
Introdução Resultados

Os resultados deste estudo sugerem que o aumento do CE de 
atividades físicas de membros superiores em indivíduos pós-AVE 
ocorre somente no membro superior parético. Isso reforça a 
necessidade da elaboração de diretrizes específicas para a 
prescrição de exercícios em indivíduos pós-AVE.

Conclusão

● Todos os participantes foram submetidos a dois 
testes unilaterais em cicloergômetro de braço, com 
protocolo incremental e submáximo³.

● As medidas de VO2 pico (mL.kg-1.min-1) foram 
obtidas por meio de um sistema computadorizado 
de ergoespirometria, durante a realização dos 
testes.

● ANOVA mista 2*2 para medidas repetidas foi usada 
para investigar os efeitos principais e de interação 
entre os grupos (AVE vs controle) e entre os lados 
(parético/não dominante vs não parético/dominante) 
para as variáveis VO2 e CE. 

● O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAAE- 57300716.9.0000.5149).

 

Método

Referências

CONSUMO DE OXIGÊNIO E CUSTO ENERGÉTICO DURANTE
 TESTES SUBMÁXIMOS EM CICLOERGÔMETRO DE BRAÇO 
EM INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

E CONTROLES SAUDÁVEIS
Tenório R1,2, Basílio ML1,2, Alvarenga MTM1,2, Silva LC1, Caetano LCG1,

Teixeira-Salmela LF1,2, Oliveira LF1,, Scianni AA1,2. 
1Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Fisioterapia, Belo Horizonte, MG, Brasil 

2 NeuroGroup, Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Fisioterapia, Belo Horizonte, MG, Brasil 
E-mail: ruanitenorio@gmail.com 

Foram avaliados 26 participantes, sendo 14 indivíduos 
pós-AVE na fase crônica (54±11 anos; 57% homens) e 12 
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  Estimar o VO2 e o CE de indivíduos pós-AVE e 
controles saudáveis, durante testes submáximos 
unilaterais em cicloergômetro de braço e investigar 
diferenças intra e entre grupos .

Tabela 1. Consumo médio (DP) de oxigênio (VO2) e custo de energia (CE)  para ambos os 
membros superiores de ambos os grupos, média (IC 95%) das diferenças dentro grupos, 
média (IC 95%) das diferenças entre os grupos e os resultados de ANOVA.

Objetivo 

  Após o acidente vascular encefálico (AVE) , altas 
demandas de energia durante a realização de 
atividades físicas podem levar à inatividade física e 
comprometer a funcionalidade2.
  Informações sobre o consumo de oxigênio (VO2) e 
custo energético (CE) de atividades de membros 
superiores são importantes e ainda insuficientes na 
literatura1 . 

Não foram observadas diferenças significativas para VO2 entre os 
lados ou grupos. Para o CE, interações significativas entre lado e 
grupo foram encontradas (F= 9,34; p=0,005), indicando que as 
diferenças entre os grupos ocorreram somente para o membro 
superior parético. O CE do membro superior parético foi quase duas 
vezes maior que o do membro superior não parético (diferença 
média=0,46; IC 95% 0,12 a 0,81). Em comparação ao grupo controle, 
o CE do membro superior não dominante foi significativamente menor 
que o do membro parético (diferença média=0,42; IC 95% 0,03 a 
0,81).

Resultados
AVE Controle

Parétic
o

Não 
Parético

Não 
domina

nte

Dominan
te

VO2
(mL.kg-1.min-1 

)
10.25 
(5.25)

10.07 
(3.29)

10.68 
(4.28)

11.32 
(4.42)

CE
(mL.kg-1.min-1.

W-1 )
0.95 

(0.67)
0.49 

(0.15)
0.53 

(0.08)
0.50 

(0.13)

Diferença dentro do grupo

Resultados
AVE Controle

Parético menos 
Não Parético

Não dominante 
menos Dominante

VO2
(mL.kg-1.min-1 

)
0.18  

(-1.68 a 2.04)
-0.64

(-1.55 a 0.27)

CE
(mL.kg-1.min-1.

W-1 )
0.46 

(0.12 a 0.81)
0.03

(-0.01 a 0.08)

Diferença entre grupos

Resultados
AVE Controle

Parético 
menos 

Não 
dominante

Não parético  
menos 

Dominante

VO2
(mL.kg-1.min-1 

)
-0.43  

(-4.35 a 3.49)
-1.25

(-4.37 a 1.88)

CE
(mL.kg-1.min-1.

W-1 )
0.42

(0.03 a 0.81)
-0.01

(-0.12 a 0.10)

ANOVA: F (valor de p)

Resultados
Side
Effects

Efeitos 
no 
grupo

Efeitos de 
interação

VO2
(mL.kg-1.min-1 ) 0.90 

(0.35)
0.32

(0.57)
0.02

(0.89)

CE
(mL.kg-1.min-1.

W-1 )
18.79

(<0.0001)
2.64

(0.12)
9.34

(0.005)
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