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Introdução e objetivos: 
Testes submáximos demandam um grande esforço físico para serem realizados, 
especialmente por indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico (AVE), especialmente 
por aqueles com sequelas motoras residuais. O objetivo do presente estudo foi avaliar 
o consumo energético de hemiparéticos crônicos com diferentes níveis funcionais 
durante o teste de velocidade máxima e teste de subir e descer escadas.  
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal onde a variável consumo energético 
foi avaliada pelo VO2 pico (ml.Kg.min) coletado através do ergoespirômetro portátil 
Córtex Metamax 3B durante o teste de velocidade máxima e teste de subir e descer 
escadas. Os diferentes níveis funcionais foram estabelecidos pela velocidade habitual 
de marcha, sendo que foram considerados indivíduos não comunitários os com 
velocidade <0,8m/s e comunitários com velocidade >0,8m/s. Foi utilizado o teste t 
pareado para comparar o VO2 pico entre os indivíduos comunitários e não-comunitários 
com um nível de significância de 5%. 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 do presente estudo 43 indivíduos, com média de idade de 58±12 (30-84) 
anos e tempo pós lesão de 25±14 meses. Dezesseis foram considerados como não 
comunitários e 27 como comunitários. Observou-se diferença estatisticamente 
significativa do VO2 pico durante o de velocidade máxima da marcha e teste de subir e 
descer escadas entre os indivíduos comunitários e não-comunitários (p=0,02, IC95% - 
 
Discussão e conclusão: 
Os resultados do presente estudo indicaram que hemiparéticos crônicos comunitários 
possuem um maior consumo energético durante o teste de velocidade máxima e teste 
de subir e descer escadas do que indivíduos não-comunitários. Assim, intervenções 
direcionadas ao ganho de velocidade de marcha devem ser priorizadas na reabilitação 
para possibilitar esses indivíduos a realização de atividades submáximas.  
 
 
 
 
 
 
 


