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Introdução e objetivos: 
É sabido que o treinamento aeróbico em pacientes hemiparéticos pós Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) é de grande importância para a recuperação cardiorrespiratória e 
controle dos fatores de risco. O presente estudo teve como objetivo determinar se o 
treinamento aeróbico com diferentes ergômetros é eficaz no ganho de condicionamento 
cardiorrespiratório em indivíduos pós AVE.  
 
Métodos: 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada nas bases de dados 
MEDLINE, EMBASE, Cochrane, PEDro e LILACS, de acordo com recomendações do 
PRISMA e estratégia de busca proposta por Marsden et al. (2013). Títulos foram 
exibidos e selecionados por um revisor para identificar estudos relevantes. Dois 
revisores independentes examinaram os resumos para inclusão segundo critérios pré-
determinados. Os critérios de inclusão foram: ser um ensaio clínico aleatorizado (ECA), 
possuir grupo experimental submetido à intervenção para aumento do condicionamento 
cardiorrespiratório com algum tipo de ergômetro e incluir consumo de oxigênio (VO2) 
como desfecho.  
 
Resultado: 
Onze estudos foram incluídos na revisão, com amostra total de 669 indivíduos com 
média de idade de 61,4 anos. Nove estudos utilizaram como amostra indivíduos 
hemiparéticos crônicos e dois utilizaram indivíduos na fase aguda. Quatro estudos 
utilizaram a esteira como ergômetro e sete utilizaram o cicloergômetro. Os estudos 
utilizaram como grupo controle o treino no solo, exercícios para membros superiores e 
fisioterapia convencional. Observou-se um ganho médio do VO2 de 2,57±2,26ml.Kg.min 
nos grupos experimentais e um ganho médio no VO2 para os grupos controles de 
0,51±1,50ml.Kg.min nos estudos incluídos. O ganho médio no VO2 observado nos 
estudos que utilizaram a esteira como ergômetro foi de 15,4% e com o cicloergômetro 
de 14,8%.  
 
Discussão e conclusão: 
Verificou-se que o treinamento em ergômetros (esteira e cicloergômetro) demonstrou 
ser eficaz para aumentar a capacidade cardiorrespiratória, independente do ergômetro 
utilizado. Apesar da esteira exigir uma maior demanda cardiorrespiratória e física para 
sua realização, os resultados desta revisão demonstraram que o cicloergômetro 
proporcionou ganhos similares no condicionamento cardiorrespiratório de hemiparéticos 
pós AVE. 
 


