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Introducao: A progressão da intensidade é um princípio fundamental na prescrição do treinamento. Esta, se bem planejada, pode
otimizar os resultados das intervenções em indivíduos pós-AVE. No entanto, em geral a preocupação com tipo de terapia é priorizada e a
verificação se a intensidade foi bem estabelecida nem sempre é considerada.

Objetivos: Verificar a viabilidade de um protocolo de intensidade e progressão de treinamento de marcha para frente e para trás, em
esteira para indivíduos com hemiparesia após AVE.

Método: Aprovado no CEP (nº1.506.192) e Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBR-3dngn4). Trata-se de um estudo de fase I, que
investiga a intensidade e progressão do treinamento de marcha em esteira. Participaram 14 indivíduos (60,6±9,8 anos) com hemiparesia
crônica (23,5±15,9 meses pós-AVE) e velocidade de marcha 1,06±10,33 m/s. O protocolo tem duração de 18 sessões de treinamentos de
marcha para trás (AT) ou para frente (AF), em esteira, três vezes por semana, com duração de 40 minutos por sessão, sendo 30 minutos
para treino específico (AT/AF) e 10 minutos finais com marcha para frente em solo. O protocolo inicial teve progressão de 10% da
velocidade semanalmente. O estudo foi realizado em etapas. Para testar a viabilidade foram verificadas: adesão as sessões de
treinamento, tolerância a velocidade planejada para a sessão, intensidade dentro dos parâmetros da escala de BORG (12-16 pontos) ou
40-70% da frequência cardíaca de reserva (FCr) e eventos adversos.

Resultados: Para atingir a intensidade alvo de treinamento foram realizadas quatro etapas (E1, E2, E3, E4). Sendo que em todas, a
adesão/tolerância a velocidade planejada ficaram dentro dos parâmetros esperados (≥80% e 70% respectivamente), sem eventos
adversos. Na E1 a progressão do AT foi baixa em função da velocidade inicial. Na E2, com a velocidade estipulada pela percepção do
indivíduo, a intensidade planejada não foi atingida. Na E3 a intensidade foi atingida no AT, mas a progressão foi maior que no AF
prejudicando a comparação entre eles. Na E4 a intensidade foi atingida dentro dos parâmetros esperados no AT e AF.

Conclusão: A intensidade e progressão do treinamento de marcha (AT e AF) em esteira foram elaboradas de forma viável, segura e
podem ser replicadas em um ensaio maior de fase II."
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