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Introdução e objetivos: 
O compêndio de atividades físicas (2011) foi criado e atualizado com o objetivo de 
quantificar, em equivalentes metabólicos (MET), o consumo energético de indivíduos 
saudáveis durante a realização de diversas atividades físicas. Entretanto, não existem 
estudos na literatura que reportaram valores de MET para hemiparéticos pós Acidente 
Vascular Encefálico (AVE). O objetivo do presente estudo foi comparar os valores de 
MET obtidos por meio da medida direta do consumo de oxigênio durante atividades 
funcionais com os valores estipulados pelo compêndio de atividades físicas.  
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal, onde a variável MET de hemiparéticos 
crônicos foi coletada através do ergoespirômetro portátil Córtex Metamax 3B durante as 
posições deitada, sentada e ortostática e durante a realização dos testes de velocidade 
habitual, velocidade máxima e subir e descer escadas. Foram utilizadas estatísticas 
descritivas para comparar os valores obtidos com os valores de MET preconizados pelo 
compêndio de atividades físicas. Todos os participantes assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE- 0254.0.203.000/11).  
 
Resultado: 
Participaram 55 indivíduos com média de idade de 59±13 (30-84) anos e tempo pós 
lesão de 25±14 meses, com velocidade média de 0.85±0.30 (0.17-1.50) m/s. Os valores 
de MET obtidos para as posições estáticas (deitado, sentado e ficar em pé) foram 
similares aos preconizados pelo compêndio. Já para as demais atividades, os valores 
de MET observados foram menores do que aqueles preconizados pelo compêndio.  
 
Discussão e conclusão: 
Apesar de estudos transversais prévios apontarem um maior gasto energético de 
hemiparéticos em comparação a indivíduos saudáveis, os resultados do presente 
estudo indicaram que hemiparéticos crônicos possuem o mesmo valor de MET em 
atividades estáticas, quando comparados com indivíduos saudáveis. Já para atividades 
com aumento da demanda, os valores de MET são menores quando comparados a 
indivíduos saudáveis. Desta forma, o compêndio de atividades físicas (2011) deve ser 
utilizado como parâmetro de referência somente para atividades estáticas em indivíduos 
pós-AVE.  
 
 
 
 


