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Introdução e objetivos: A hemiparesia é a consequência mais comum após
um acidente vascular cerebral (AVC) associada ao déficit de força muscular
e ao equilíbrio afetando seriamente a capacidade de andar e a
independência funcional e isto determina um baixo nível no
condicionamento físico de hemiparéticos. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a aplicabilidade de um protocolo de treinamento em esteira
ergométrica em hemiparéticos crônicos sem suporte de peso.

Métodos: Este estudo de casos clínicos foi realizado em hemiparéticos
crônicos que após entrevista para coleta de dados pessoais foram avaliados
pelo Time up and go (TUG), Teste de velocidade de marcha de 10 metros
(TV10M), Escala de Fugl-Meyer (FM) e Teste de Esforço (TES). Os
participantes foram submetidos a um treinamento em esteira por 30 minutos
divididos em 3 blocos de 10 minutos cada, com intervalos de descanso, 2x
por semana, durante seis semanas, em uma velocidade de 40% daquela
obtida no TES.

Resultado: Participaram deste estudo 4 hemiparéticos crônicos com idade
de 64,2±1,89 anos e 81±26,6 meses de lesão. O valor obtido no TES, na
AV1, foi de 2,47±1,25 e AV2, de 2,57±1,44 km/h, no TUG a AV1 revelou 14,3
±8,52 e 12,5±7,84 segundos em AV2. Os valores da FM foram de 81,25
±9,25 na AV1 e 82,95±8,73 na AV2. A análise estatística não revelou
diferença significante entre os valores de AV1 e AV2 nos testes utilizados.

Discussão e conclusão: O treinamento em esteira é uma tarefa repetitiva
que facilita a aprendizagem motora e trazer benefício no desempenho da
marcha e aumento do condicionamento físico. Os resultados demonstraram
que o protocolo utilizado não foi suficiente para alterar os valores dos testes
funcionais, porém pode demonstrar que o treinamento de hemiparéticos
crônicos é aplicável e clinicamente os pacientes sentem-se mais seguros
após o treinamento.
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