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Introducao: O treinamento em esteira, comumente utilizado para recuperação da marcha após Acidente Vascular Cerebral (AVC), tem
por vezes negligenciado aspectos relativos à segurança na sua aplicabilidade e seus benefícios cardiovasculares. Ademais, incrementos
como inclinação da esteira podem potencializar resultados deste treinamento, necessitando, portanto, serem melhor compreendidos.

Objetivos: Avaliar os efeitos da aplicação de um protocolo de treinamento de marcha em esteira inclinada sobre as variáveis
cardiovasculares de indivíduos com AVC na fase crônica (após seis meses de lesão).

Método: Nove indivíduos (5 homens, 4 mulheres) com média de idade de 60,8 anos e tempo médio de sequela de 45 meses foram
aleatorizados em: Grupo Controle (n=3), que realizou treino em esteira sem inclinação; Grupo Experimental 1 (n=3), que treinou em
esteira com inclinação anterior de 5%; Grupo Experimental 2 (n=3), que treinou em esteira com inclinação anterior de 10%. Os
treinamentos ocorreram por seis semanas, com três sessões semanais de 30 minutos cada. Participantes foram avaliados, reavaliados após
treinamento e submetidos ao follow-up (30 dias) quanto à pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC), obtidos do teste de caminhada
de dois minutos (TC2M). A PA foi obtida no início, final e após 5 minutos do término do teste. A FC foi obtida no início, após 30s,
1min, 1min30s, final e após 5 minutos do término do teste. Esta pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (parecer
2.167.158).

Resultados: Apenas um participante (grupo controle) foi excluído, por apresentar PA descompensada desde o início do treinamento. Não
houve outros eventos adversos. Os parâmetros cardiovasculares se comportaram semelhantemente entre os grupos, com a pressão arterial
média (PAM) tendendo a reduzir após os treinamentos e follow-up, apresentando valores inferiores a 100mmHg nesses momentos. A FC
se manteve estável durante todo o TC2M, na avaliação, reavaliação e follow-up, com valores entre 50 e 100bpm, ultrapassando 100bpm
apenas no grupo experimental II, na reavaliação e follow-up. Salienta-se que, nesse grupo, apenas um participante concluiu a reavaliação
e follow-up.

Conclusão: O treino de marcha em esteira inclinada parece ser seguro e benéfico nos participantes com AVC do presente estudo,
promovendo redução na PAM e manutenção da FC. Portanto, recomenda-se a aplicação deste protocolo, que deve ser feito considerando
maior número de participantes, de modo a garantir sua validade externa."
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