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Introducao: Em uma sessão de terapia convencional os pacientes hemiplégicos passam a maior parte do tempo inativos. A Fisioterapia
de Grupo em Circuito de Treinamento (FGCT) é um modelo de terapia com foco na repetição que utiliza atividades físicas funcionais,
intensificando os exercícios e consequentemente melhorando a funcionalidade desses pacientes.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi investigar se há diferença entre o tempo ativo e inativo, durante a FGCT, em pacientes
atendidos no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação da UNESP de Presidente Prudente.

Método: Foram recrutados pacientes hemiplégicos crônicos atendidos no Centro de Atendimento de Fisioterapia e Reabilitação da
UNESP de Presidente Prudente. Todos os voluntários estavam cientes e de acordo com os objetivos e procedimentos do estudo, todos
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido que foi submetido ao Comitê de Ética da FCT (Número CAAE:
45076315.0.0000.5402). Foi colocado uma filmadora sobre um tripé no local onde seria realizado os exercícios, afim de avaliar o tempo
gasto com exercícios ativos durante a FGCT. Para verificar a normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk e para
comparar os tempos ativo e inativo durante as estações foi utilizado o teste t-student, considerando significante o valor de p < 0,05.

Resultados: Os resultados demostraram que a duração média das sessões da FGCT foi de 43,53±2,42 minutos. Sendo 65,47 ± 5,01% do
tempo gasto realizando exercícios ativos, e 34,52 ± 5,01% do tempo ficaram inativos ou descansando (p < 0,05). Foi observado também
durante o estudo que as atividades mais simples, foram as que os indivíduos permaneceram mais tempo ativos e sem interrupção, já os
que demandavam maior esforço levaram a interrupções constantes do exercício. Outros trabalhos já demonstraram valores aproximados
ao encontrado, onde cerca de 40% do tempo das sessões de fisioterapia os pacientes hemiplégicos permaneceram em inatividade ou
descansando.

Conclusão: Conclui-se pelo presente estudo, que existe uma diferença significante entre o tempo ativo e inativo durante a FGCT.
Todavia, ainda demonstra uma necessidade de aumento no tempo ativo, afim de proporcionar melhores condições funcionais a esses
pacientes."
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