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Introducao: A inatividade física após o acidente vascular encefálico (AVE) está associada a vários fatores e é apontada como causa e
consequência de incapacidades. Portanto, é importante aumentar o nível de atividade física pós-AVE. Entretanto, a eficácia do
treinamento aeróbio no nível de atividade física desses indivíduos é desconhecida.

Objetivos: Investigar os efeitos do treinamento aeróbio no nível de atividade física, na aptidão cardiorrespiratória, na capacidade de
exercício, na mobilidade e na qualidade de vida após o AVE.

Método: Um ensaio clínico aleatorizado, aprovado pelo Comitê de Ética (#51454115.6.0000.5149) e registrado no ClinicalTrials.gov
(NCT02798237) está sendo realizado. Vinte e dois indivíduos (≥20 anos) pós-AVE (>6 meses), sedentários ou insuficientemente ativos,
e que apresentem liberação médica para realizar exercício físico, estão sendo recrutados. Os participantes estão sendo aleatorizados em
grupo experimental (treino aeróbio em esteira; intensidade: 60-80% da frequência cardíaca de reserva, baseado em teste
cardiorrespiratório máximo) ou controle (caminhada no solo; intensidade: abaixo de 40% da frequência cardíaca de reserva, baseado em
teste cardiorrespiratório máximo). Sessões de 40 minutos estão sendo supervisionadas por fisioterapeutas, três vezes por semana durante
12 semanas, em grupos de 2-4 participantes. Medidas de desfecho: nível de atividade física, aptidão cardiorrespiratória, mobilidade,
capacidade de exercício e qualidade de vida. Estatística descritiva, teste t de Student e ANOVA two-way foram utilizadas para as
análises (α=5%).

Resultados: Até o momento, nove indivíduos terminaram o treinamento: grupo experimental (n=4; 59±11,7 anos, 115,3±92,4 meses
pós-AVE) e controle (n=5; 60,2±7,4 anos, 20,8±10,1 meses pós-AVE). Os grupos foram semelhantes na avaliação inicial (0,05≤p≤0,8).
Dados preliminares sugerem que o grupo experimental apresentou melhora na mobilidade (redução do tempo do Timed-Up and Go test:
p<0,04) e que ambos os grupos melhoraram a capacidade de exercício (Shuttle Walk Test), a velocidade da marcha (teste de caminhada
de 10 metros) e a qualidade de vida (Escala de Qualidade de Vida Específica do AVE (EQVE-AVE)) (0,003≤p≤0,025). Outras variáveis
não foram analisadas ainda.

Conclusão: Os resultados deste estudo provavelmente fornecerão novas informações importantes sobre os efeitos do treinamento aeróbio
no nível de atividade física pós-AVE. Os resultados apresentados são parciais e, portanto, devem ser interpretados com cautela."
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