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Introducao: O treinamento em esteira é recomendado para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório pós-AVE. Entretanto, a
intensidade é limitada pelo comprometimento motor o que provoca um baixo estímulo aeróbio. Em indivíduos saudáveis o andar para
trás promove maior esforço cardiorrespiratório, e em indivíduos com hemiparesia maior frequência cardíaca e maior esforço percebido.

Objetivos: Comparar em indivíduos com hemiparesia pós-AVE, os parâmetros cardiorrespiratórios entre o andar para trás (AT) e o
andar para frente (AF) em esteira durante um teste incremental.

Método: Após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da UDESC (62632516.0.0000.0118), participaram do estudo 25 indivíduos (58
± 14 anos) com hemiparesia crônica (4,1±4,3 anos) e marcha independente. As avaliações ocorreram em dois dias com intervalo de 72
horas, de modo que no primeiro encontro foi realizado um teste incremental de AT ou AF (aleatorizados) em esteira. No segundo
encontro, foi realizado o teste incremental na direção oposta. Esse teste incremental foi composto por oito estágios com velocidade
crescente, uma vez que a velocidade inicial foi de 1,5 km/h e os incrementos foram de 0,3 km/h a cada 1,5 minutos, o tempo total do teste
foi de 12 minutos. Foram analisados os valores do VO2, VO2/kg e frequência cardíaca através de um analisador de gases (Quark Cpet) e
frequencímetro obtidos no último incremento alcançado no teste AT e, comparado com os valores do período equivalente do teste AF.

Resultados: Os parâmetros cardiorrespiratórios foram significativamente superiores no teste AT em comparação ao AF. O VO2 no AT
(1309,9 ± 306,1 ml/min) apresentou uma diferença de ~15% em relação ao AF (1117,0 ± 307,1 ml/min; p = 0,001). Em relação ao
VO2/kg, a diferença entre os testes foi de ~15,5% (AT: 18,2 ± 4,4 ml/kg/min; AF: 15,4 ± 3,9 ml/kg/min; p < 0,001). Por fim, o valor da
frequência cardíaca no teste AT (121,6 ± 20,5 bpm) apresentou uma diferença de ~15% em comparação ao teste AF (103,3 ± 15,1 bpm; p
< 0,001).

Conclusão: Os resultados demonstram que a sobrecarga sobre o sistema cardiorrespiratório, em uma mesma velocidade, é maior no
andar para trás em relação ao andar para frente. Esta tarefa pode ser uma alternativa de exercício na reabilitação cardiorrespiratória para
indivíduos pós-AVE que não alcançam velocidades altas no AT em esteira."
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