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Introdução e objetivos: 
O teste de subir e descer escadas demanda um grande esforço físico para ser realizado, 
especialmente por indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico, devido aos déficits 
motores residuais apresentados. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
condicionamento cardiorrespiratório de hemiparéticos crônicos com diferentes níveis de 
atividade física durante o teste de subir e descer escadas.  
 
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal onde a variável “condicionamento 
cardiorrespiratório” foi avaliada pelo VO2 pico (ml.Kg.min) coletado através do 
ergoespirômetro portátil Córtex Metamax 3B durante o teste de subir e descer escadas 
e os diferentes níveis de atividade física foram estabelecidos pelo Escore Ajustado de 
Atividade (EAA) obtido através do Perfil de Atividade Humana. Os indivíduos foram 
estratificados em inativos (EAA<53), moderadamente ativos (EAA entre 54 e 73) e ativos 
(EAA>73). Foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) one-way com post- hoc de 
Bonferroni, para comparar o VO2 pico entre os grupos de atividade física 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 43 indivíduos com média de idade de 58±12 (30-84) anos e tempo pós 
lesão de 24±11 meses, 59% do sexo masculino, sendo 13 classificados como inativos, 
26 como moderadamente ativos e quatro como ativos. Observou-se diferença 
estatisticamente significativa do VO2 pico durante o teste de subir e descer escadas 
entre os diferentes níveis de atividade física (F=3,53; p=0,03), sendo que as diferenças 
foram significativas apenas entre os grupos inativo e ativo (p=0,03; 95%IC 0,33 a 11).  
 
Discussão e conclusão: 
Os resultados do presente estudo indicaram que hemiparéticos crônicos ativos 
apresentaram um melhor condicionamento cardiorrespiratório durante o teste de subir 
e descer escadas do que indivíduos inativos. Nesse sentido, a prática de atividade física 
regular deve ser estimulada como forma de potencializar os ganhos obtidos durante a 
reabilitação, e assim, possibilitar que os indivíduos estejam possivelmente engajados 
em atividades que demandem um maior condicionamento cardiorrespiratório. 
 
 


