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Introdução e objetivos: 
Acredita-se que, para indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico (AVE) crônicos, 
atividades funcionais de vida diária como tomar banho, caminhar um quarteirão ou 
subir e descer escadas demandem um melhor condicionamento cardiorrespiratório, 
devido ao aumento no gasto energético resultante dos déficits remanescentes. 
Contudo, a possível relação existente entre condicionamento cardiorrespiratório e 
capacidade funcional para essa população ainda não foi esclarecida. Objetivo: 
Investigar a associação entre o condicionamento cardiorrespiratório durante a 
atividade de subir e descer escadas e a capacidade funcional de hemiparéticos 
crônicos.  
 

Métodos: 
Estudo exploratório correlacional, onde a capacidade funcional foi avaliada pelo 
questionário Duke Activity Status Index (DASI) e o condicionamento 
cardiorrespiratório pelo VO2 pico (ml.Kg.min) coletado através do ergoespirômetro 
portátil Córtex Metamax 3B. Foi realizada Correlação de Pearson para a análise 
estatística 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 UFMG (CAAE- 0254.0.203.000/11).  
 

Resultado: 
Participaram do estudo 31 indivíduos com média de idade de 57 +13,9 (30-84) anos, 
tempo pós lesão de 26,6 +14,6 (12-60) meses, sendo 60,6% do sexo masculino. 
91% apresentaram AVE isquêmico, com acometimento do hemicorpo direito em 
57,6% dos participantes. Observou-se VO2 relativo médio de 12,39 +3,44 (6,41 – 
18,17) e escore médio no DASI de 29,55 +14,1 (9,95 – 58,20). Observou-se existir 
uma correlação estatisticamente significativa de magnitude boa entre as variáveis 
estudadas (r=0,53; p<0,01).  
 
Discussão e conclusão: 
O presente estudo observou existir associação positiva de magnitude boa entre o 
condicionamento cardiorrespiratório durante o subir e descer escadas e a 
capacidade funcional de hemiparéticos crônicos, sugerindo que indivíduos com 
melhor condicionamento cardiorrespiratório sejam possivelmente mais funcionais e 
independentes. Sendo assim, promover o treinamento aeróbico e estimular à prática 
de atividade física podem potencializar os ganhos funcionais obtidos durante o 
processo de reabilitação.  


