haver relevância clínica. Bohannon e Crouch (2017) afirmam que, 

num teste de caminhada de 6 minutos, uma diferença de 14 a 30,5 metros pode ser considerada 

clinicamente importante para diversas patologias (BOHANNON & CROUCH, 2017). 

Hiengkaew, Jitaree e Chaiyawat (2012), por sua vez, consideram que, em um TCM2 praticado 

por pacientes com AVC crônico, uma diferença de 13 metros representa importância clínica 

(HIENGKAEW, JITAREE & CHAIYAWAT, 2012). Embora sem significância estatística, 

pode-se considerar que as alterações promovidas pelo GE2 quanto à distância percorrida são 

clinicamente importantes.  

 De maneira geral, espera-se melhora nos parâmetros da marcha em indivíduos com 

AVC após treino em esteira, uma vez que tem sido apontado como eficaz na melhora da 

velocidade de marcha e distância percorrida num teste de caminhada (AHMED et al., 2018; 

MEHRHOLZ et al., 2017; KIM; LEE; KIM, 2017; CARDA et al., 2013; GAMA et al., 2015). 

Tais parâmetros são considerados importantes indicadores de melhora clínica e recuperação de 

mobilidade funcional (FRIEDMAN, 1990; ROTH et al., 1997; DICKSTEIN et al., 2008). 

Também parece haver um crescente entendimento em favor de um treinamento de média/alta 

intensidade nesta população (PANG et al., 2013; GLOBAS et al., 2012). Contudo, boa parte 

dos estudos controla o ajuste da intensidade por meio de incrementos na velocidade da marcha 

ou controle da frequência cardíaca (PANG et al., 2013 MACKO et al., 2001; GLOBAS et al., 

2012), sendo poucos os que comparam diferentes formas de inclinação como incremento de 
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carga e com fins de melhora de aspectos da marcha, o que ressalta a importância do presente 

estudo. 

Carda e colaboradores (2013) compararam o efeito de 2 programas de treinamento com 

esteira inclinada -  aclive (5%) e declive (5%) - e perceberam que, apesar de ambos os 

programas se mostrarem efetivos na melhora da velocidade de marcha e distância percorrida, o 

treino em declive foi significativamente melhor tanto no final do treinamento quanto após um 

período de 3 meses de seguimento. Os autores afirmam que isso provavelmente se deve ao fato 

de esse tipo de treino ser predominantemente excêntrico (que é o padrão predominante na 

marcha normal), somado a necessidade de extensão do tronco (que é contrária ao padrão de 

flexão comum após um AVC) neste tipo de situação.  Contudo, um treino em inclinação anterior 

mais pronunciada (por exemplo, 10%) não foi testado nesse estudo (CARDA et al., 2013). 

Werner e colaboradores (2007), ao submeterem indivíduos hemiparéticos a superfícies 

inclinadas a 6% e 8%, perceberam que a inclinação anterior culminou numa marcha mais 

simétrica (WERNER et al., 2007). Gama e colaboradores (2015), no seu estudo, encontraram 

melhora da velocidade de marcha após um protocolo com inclinação anterior de 10% em 

detrimento de um treino em esteira sem inclinação. O estudo aponta ainda que o aumento na 

velocidade de marcha verificado pode estar relacionado ao aumento do comprimento da passada 

gerado pela inclinação (GAMA et al., 2015). 

 Por outro lado, em termos de ganho de força muscular, de acordo com nossos achados, 

uma maior intensidade de treino baseada na inclinação em aclive não se traduziu em melhores 

resultados. Isso foi refletido pela manutenção do pico de torque isométrico dos músculos 

extensores do joelho de ambos os membros inferiores, nos três grupos do estudo. 

Do nosso conhecimento, nenhum estudo até o momento investigou o comportamento 

da variável pico de torque frente a protocolos baseados na inclinação da esteira para indivíduos 

com AVC. Contudo, Rodio e Fattorini (2014) testaram protocolos com algumas variações de 

inclinação da esteira na melhora da força de extensão do quadríceps de adultos jovens. Tais 

sujeitos foram divididos em 4 grupos em relação à inclinação: 0% (sem inclinação), +20% 

(inclinação anterior), -20% (inclinação posterior) e misto (15 minutos a -20% e 15 minutos a 

+20%). Todos os grupos treinaram 3 vezes por semana durante 6 semanas, e apenas o grupo 

em declive (-20%) apresentou ganhos de força estatisticamente significativos em ambos os 

membros inferiores (RODIO & FATTORINI, 2014). Tais ganhos podem ter sido advindos das 

contrações excêntricas da musculatura do quadríceps, que são requisitadas no treino em declive 
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(ISNER-HOROBETI et al., 2013; MAEO, YAMAMOTO, KANEHISA, 2016). Os resultados 

do estudo de Rodio e Fattorini (2014) e do atual estudo podem indicar que o treino em aclive 

não é o mais efetivo na melhora da força dos extensores do joelho, sendo o treino em declive 

uma opção a ser melhor investigada na população de indivíduos com AVC. 

Deve-se ainda salientar uma outra possibilidade. As alterações características de lesão 

no motoneurônio superior - como o aumento da rigidez passiva e alteração da curva 

comprimento-tensão (VAZ et al., 2006), bem como as mudanças adaptativas na fisiologia 

muscular (aumento na variabilidade do tamanho da fibra muscular, proliferação do material 

extracelular, maior resistência à insulina, dentre outras) (LIEBER et al., 2004; BILLINGER et 

al., 2012a) podem dificultar as respostas adaptativas do músculo (MACKAY-LYONS, 

MACKO, HOWLETT, 2006). Além disso, deve-se considerar que a variável pico de torque 

não é necessariamente a melhor a ser correlacionada com ganhos funcionais, uma vez que 

atividades do dia-a-dia (como caminhar) não requerem a força muscular máxima quantificada 

pelo pico (POHL et al., 2002b). Dessa forma, uma análise da taxa de desenvolvimento de torque 

pode ser mais apropriada para conclusões a respeito da funcionalidade.  

Qualidade de Vida  

A qualidade de vida dos participantes do estudo, mensurada pelo instrumento SSQoL, 

não foi afetada por nenhum dos protocolos de treinamento. O SSQoL foi elaborado com base 

nas principais dificuldades relatadas por pessoas com AVC, contemplando, assim, aspectos 

específicos da doença (WILLIAMS et al., 1999). Dessa forma, considerando ainda que o 

comprometimento na marcha parece ser o déficit que mais leva as pessoas a procurarem 

tratamento de reabilitação após AVC (KOSAK & REDING, 2000), esperava-se que os ganhos 

na marcha obtidos no presente estudo fossem traduzidos em percepção de melhora pelos 

participantes, o que não aconteceu. Contudo, isso parece estar em consonância com os 

resultados - embora escassos e inconclusivos - reportados pela literatura.  

Chen e Rimmer (2011) realizaram uma meta-análise com o objetivo de verificar o efeito 

do exercício sobre a qualidade de vida após AVC, relatando efeito pequeno a moderadamente 

positivo. Os estudos dessa revisão baseados em treinamento de força e treino combinado (treino 

de força e treino aeróbico) reportaram efeitos significativos, o que não aconteceu no estudo que 

utilizou apenas o treino aeróbico. Os estudos com protocolos inferiores a 150 minutos semanais 

não apresentaram resultados estatisticamente significantes. Entretanto, a metanálise não 

identificou diferenças estatisticamente significativas considerando o modo ou a quantidade 
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semanal de exercício (CHEN & RIMMER, 2011). Apesar disso, é possível que modo e 

frequência de treino estejam relacionados à monotonia e tempo de contato com a equipe de 

reabilitação, o que pode refletir nos aspectos motivacionais e consequentemente, na percepção 

da qualidade de vida. 

Mais especificamente quanto ao treino aeróbico, Pang e colaboradores (2013) 

verificaram, em sua revisão, apenas 6 estudos que trabalhavam com a variável qualidade de 

vida. Destes 6, apenas 3 reportaram resultados benéficos da intervenção, e apenas o estudo de 

Globas e colaboradores (2012) utilizou o treinamento em esteira (PANG et al., 2013). Globas 

e colaboradores (2012) fizeram uso do 12-Item Short-Form Health Survey para análise da 

qualidade de vida, reportando aumento na pontuação do questionário apenas para os itens de 

saúde mental no grupo experimental (treinamento em esteira), apesar de terem obtido resultados 

benéficos na velocidade de marcha, distância percorrida e equilíbrio (GLOBAS et al., 2012). 

Dessa forma, fica evidenciada a necessidade de mais estudos relativos aos efeitos do exercício 

na qualidade de vida de pessoas com AVC, especialmente no concernente ao treino aeróbico. 

 

Limitações 

Esse estudo possui algumas limitações. Em primeiro lugar, a não totalização da amostra 

inicialmente prevista (n=30), sendo realizado com 26 participantes. Em segundo lugar, a não 

utilização de equipamentos que permitissem a obtenção de dados de VO2 pico, além da não 

realização da análise da variabilidade da frequência cardíaca. Por fim, não foi possível a análise 

da taxa de desenvolvimento de torque, que poderia fornecer-nos importantes informações sobre 

o comportamento do torque neuromuscular frente aos protocolos com diferentes níveis de 

inclinação da esteira. 

 

7- CONCLUSÃO  

De uma maneira geral, o treinamento em esteira inclinada, quando comparado ao treino 

sem inclinação, não se demonstrou mais eficaz na melhora dos parâmetros funcionais, 

cardiovasculares e da qualidade de vida investigados por este estudo. Contudo, o treinamento em 

esteira (com e sem inclinação) produziu melhora em algumas variáveis cardiovasculares (pressão 

arterial média) e funcionais (velocidade da marcha) no decorrer da intervenção. Além disso, a 
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capacidade funcional foi clinicamente superior ao se realizar treino em esteira com inclinação de 

10%.  Esses resultados reforçam a necessidade de pesquisas como a atual, de modo a aumentar 

o corpo da evidência sobre o assunto e auxiliar na elaboração de protocolos eficazes de 

intervenção para indivíduos com AVC.  
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APÊNDICE 01 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Efeitos do treino em esteira 

inclinada sobre os parâmetros funcionais e cardiovasculares de indivíduos com Acidente 

Vascular Cerebral: ensaio clínico randomizado, que tem como pesquisador responsável o 

mestrando em Fisioterapia Raiff Simplicio da Silva. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos de caminhar em uma esteira inclinada, em 

pessoas que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é para que possamos tentar melhorar a 

caminhada de pessoas que sofreram AVC, de modo que aumentem a velocidade da caminhada 

e reduzam o sedentarismo, de forma controlada e segura. 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido (a) aos seguintes 

procedimentos: através de fichas de avaliação (uma), questionários (dois), testes específicos 

(quatro) e medidas clínicas (cinco) será realizada uma avaliação clínica, a qual será repetida 

após seis e dez semanas. No dia da primeira avaliação, será dado início ao treinamento da 

marcha, utilizando-se uma esteira elétrica com ou sem inclinação. Os treinamentos serão 

aplicados três vezes por semana durante seis semanas, com duração de 30 minutos cada. Tanto 

as avaliações quanto os treinamentos serão realizados no Departamento de Fisioterapia da 

UFRN. 

Durante a realização do treinamento, que será realizado sobre uma esteira, você usará 

um colete acoplado a um sistema de suporte que lhe dará segurança, em caso de desequilíbrio. 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina. Além disso, um fisioterapeuta estará sempre ao seu lado, 
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durante todo o treinamento, para garantir sua segurança. Sua pressão arterial, batimentos 

cardíacos e nível de oxigênio no sangue serão monitorados durante o treinamento. 

Pode acontecer um desconforto devido ao cansaço que você poderá apresentar durante 

os treinamentos na esteira, que será minimizado por intervalos para descanso, com direito a 

descanso em uma cadeira e água sempre que necessário, e você terá como benefício a melhora 

da sua capacidade de caminhada, conseguindo andar por mais tempo de uma melhor forma e 

sem cansar tanto. 

Caso você realize o treinamento na esteira sem inclinação, e ao final o treinamento na 

esteira com inclinação se mostre melhor, nós iremos convidá-lo a participar novamente, 

aplicando-lhe o treinamento na esteira inclinada.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador Raiff Simplicio da Silva, ou por 

qualquer um dos assistentes de pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Raiff 

Simplicio da Silva - (83) 98830-5766. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (Raiff Simplicio da Silva). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Efeitos do treino em esteira inclinada sobre os parâmetros funcionais e cardiovasculares 
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de indivíduos com Acidente Vascular Cerebral: ensaio clínico randomizado e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ____/_____/_______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos do treino em esteira inclinada 

sobre os parâmetros funcionais e cardiovasculares de indivíduos com Acidente Vascular 

Cerebral: ensaio clínico randomizado, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____/_____/_______. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 02 – FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESTRUTURADO 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESTRUTURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

 
_______/_______/__________. 

CÓDIGO:  

 
_________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/________/______ Idade: ___________________ 

Sexo: (    ) F  (     ) M    Estado civil: _______________________________  

Escolaridade: ______________________________________________________ 

Profissão:__________________________Ocupação: _______________________ 

Endereço:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Telefone residencial: __________________________________________________ 

Celular: ____________________________________________________________ 

 

 

        

 

 

Dados Demográficos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE INTERVENÇÃO E ANÁLISE DE MOVIMENTO 

 

 

Altura: ______________________ cm   

Peso: _______________________ Kg 

 

 

 

 

Dados Antropométricos  
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Primeiro episódio de AVC: (     ) Sim    (     ) Não  

Se não, número de episódios anteriores:  ________________________________ 

Diagnóstico clínico (tipo do AVC atual):    (      ) Isquêmico  (      ) Hemorrágico 

Sequela do AVC:         (      ) Hemiparesia D        (      ) Hemiparesia E  

Tempo de sequela do AVC (meses): ____________________________________ 

Membro inferior dominante: _________ 

Se é do sexo feminino, está grávida atualmente? (     ) Sim          (     ) Não 

Patologias associadas:  

(    ) Alteração auditiva e/ou visual não corrigida   

(    ) Afasia motora/ disartria 

(    ) Obesidade 

(    ) Distúrbio ortopédico nos MMII           

(    ) Osteoporose           

(    ) Artrite       

(    ) Diabetes Mellitus         

(    ) Hipertensão arterial sistêmica                                

(    ) Doenças cardíacas – Se sim, qual(is)?_______________________________  

____________________________    Todas são controladas? (     ) Sim  (     ) Não 

(    ) Distúrbio Neurológico que afete a marcha      

(    ) Outra(s): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Dados Clínicos 
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  Escore do NYHA: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Faz uso de medicação contínua:  (    ) Sim (    ) Não 

Caso sim, qual (is) – Nome, dosagem e horário: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Faz uso de dispositivo auxiliar para caminhar: (    ) Sim         (    ) Não 

Caso sim, qual (is): __________________________________________________ 

Faz uso de órteses para os membros inferiores: (    ) Sim             (    ) Não 

Caso sim, qual (is): __________________________________________________ 

Realiza fisioterapia atualmente:     (     ) Sim          (     ) Não   

Caso realize, há quanto tempo (meses):__________________________________ 

Realiza algum tipo de atividade física: (    ) Sim        (     ) Não 

Caso realize, há quanto tempo (meses):__________________________________ 

Qual a atividade:____________________________________________________ 

Qual a frequência dessa atividade (semanal): _____________________________ 

Número de quedas nos últimos seis meses: ______________________________ 

Em geral, o(a) senhor(a) tem medo de cair?      (    ) Não         (    ) Um pouco                  

(     ) Moderado         (     ) Muito 
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ANEXO 01 – CATEGORIA DE DEAMBULAÇÃO FUNCIONAL 

 

FUNCTIONAL AMBULATORY CATEGORY - FAC 

NÍVEL  

0 Incapaz de andar ou que necessita de ajuda de 2 terapeutas  

1 Necessidade de suporte contínuo de uma pessoa para carregar o sujeito e 

manter seu equilíbrio ou coordenação  

2 Dependência contínua ou intermitente de outra pessoa para ajudar no 

equilíbrio ou coordenação  

3 Necessidade apenas de supervisão verbal. Precisam de alguém ao lado para 

ganhar confiança  

4 Move-se de forma independente, mas necessita de ajuda para subir degraus 

ou em piso irregular  

5 Independente na locomoção (incluindo subir degraus)  
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ANEXO 02 – ESCALA DE AVALIAÇÃO DE FUGL-MEYER 
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ANEXO 03 – ESCALA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO AVC 

 

STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE – SSQoL 

INSTRUMENTO SS-QOL ADAPTADO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

56 
 

ANEXO 04 – ESCALA DE ESFORÇO PERCEBIDO DE BORG 

 

BORG CATEGORY-RATIO SCALE (CR-10) MODIFICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 


