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Introducao: Um acidente vascular cerebral (AVC) pode apresentar sequelas relacionadas à marcha e descondicionamento aeróbio. A
Fisioterapia de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) utiliza tarefas funcionais específicas de forma intensiva, repetida e
progressiva em uma série de estações dispostas em circuito afim de melhorar a funcionalidade e o condicionamento físico.

Objetivos: O objetivo foi analisar a intensidade do exercício durante a FGCT e se essa proporciona um condicionamento cardiovascular
ao paciente.

Método: Foram recrutados 13 indivíduos hemiplégicos atendidos no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, com idade média de 58,84 ± 10,20 anos. A frequência
cardíaca (FC) dos voluntários foi monitorada por meio de um monitor cardíaco (POLAR RS400sdTM) durante todo o período de
realização da FGCT. A Frequência Cardíaca de Treinamento (FCT) durante a FGCT foi mensurada a partir da equação de Karvonen e a
classificação da intensidade, determinada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte (ASCM). A pesquisa foi aprovada pelo
comitê de ética da FCT-Unesp (CAAE:34601014.4.0000.5402).

Resultados: O estudo revelou que a FC de repouso foi 76,15 ± 12,62 bpm e a FC máxima foi 161,15 ± 10,20 bpm. Durante a realização
das 10 estações da FGCT a FC média foi 93,30 ± 13,72 bpm. Sete indivíduos apresentaram resposta cardíaca na FGCT inferior a 20% da
FCT, cinco deles apresentaram entre 20-39% e um indivíduo entre 40-59%. A intensidade dos programas de reabilitação convencionais é
menor que 30% da FCT, contribuindo para baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória. No estudo a maior parte dos indivíduos
apresentaram respostas cardíaca inferior a 20%, logo os exercícios não superaram programas convencionais.

Conclusão: O estudo apresentou que a intensidade dos exercícios na FGCT realizada foi inferior a 20% da FCT na maior parte dos
hemiplégicos, classificando a terapia como muito leve, sendo incapaz de promover condicionamento cardiovascular nesses pacientes.
Exercícios mais intensos podem ser benéficos para melhorar a capacidade aeróbica."
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