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RESUMO  

 

Riedi, C. Confiabilidade e concordância de um acelerômetro triaxial para 
medida do gasto energético em pacientes com acidente vascular cerebral 
internados em um centro de reabilitação [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, 2017. 
 

INTRODUÇÃO: Por se tratar de um problema grave, incapacitante e frequente 
de saúde, estratégias têm sido investigadas para buscar independência 
funcional de pacientes com acidente vascular cerebral em todo o mundo. O 
monitoramento do gasto energético e atividade física é importante para que 
se alcance todas as metas terapêuticas, sem riscos adicionais, garantindo a 
estes pacientes uma vida mais ativa e independente. Neste estudo nosso 
objetivo foi avaliar a confiabilidade e concordância de um 
acelerômetro triaxial como ferramenta para avaliação  do gasto energético de 
pacientes pós acidente vascular cerebral durante o regime de internação em 
um centro de reabilitação. MÉTODOS: Para a realização deste estudo, 
24 pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral em regime de 
internação em centro de reabilitação foram submetidos a um teste de 
caminhada em esteira utilizando simultaneamente o analisador de gases e o 
acelerômetro triaxial Dynaport. Em seguida os pacientes foram monitorados por 
cinco dias durante suas atividades habituais de reabilitação e detes foram 
analisados os 3 dias intermediários que permitiam a análise durante 24 
horas. Os valores do gasto energético total e na atividade física durante o teste 
de caminhada foram comparados através do coeficiente de 
correlação intraclasse e do coeficiente de correlação de concordância com as 
quilocalorias encontradas no analisador de gases, sendo também utilizado o 
coeficiente de correlação intraclasse para verificar a concordância do gasto 
energético total e do gasto energético em atividade física nos três dias de 
monitoramento. RESULTADOS: Foi possível observar confiabilidade quase 
perfeita (ICC 0,94) e uma forte consistência (CCC 0,88) entre as 
quilocalorias e o gasto energético total do teste e uma confiabilidade 
substancial  com baixa consistência quando comparado o gasto energético na 
atividade física. Encontramos, além disso, uma confiabilidade quase perfeita 
entre as medidas de gasto energético total (ICC 0,86), gasto energético na 
atividade física (ICC 0,86) e do gasto energético nas diferentes posições 
corporais e movimentos avaliados nos 3 dias analisados. Foi possível observar 
também que os participantes permaneciam a maior parte do tempo em 
atividades sedentárias. CONCLUSÃO: Conclui-se que o acelerômetro triaxial 
Dynaport é válido como instrumento de avaliação do gasto energético em 
pacientes com acidente vascular cerebral. 
 

Descritores: Acidente vascular cerebral, reprodutibilildade dos testes, 
metabolismo energético, acelerometria, atividade motora   
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ABSTRACT 

 

Riedi, C. Concordance and reliability of a triaxial accelerometer for measuring of 
energy expenditure in stroke inpatients of a physical rehabilitation center. [tese]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2017.  

INTRODUCTION: Once it is a serious, incapacitating and prevalent health 
condition, strategies for achieving functional independence of patients with 
stroke are being investigated all over the world. The energy expenditure and 
physical activities monitoring is important for fulfilling all the therapeutic goals, 
allowing patients to live an independent and more active life, without adding 
risks. In this study, our objective was to evaluate the reliability and concordance 
of a triaxial accelerometer as a tool for quantifying energy expenditure of stroke 
inpatients of a rehabilitation hospital. METHODS: 24 stroke inpatients of a 
rehabilitation hospital undertook a treadmill walk test and were simultaneously 
assessed by a gas analyzer and the triaxial accelerometer Dynaport. They were 
then monitored by the accelerometer for three days for further analysis of 
energy expenditure and activity related energy expenditure for 24 and 12 hours. 
The measurements of total energy expenditure and activity related energy 
expenditure of both the accelerometer and the gas analyzer were compared 
and analyzed with the Intraclass Correlation Coefficient and the Concordance 
Correlation Coefficient statistics. The reports of energy expenditure and activity 
related energy expenditure of the Dynaport of the monitoring days were also 
compared and analyzed with the Intraclass Correlation Coefficient and the 
Concordance Correlation Coefficient statistics. RESULTS: It was possible to 
observe an almost perfect reliability (ICC 0.94) and a strong consistence (CCC 
0.88) between the total energy expenditure measured by both the Dynaport and 
the gas analyzer, and a substantial reliability with weak consistency when the 
activity related energy of Dynaport was compared with the gas analyzer. In 
addition, the three-day monitoring yielded an almost perfect reliability of total 
energy expenditure (ICC 0.86) and activity related energy expenditure (ICC 
0.86). It was also possible to observe that, most of the time, the participants 
undertook sedentary activities. CONCLUSION: The triaxal accelerometer 
Dynaport is reliable as a tool for evaluating energy expenditure of patients with 
stroke. 
 

 

Descriptors: stroke; accelerometry; reproducibility of results; energy 
metabolism; reproducibility of results, motor activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de 

morte e de deficiência adquirida no mundo, sendo considerado um problema 

grave, incapacitante e frequente de saúde, com uma estimativa de 

aproximadamente 15 milhões de pacientes com AVC levando a quase 5 

milhões de mortes e 5 milhões de afastamentos por invalidez permanente por 

ano (Joo et al., 2014; Meschia et al., 2014). 

 O Brasil, apesar da diminuição da mortalidade, ainda é conhecido como 

o país com as maiores taxas de mortalidade da América do Sul em ambos os 

gêneros e associado a isso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS), do total de pacientes com AVC no Brasil, 568.000 (25,45%) possuem 

incapacidade grave (Bensenor et al., 2015). 

 As incapacidades relacionadas ao AVC o levam a ser considerado a 

principal causa de deficiência adquirida no mundo (Stinear, 2010), com 

restrições importantes nas atividades de vida diária e no convívio social (Kafri 

et al., 2014).  

 Dentre os sintomas do pós-AVC muito se tem falado sobre a presença 

da fadiga muscular (Lewis et al., 2011), que é responsável pela restrição da 

mobilidade, incluindo a deambulação que passa a ser realizada com o dobro de 

gasto energético (GE) quando comparado com um adulto saudável pareado 

por idade.  

 A avaliação e monitoramento do comportamento físico destes pacientes 

são imprescindíveis para que se possam alcançar maiores ganhos funcionais, 

tornando os pacientes pós-AVC mais independentes e com melhor qualidade 
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de vida já que a fadiga muscular está relacionada com diminuição da atividade 

física aeróbia, da força e da potência muscular, além de estar associada à 

depressão (Lewis et al., 2011). 

 O monitoramento da atividade física (AF) pode ocorrer através da 

medida da intensidade, do tempo, da frequência e também do GE dispendido 

nestas atividades. Neste contexto, o monitoramento do GE pode ser realizado 

através do analisador de gases que permite a medida fidedigna das 

necessidades metabólicas em um determinado momento (Solis-Mozos et al., 

2010). 

 Apesar da sua ampla utilização, o analisador de gases, além de possuir 

um custo alto, limita a sua utilização para o monitoramento por períodos de 

tempo maiores, já que é necessário que o indivíduo respire através de uma 

máscara facial acoplada a boca, dificultando a reprodução das atividades de 

vida diária ao longo do dia (Solis-Mozos et al., 2010). 

 Neste contexto, ferramentas de avaliação que monitorem o nível de AF e 

o GE destes pacientes têm sido desenvolvidas como adjuvante no diagnóstico 

funcional (Moore et al., 2012; Manns e Haennel, 2012; Stoquart et al., 2012), na 

prescrição (Han et al., 2011), no acompanhamento da reabilitação (Outermans 

et al.; 2010; Kafri et al. 2014) e como forma de monitoramento dos pacientes 

nas atividades de vida diária (Rand et al., 2009; Moore et al., 2013). Isso é 

relevante, pois o nível de atividade física pode ser considerado um dos 

indicadores de qualidade de vida dos pacientes. 

 Dentre as ferramentas de avaliação, a acelerometria é uma alternativa 

não invasiva, de fácil execução e com capacidade de monitorar esses 

pacientes em todas as etapas pós-AVC, incluindo o regime de internação para 
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reabilitação, durante as atividades rotineiras, possibilitando analisar o 

comportamento do GE e da AF de forma contínua e real. Facilitando assim, a 

avaliação e a prescrição individualizada dos exercícios físicos (Stookey et al., 

2013), que possibilita um melhor planejamento dos cuidados com os pacientes, 

pois todas as condutas passam a ser tomadas de acordo com o que foi 

encontrado durante o monitoramento. 

 Assim, o custo-benefício da acelerometria pode ser justificado por ser 

possível o monitoramento dos pacientes durante as atividades de vida diária, 

sem necessitar de simulações em ambientes controladas. Além disso, o custo 

do equipamento é menor que o analisador de gases, apesar de não ter a 

intenção de substituí-lo, já que este é o padrão-ouro para esta análise. 

 Embora a literatura demostre que a utilização da acelerometria seja uma 

boa alternativa de avaliação e monitoramento do gasto energético e de 

atividade física, ainda faltam estudos que validem estes equipamentos para 

diferentes populações.  

 Em uma revisão sistemática para avaliar a qualidade dos estudos de 

acurácia destes equipamentos concluímos que, apesar de ser uma medida 

válida, são necessários estudos específicos para AVC (Daniel e Battistella, 

2014) e que o equipamento utilizado neste estudo não foi validado para 

portadores de AVC. Acredita-se que esta ferramenta seja de grande auxílio na 

avaliação e principalmente no monitoramento das atividades de reabilitação, de 

vida diárias e laborais, possibilitando um melhor entendimento dos 

comportamentos dos pacientes com AVC, sem a necessidade de simulação 

para uso do analisador de gases.  
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 Desta forma, hipotetiza-se que a acelerometria possa ser uma 

alternativa eficaz, sensível e de fácil utilização para avaliação e monitoramento 

de pacientes pós-AVC. Para tal optou-se por estudar pacientes internados em 

um centro de reabilitação por facilitar o controle metodológico e minimizar o 

risco de viés. Além disso, favorece a padronização da avaliação e o 

monitoramento destes indivíduos em condições tão características que é o 

regime de internação, já que os atendimentos são realizados baseados em 

protocolos institucionais e que por ser o primeiro estudo de confiabilidade com 

o acelerômetro Dynaport® nesta população, isto facilita o monitoramento e o 

controle da amostra.  

 A escolha do acelerômetro Dynaport® ocorreu por ser um dispositivo 

desenvolvido tanto para os cuidados clínicos como também em ensaios 

clínicos e de investigação, registrado na American Food and Drug Authority e 

European Medicines Agency e ainda possibilita, se necessário, seu uso em 

estudos multicêntricos e diferentes países simultaneamente, mantendo as 

exigências regulamentadas de segurança. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 PRIMÁRIO  

 

 O objetivo primário deste estudo foi avaliar a confiabilidade e a 

concordância de um acelerômetro triaxial como ferramenta para avaliação do 

GE de pacientes pós-AVC durante o regime de internação em um centro de 

reabilitação. 

 

2.2 SECUNDÁRIOS 

 

 Como objetivos secundários o estudo buscou: 

• Verificar a confiabilidade da medida do GE durante o monitoramento dos 

pacientes pós-AVC em todas as atividades de reabilitação 

desenvolvidas durante o regime de internação. 

• Analisar o comportamento do GE e o nível de AF durante o regime de 

internação para reabilitação no período de 24 e em 12 horas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

 O AVC tem sido considerado uma epidemia mundial, com um aumento 

de 26% número de mortes relacionadas a ele e de incapacidade ajustada à 

idade de 19% (5-26%) entre 1990 e 2010, o que torna o AVC principal causa 

de morte e terceiro principal contribuinte para a deficiência ajustado aos anos 

de vida do mundo (Hankey, 2014). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) (Word Health Organization, 

2002) define o AVC como uma alteração da função cerebral, com sintomas 

clínicos de desenvolvimento rápido, tanto focal quanto global, que permanecem 

por 24 horas ou mais. Algumas condições podem resultar em óbito sem causa 

aparente de distúrbios vasculares, sendo subdividido em isquêmico, 

hemorrágico intracerebral e hemorragia subaracnóidea (European Society 

Cardiology, 2012).  

 Outra preocupação é o alto índice de AVCs recorrentes, evitáveis, 

próximo de 25 -30%, normalmente isquêmicos, mais incapacitantes, fatais e 

custosos, cujas taxas podem ser diminuídas com os avanços em relação à 

prevenção do AVC secundário (Hankey, 2014). 

 Nos Estados Unidos da América a estimativa é que a mortalidade por 

AVC é de 42,2 casos para cada 100.000 habitantes, no Brasil esta taxa varia 

entre 137 a 168 casos para cada 100.000 habitantes. Além da mortalidade, os 

custos com a saúde também são altos, o Brasil gasta 2,7 bilhões de dólares no 
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tratamento de doenças cardíacas, AVC e diabetes mellitus (Mansur e Favart, 

2012). 

 A hemiplegia consequente ao AVC é uma causa comum de limitação 

física, que principalmente em idosos, pode requerer períodos prolongados de 

recuperação (Seiki, Sato, Handa, 2009), o agravo físico pode ser maior em 

consequência da imobilização prolongada com impactos na condição 

musculoesquelética dos indivíduos (Pietraszkiewicz, lluskiewicz, Drozdzwska, 

2011) que passam a apresentar fraqueza muscular, diminuição da 

propriocepção, alterações dos padrões de recrutamento muscular e controle 

postural inadequado (Capa-Lugo, Muller, Brow, 2012). 

 Essas diferentes alterações resultam em limitação da capacidade 

funcional como o ato de caminhar, na destreza e velocidade com que executam 

esta atividade (Capa-Lugo, Muller, Brow, 2012; Lemberg et al, 2010). 

 Embora diversos estudos coorte prospectivos demonstrarem que 

aproximadamente 85% dos pacientes que sofreram AVC apresentam 

recuperação da macha em 6 meses, 20% destes apresentam uma deterioração 

significativa na mobilidade entre 1 a 3 anos pós AVC (Wever, Kwakkel, Van de 

Pot, 2011). Outros estudos mostram que 51% dos pacientes perdem a 

capacidade de deambular sem auxílio, e que, apesar da rápida recuperação 

que acontece principalmente nas primeiras 5 a 6 semanas pós-evento, alguns 

déficits podem permanecer de forma definitiva e contribuem para a limitação na 

execução das atividades simples e complexas da vida diária (Salbach, 

Guilcher, Jaglal, 2011). 

 Associada à limitação física, é possível observar uma redução do 

condicionamento cardiorrespiratório que resulta em restrições importantes no 
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desempenho das funções diárias, limitando a socialização destes indivíduos 

(Kafri et al., 2014) que pioram com a presença de fadiga muscular (Lewis et al., 

2011), impactando na mobilidade, inclusive a deambulação (Tang et al., 2006). 

 A reabilitação precoce, intensiva, multidisciplinar e individualizada é 

fundamental para uma melhor recuperação destes indivíduos (Kizoni et al., 

2010). Em pacientes com AVC, os exercícios resultam em maior controle dos 

fatores de risco cardiovascular, como melhora na pressão arterial e 

dislipidêmica, além dos ganhos funcionais pré-estabelecidos no início da 

terapia (Manns e Haennel, 2012). 

 Para tal, ferramentas de avaliação que monitorem o nível de AF e o GE 

destes pacientes têm sido desenvolvidas para melhor controle destas 

condições em pacientes com AVC (Moore et al., 2012; Manns e Haennel 2012; 

Stoquart et al 2012).  

 

3.2 GASTO ENERGÉTICO 

 

 Historicamente a medida do GE humano sempre esteve relacionada à 

AF e foi difundida no início do século 20 para mensurar o consumo de oxigênio 

em indivíduos com atividade laborais complexas. Posteriormente as pesquisas 

foram voltadas para ergonomia com o objetivo de maximizar a produtividade e 

diminuir a energia gasta em determinadas tarefas, seguidas de estudos 

relacionados ao fornecimento adequado de alimentos para trabalhadores de 

serviços pesados (Shephard e Aoyagi, 2012). 

 Com as evidências existentes entre a realização de AF e a melhorias da 

saúde (Franklin, Lavie e Arena, 2015), desenvolveram-se estudos 
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epidemiológicos do GE e também do seu monitoramento na população em 

geral em diferentes atividades físicas e de vida diária (Shephard e Aoyagi, 

2012). 

 Define-se metabolismo por um conjunto de reações químicas que 

ocorrem no organismo, incluindo o anabolismo e o catabolismo, resultando no 

fornecimento de energia para as funções orgânicas (de Sant’Anna Jr et al., 

2014). 

 O total de energia diário necessário para o ser humano é denominado de 

gasto energético total (GET) e é determinado pela soma da taxa metabólica 

basal (TMB), o gasto energético da atividade física (GEAF) e termogênese 

induzida pela dieta (DIT). Em indivíduos saudáveis, a TBM corresponde a 60 a 

70% do GET, a DIT aproximadamente 10% e a atividade física 15 a 30% (Melo, 

Tirapegui e Ribeiro, 2008). 

 

3.2.1 Taxa metabólica basal (TMB) 

 

 A TMB está diretamente ligada à taxa metabólica de repouso (TMR) e é 

considerada o maior componente do GET, sendo definida como a energia 

necessária para manutenção dos processos vitais básicos. Como a TMB é uma 

medida difícil de ser realizada por ser mensurada durante o sono, 

habitualmente utiliza-se a medida da TMR no qual o indivíduo permanece 

acordado, porém em posição confortável e em ambiente neutro. Isso se torna 

possível, pois a diferença entre a TMB e TMR não é maior que 3% (Patil et al., 

2013). Esta TMR é influenciada pela massa magra do indivíduo, bem como, 
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superfície corporal, massa gorda, idade, gênero e genética (Cunha et al., 

2010). 

 Ao se estudar o comportamento da TMR em pacientes com AVC, foi 

possível detectar que existe uma diferença no seu comportamento quando 

comparado com indivíduos saudáveis (de Sant’Anna Jr et al., 2014) ou com 

outras patologias (Frankenfild et al., 2012), porém com resultados 

controversos.  

 Ao serem analisados logo após o evento vascular, ainda internado em 

unidades de terapia intensiva e ventilados mecanicamente, os pacientes com 

AVC apresentaram-se hipermetabólicos a maior parte do tempo (Frankenfild et 

al., 2012), comportamento semelhante ao encontrado em pacientes 

ambulatoriais pós AVC que apresentaram uma maior TMR quando comparada 

com controles que pode estar relacionado as alterações funcionais que 

ocorrem nestes indivíduos, inclusive na ventilação pulmonar (de Sant’Anna Jr 

et al 2014).   

 Em contrapartida, uma revisão sistemática com indivíduos com 

incapacidades (Silva Gomes et al., 2014) concluiu, baseado em 6 estudos, que 

estes possuem uma menor TMB e TMR quando comparados com indivíduos 

saudáveis. Os autores justificam que a alteração musculoesquelética pode 

alterar a composição corporal, resultando em aumento da massa gorda e 

diminuição da massa magra, porém não foram estudados pacientes pós-AVC.  

 

3.2.2 Termogênese induzida pela dieta (DIT) 
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 É a definição utilizada para energia dispendida durante a digestão, 

absorção e transporte de nutrientes. Todo alimento ingerido aumenta a 

temperatura corporal e este aumento é maior do que a temperatura contida na 

energia nos alimentos consumidos Assim, a DIT refere-se ao aumento pós-

prandial do gasto de energia e é explicado pelo custo do processamento de 

micronutrientes (Muller e Bosy-Westphal, 2013). 

 A composição da DIT ocorre pelo aumento do metabolismo energético 

que ativa o sistema nervoso sensorial intraoral (paladar e olfato) e pelo 

aumento da digestão e absorção dos alimentos (Sakamoto et al., 2014). 

 O primeiro fator relaciona-se à ingesta de alimentos que inclui não só os 

componentes alimentares energéticos como também os não energéticos, que 

incluem o cheirar e provar por meio da estimulação do nervo sensorial e que 

isto está ligado intrinsecamente a aceleração da DIT. 

 A interferência da DIT no gasto energético ocorre, pois este é 

influenciado logo após a refeição pela quantidade e qualidade da ingesta de 

alimentos, o que torna importante uma alimentação equilibrada, pois sabe-se 

que esta ingesta interfere também na TMB (Muller e Bosy-Westphal, 2013). 

 

3.2.3 Gasto energético em atividade física (GEAF) 

 

 A atividade física é definida por qualquer movimento corporal produzido 

pelo sistema musculo esquelético que resulte em GE (Billinger et al., 2014) e é 

o componente mais variável do gasto energético em seres humanos, sendo 

considerado o segundo maior componente do gasto energético diário, e 
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representa o efeito térmico dos movimentos que excedem a TMB (Pinheiro et 

al., 2011). 

 O GEAF sofre influência direta da atividade muscular e da função 

cardiorrespiratória, assim indivíduos mais ativos e condicionados realizam a 

mesma atividade física com o menor gasto energético, porém possuem um 

maior gasto diário quando comparado com sedentários. Em um estudo com 

idosos foi possível detectar que o GEAF de indivíduos sedentários era em torno 

15% da energia gerada durante o dia enquanto que em idosos ativos estes 

valores atingiram 50% (Pakoszdi et al., 2015).  

 Sabe-se que pacientes pós-AVC tendem ao comportamento mais 

sedentário permanecendo a maior tempo sentando, o que consequentemente 

resulta em um menor gasto energético diário quando comparado com 

indivíduos saudáveis (English et al., 2015) e que isto pode de alguma forma 

impactar na sobrevida, qualidade de vida e na possibilidade de novo AVC 

(Kramer et al., 2013; English et al., 2016). 

 

3.2.4 Gasto energético no AVC 

 

 As variáveis energéticas como o custo metabólico e o gasto energético 

são importantes características das atividades motoras. Alterações nessas 

características como o aumento no custo metabólico da caminhada pode 

resultar em redução da atividade física e da saúde em pacientes pós-AVC. 

(Kafri et al., 2014) 

 O reestabelecimento da habilidade de caminhar é uma das principais 

metas da reabilitação pós-AVC. A marcha hemiparética é um déficit motor 
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comum associado ao AVC que frequentemente limita a capacidade funcional e 

que gera um aumento duas vezes maior do GE em uma velocidade 

determinada quando comparada com a eficiência da marcha simétrica (Jung, 

2014). 

 Um dos custos metabólicos mais altos encontrados em pacientes pós 

AVC com marcha hemiparética foi detectado durante a fase de pré-balanço, e 

isto ocorre tanto no membro hemiparético quanto no não parético e pode estar 

relacionada à diminuição no trabalho de fibras e tendões dos flexores plantares 

paréticos exigindo um trabalho compensatório de outros músculos (Peterson, 

Kaute, Neptune, 2011). Apesar do custo energético diminuir durante a 

deambulação após um período de reabilitação a um determinado ritmo, isto 

não impacta na velocidade de marcha que se aumentada, irá apresentar um 

maior GE (Reisman et al., 2013). 

 Como visto, o aumento do GE para desenvolver diferentes habilidades 

resulta em diminuição da quantidade de atividades, e favorece o aparecimento 

da fadiga e do sedentarismo nesta população. Estratégias de tratamento vem 

sendo investigadas para que seja possível tornar estes pacientes mais ativos e 

funcionalmente mais independentes. Isto é importante, pois o GE aumentado 

para realizar suas atividades faz com que pacientes pós-AVC apresentem um 

menor GE diário justamente por permanecer maior parte do tempo em 

atividades sedentárias como sentado e em pé (English et al., 2015). 

 Estratégias de tratamento têm objetivado melhorar a performance dos 

portadores de AVC e diminuir o GE em determinada atividade possibilitando 

aumentar seu desempenho como o uso de órteses de tornozelo (Bregman et 

al., 2012), uso de videogames para reabilitação com exercícios em ortostatismo 
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(Kafri et al., 2014) e uso de suportes para equilíbrio durante exercícios de 

marcha (IJmker et al., 2013). 

 O gasto energético de pacientes com AVC varia de acordo com a 

gravidade do paciente e o tempo de lesão. Nos primeiros três meses de lesão 

os portadores de AVC apresentam um maior índice de fadiga (Egerton et al., 

2015). Somado a isso, o tempo que estes pacientes permanecem inativos 

durante a hospitalização impacta na recuperação pós-alta (Mattlage et al., 

2015). Desta forma, o conhecimento e o monitoramento do comportamento do 

GE se tornam importante. 

 

3.3 FERRAMENTAS PARA MEDIDA DO GASTO ENERGÉTICO 

 

 Ferramentas de avaliação que monitorem o nível de AF e o GE de 

indivíduos saudáveis (Atallah et al., 2011; Calabró et al., 2014), atletas e 

portadores de doenças crônicas (Van Remmortel et al., 2012) têm sido 

desenvolvidos como adjuvante no diagnóstico funcional (Moore et al., 2012; 

Manns e Haennel 2012; Stoquart et al., 2012), na prescrição (Han et al., 2011), 

no acompanhamento da reabilitação (Outermans et al., 2010; Kafri et al., 2014) 

e das atividades de vida diária (Rand et al., 2009; Moore et al., 2013).  

 Uma das formas para avaliar o GE é através dos sistemas para teste 

cardiopulmonar que utiliza o analisador de gases para aferir o consumo 

máximo de oxigênio (VO2), produção de dióxido de carbono (VCO2), ventilação 

e outros. (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). A utilização 

do teste cardiopulmonar é considerada como padrão ouro para pesquisar a 

capacidade aeróbia, entretanto é um teste relativamente caro e que requer uma 



35 
 

estrutura considerável de equipamento e equipe além do tempo consumido 

para realização do teste (Ross et al., 2010). 

 Outra forma de avaliação é através dos acelerômetros e podômetros que 

são ferramentas simples, práticas e pouco invasivas. Os acelerômetros tendem 

a possuir uma melhor sensibilidade e uma maior possibilidade de medidas se 

comparado com o podômetro (Gebruers et al., 2010). 

 Os acelerômetros são instrumentos que avaliam o GE e o nível de AF, 

através da estimativa tempo-real da frequência, intensidade e duração desta 

atividade (Rand et al., 2009) e que por ser portátil e de fácil manuseio (Item-

Glatthorn et al., 2012) possibilita a aquisição destas medidas nas mais 

diversificadas condições (Yu et al., 2012, Santos et al., 2013). 

 No quadro 01 é possível comparar as vantagens e desvantagens das 

principais ferramentas de avaliação do GE. 

 

Quadro 01: Vantagens e desvantagens das principais ferramentas de avaliação 
do GE 

Ferramentas de 
avaliação 

Pontos fortes Pontos fracos 

Analisador de gases - padrão ouro 
- maior sensibilidade. 

-    alto custo, 
- difícil adaptação ao 
indivíduo, 
-  difícil à utilização em 
atividades de vida diária 
- necessita de equipe 
treinada para realização 
dos testes, 

Acelerômetros -   barato, 
-   simples, 
-  utilização laboratório e 
no dia a dia, 

-     menor sensibilidade, 
- medida do GET 
através de algoritmos, 
-   não permite medidas 
ventilatórias, 

Podômetros -  barato, 
-  simples, 
- permite estimar o nível 
de atividade física, 

- desfecho limitado a 
número de passos. 
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3.4 ACELEROMETRIA 

 

 Os acelerômetros são instrumentos que avaliam o GE e o nível de AF 

através da medida da aceleração. Existem diferentes tipos de acelerômetros, 

porém, especificamente nos pacientes com AVC, que possuem marcha mais 

lenta e com um padrão assimétrico, os acelerômetros triaxiais são os mais 

recomendados por serem superiores aos podômetros e acelerômetros uniaxial 

(Gebruers et al., 2010; Rand et al., 2009).  

 

3.4.1 Principais acelerômetros usados em AVC  

 

 Estudos que utilizam o Dynaport® em pacientes com AVC são escassos. 

Encontramos um estudo que monitorou apenas o nível de AF (Frazer et al., 

2013), além de pesquisas relacionadas aos indivíduos saudáveis (Van Hess 

et al., 2009; De Groot e Neiuwenhuizen et al., 2013) ou com doenças crônicas 

(Fokkenrood et al., 2014; Rabinovich et al., 2012; Van Remoortel et al., 2012). 

Entretanto verificamos a utilização de outros acelerômetros para avaliação de 

pacientes com AVC, como o Actical (Rand et al., 2009) e as três versões do 

SenseWear ArmbandPro (Manns e Haennel 2012, Pro 2 (Vanroy et al., 2014) 

e Pro 3 (Moore et al., 2012 e Moore et al., 2013) que foram utilizados para o 

monitoramento do GE.  

 Uma revisão de literatura investigou como o nível de AF é monitorada 

em pacientes pós-AVC e foi detectado que do total de 29 equipamentos 

utilizados 72% eram acelerômetros, a maioria em pacientes ambulatoriais com 
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mais de 6 meses de AVC, cujo desfecho relacionado com a AF foi variável (Fini 

et al., 2015). 
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3.4.2 Dynaport® 

 

 O acelerômetro utilizado é classificado como sísmico, pequeno e leve, 

fixado dentro de um pequeno estojo que durante as medições é posicionado na 

altura da coluna lombar baixa dos pacientes. 

 O acelerômetro sísmico possui uma resposta de corrente contínua ao 

campo gravitacional da terra e utiliza massa sísmica (baixo ruído e alta 

sensibilidade) ou massa de prova suspensa por uma estrutura de mola dentro 

do estojo, conhecido como sistema massa-mola (Carneiro, 2003). 

  Quando o estojo é acelerado, a massa de prova também sofre 

aceleração pela força transmitida através da estrutura de mola. Após o 

deslocamento da mola, ocorre o deslocamento da massa dentro do estojo e a 

força transmitida pela mola é traduzido em sinal elétrico proporcional ao da 

aceleração (Van Hees et al., 2009). 

 Um sensor sísmico requer uma permanente fonte de alimentação para 

detectar as mudanças. Estes sensores possuem resistores ou capacitores que 

não apresentam fugas e para tal são capazes de mensurar condições estáticas 

(Culhane et al., 2004) 

 Em condições estáticas, os sinais do acelerômetro sísmico resultam em 

informações de inclinação, enquanto que, em condições dinâmicas estas 

informações são combinadas com as de aceleração. As informações sobre a 

inclinação podem ser utilizadas para detectar posturas e este tipo de sensor, 

por responder a mudanças lentas e rápidas na aceleração é favorável para 

detectar justamente mudanças de postura e de movimento (Culhane et al., 

2004).  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Optou-se por um estudo exploratório transversal de confiabilidade, de 

um acelerômetro triaxial em pacientes com AVC, em regime de internação no 

Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IMREA/HCFMUSP) / 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro em São Paulo nas unidades Morumbi e 

Vila Mariana, cuja técnica de amostragem foi por conveniência e para tal 

seguiu-se a metodologia proposta pelo Guidelines for Reporting Reliability and 

Agreement Stuides (GRASS) (Kottner et al 2011). 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa-CAPPesq do Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) sob o parecer número 

859.415/2014 (Anexo 01). 

 Todos os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos do estudos 

e procedimentos a serem realizados. Os que aceitaram participar assinaram o 

termo de consentimento livre esclarecido (Anexo 02), autorizando o uso de 

seus dados para a pesquisa. 

 

4.2 SUJEITOS  

 

 Participaram deste estudo 24 pacientes (Figura 01) pós-AVC, em regime 

de internação no Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das 
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Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(IMREA/HCFMUSP) / Rede de Reabilitação Lucy Montoro em São Paulo. 

 Inicialmente, o cálculo da amostra era de 33 pacientes baseado no 

estudo de Moore et al (2012), considerando erro alfa de 5% e um erro beta de 

80%. Porém após a realização do projeto piloto realizado com 13 pacientes, foi 

recalculado a amostra, considerando um erro alfa de 5% e um erro beta de 

80% e definida uma amostra de 24 pacientes, cujo poder estatístico foi de 85%. 

Como critérios de inclusão deste estudo têm-se: 

• Concordância em participar da pesquisa; 

• Diagnóstico clínico; comprovada em tomografia computadorizada 

ou ressonância magnética encefálica; 

• Idade igual ou maior que 30 anos; 

• Ambos os sexos; 

• Capacidade de deambular com ou sem auxílio de órteses de forma 

independente, escala de deambulação funcional no mínimo 4; 

• Apresentar uma medida de independência funcional (MIF) de no 

mínimo 61 pontos definida como dependência modificada cuja 

assistência ocorre em até 25% da tarefa (Riberto et al., 2004);   

• Capacidade e compreender instruções verbais; 

• Tempo mínimo pós-AVC de 6 meses e tempo máximo pós-AVC de 

36 meses; 

• Pacientes internados no Instituto de Reabilitação Lucy Montoro em 

São Paulo que se encontrem entre a primeira e segunda semana 

de internação. 



42 
 

 Foram excluídos pacientes com lesão musculoesquelética ou dor que 

pudessem limitar a realização do teste; sujeitos submetidos a algum 

procedimento cardiovascular como cirurgia de revascularização do miocárdio, 

transplante cardíaco, implante de marcapasso definitivo, trocas valvares ou 

procedimentos intervencionistas; instabilidade clínica e déficit cognitivo severo 

avaliado pelo teste Mini-Mental (< 10 pontos) (Almeida, 1998). 

 

 

 
Figura 01: Seleção dos pacientes 

 

  

 As características dos pacientes incluídos na pesquisa estão 

apresentadas na tabela 01. 
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  Tabela 01: Caracterização da amostra 

Variável Média ± dp Lim inf; Lim sup 

Idade (anos) 46,2±12  [25; 70] 
Peso (kg) 76±16,6 [44-106] 
Altura(m) 1,7±0,1 [1,50;1,90] 
IMC (kg/m2) 25,9±5,5 [16; 38,9] 
Tempo de 
lesão(meses) 

13,9±9,2 [4;30] 

MIF 90,8±9,1 [83; 108] 

 n(%)  
Gênero 
   Masculino 
   Feminino 

 
13 (54%) 
11 (46%) 

 

Tipo de AVC 
   Isquêmico 
   Hemorrágico 

 
21 (87,5%) 
3 (12,5%) 

 

Diagnóstico motor 
   Direito 
   Esquerdo 

 
13 (54%) 
11 (46%) 

 

Membro dominante 
   Direito 
   Esquerdo 

 
20 (83%) 
4 (17%) 

 

Órtese 16(67%)  
Doenças Associadas   
   Diabetes Mellitus 
   HAS 
   Dislipidemia 
Tabagismo 
Ex-tabagismo 
Atividade física 

5 (21%) 
11 (46%) 
9 (37%) 
6 (25%) 
2 (8%) 
9 (37%) 

 
 

Lim inf: limite inferior; Lim sup: limite superior; IMC: índice de massa corpórea; MIF: medida de 
independência funcional; HAS: hipertensão arterial sistêmica; dp: desvio padrão; AVC: acidente 
vascular cerebral; kg: quilogramas; m: metros; kg/m2: quilogramas/metro ao quadrado.  

  

4.3 PROCEDIMENTOS 

  

 Os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial para registro 

de sinais vitais, anamnese para identificar os medicamentos utilizados e a 

presença de doenças associadas e a realização do treinamento quanto à 

utilização do acelerômetro. 

 Ainda na avaliação inicial, foi realizado o teste de caminhada em esteira 

seguindo o protocolo institucional, no qual os participantes deveriam deambular 
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em esteira rolante com inclinação de 3 graus fixos com objetivo de simular a 

deambulação na rua, durante 10 minutos em velocidade controlada e crescente 

que se iniciava a 0,5 mph até 2 mph e 4 minutos de recuperação em 

ortostatismo, sem deambulação (Figura 02). 

 

 

Figura 02: Teste de caminhada em esteira 

 

 No início da caminhada, durante e ao seu término foram verificadas as 

variáveis: pressão arterial (PA), saturação de oxigênio (SPO2), frequência 

cardíaca (FC) e dispneia por meio da escala de Borg para monitoramento e 

segurança dos pacientes.   

 Após a realização de todas as avaliações, foi realizado o monitoramento 

do GE. Optou-se pelo monitoramento por 5 dias, pois durante o período de 
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internação as atividades de reabilitação sempre são distribuídas de segunda a 

sexta-feira com descanso e atividades de lazer nos finais de semana. Assim o 

acelerômetro foi instalado na manhã de segunda-feira e retirado no término da 

tarde de sexta-feira. Na literatura existem registros com acelerômetros que 

variam em 48 horas (Gebruers et al., 2014; Mantoani et al., 2011), 7 dias 

(Tieges et al., 2015; Moore et al., 2013) e 10 dias (Moore et al., 2012). 

 Os participantes foram instruídos a realizar todas as atividades 

padronizadas pelo centro de reabilitação durante o período de monitoramento 

que contemplavam as áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, 

condicionamento físico, psicologia, fonoaudiologia, acompanhamento 

nutricional, médico, de enfermagem e de serviço social. 

 

4.3.1 Validação do gasto energético  

 

 A validação da medida do GE foi realizada durante o teste de caminhada 

em esteira, no qual o participante foi avaliado simultaneamente pelo analisador 

de gases e pelo acelerômetro.  

 As medidas foram realizadas simultaneamente, porém as interpretações 

do GE fornecido pelo acelerômetro e pelo analisador de gases foram realizadas 

de forma cega por pesquisadores distintos, os quais desconheciam o resultado 

da outra avaliação. 

  Os dados foram analisados baseados no gasto energético total (GET) e 

do gasto energético na atividade física (GEAF). 

 



47 
 

4.3.2 Monitoramento do gasto energético 

 

 Para o monitoramento do gasto energético, foram considerados os 

desfechos: GET, GEAF, além do gasto GET nas atividades: deitado, sentado e 

em pé, caminhada e shuffling (andar arrastado), os dados foram extraídos 

através do relatório gerado com as informações registradas pelo acelerômetro 

(Figura 03). 

 

 
Figura 03: Modelo de relatório do monitoramento do gasto energético 

  

4.3.3 Monitoramento das atividades físicas 

 

 Para o monitoramento das atividades físicas, foi considerado o tempo 

total e porcentagem nas atividades: deitado, sentado e em pé, caminhada e 
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marcha patológica nos períodos manhã, tarde e noite, além dos tempos em 

atividades sedentárias e ativas, extraídos do relatório de atividades físicas 

(Figura 04). 

 

 
Figura 04: Modelo de relatório do monitoramento da atividade física 

 

4.4 AVALIAÇÕES 

 

4.4.1 Acelerometria 

 

 Foi utilizado o acelerômetro triaxial MoveMonitor (DynaPort-

MoveMonitor, McRoberts; The Hague, The Netherlands) (Figura 05). Optamos 

por este equipamento por possibilitar o monitoramento não invasivo, continuo 

das atividades desenvolvidas durante o regime de internação, além de ser um 
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equipamento leve, porém robusto, não interferindo no desempenho dos 

pacientes, e de baixo custo. 

 
Figura 05: Acelerômetro triaxial MoveMonitor 

 

  O acelerômetro é um equipamento pequeno e leve (85 X 58X 11,5 mm, 

55g), com frequência de amostragem de 100 Hz, bateria de polímero de lítio 

que permite 204 horas de aquisição de informações. O acelerômetro triaxial 

possui um sensor que mensura a aceleração em uma escala com peso entre 2 

a 6g, com uma largura de banda de 640 Hz em todos os eixos e uma resolução 

que varia entre 1 mg a 2 g e 3 mg a 6 g (Dynaport Move Monitor Manual, __). 

 O equipamento foi fixado por uma cinta elástica na região lombar baixa 

(Figura 06), pois neste local possibilita os registros referentes a performance 

das posturas (deitado, sentado e em pé) e das atividades (caminhar e shuffling) 

(Dynaport Move Monitor Manual, __). 
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Figura 06: Posicionamento do acelerômetro  

 

O acelerômetro foi previamente programado para cada participante 

utilizando o softwear Dyrector, incluindo o início do registro das informações 

(data e horário). Estas informações foram armazenadas em um cartão de 

memória SD, possibilitando o registro minuto a minuto. 

Uma luz acendia quando o equipamento iniciava sua medida e se apagava 

após o término da programação do registro. Após isso, as informações 

registradas no cartão de memória SD foram transferidas via conector USB a 

um computador remoto, sendo armazenada e calculada as variáveis do estudo 

por meio do webservice. O webservice oferece uma análise detalhada a cada 

minuto, possibilitando assim determinar uma janela de análise de acordo com o 
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interesse, retirado do tempo total de medição (Dynaport Move Monitor Manual, 

__). 

 

4.4.2 Analisador de gases 

 

 Para realizar a certificação do GE, os valores identificados pelo 

acelerômetro foram comparados aos obtidos pelo analisador de gases. Optou-

se pela ergoespirometria por prever uma estimativa validada e acurada do 

consumo máximo de oxigênio (VO2máx), sendo considerada o padrão ouro 

para esta medida (Stookey et al., 2013). 

 O equipamento é composto por um hardware que reúne as unidades de 

entrada, saída e cálculos, calculadoras e o espaço para elaboração dos dados 

e um software que corresponde aos programas pré-estabelecidos com 

algoritmos conhecidos que resultam em todas as variáveis conhecidas 

(frequência respiratória, volume corrente, ventilação pulmonar, consumo de 

oxigênio, dióxido de carbono, quociente respiratório e/ou razão de troca 

gasosa, equivalentes ventilatórios de oxigênio e de dióxido de carbono, pulso 

de oxigênio, espaço morto funcional, pressão expirada final ou fração expirada 

final de oxigênio e de dióxido de carbono e quilocalorias) (Silva et al., 1997). 

 Os gases expirados foram coletados por meio do analisador Metalyzer II-

R2 Micromed® (número de série 27130506) Micromed Biotecnologia Ltda., 

(Figura 07) previamente calibrado conforme orientação do fabricante. 
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Figura 07: Analisador de Gases utilizado no estudo 

 

 A medida de volume foi mensurada continuamente e registrada a cada 

20 segundos com o paciente respirando através de uma máscara facial fixada 

ao seu rosto e acoplada ao um transdutor de volume (Figura 08) (Cortex, __). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 08: Posicionamento da máscara do analisador de gases 
 

 Principais variáveis do teste ergoespirométricos (Silva et al., 1997): 
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• Ventilação pulmonar: o seu aumento é proporcional a produção de 

dióxido de carbono (VCO2). 

• Consumo de oxigênio (VO2): variável confiável e representativa da 

capacidade funcional cardiorrespiratória durante o exercício que sofre 

influência de fatores exógenos e endógenos. 

• Equivalentes ventilatórios de oxigênio (VE/VO2) e de dióxido de carbono 

(VE/VCO2): quantidade de litros ou centímetros cúbicos de ar que devem 

ser ventilados.  

• Quociente respiratório (QR) e/ou razão de troca respiratória (RER ou R): 

relação entre a produção de CO2 e o VO2. O comportamento desta 

variável, permite estimar a participação proporcional do substrato 

energético que está sendo utilizado durante os exercícios. Ao realizar 

uma atividade física um R de 0,70 relaciona-se ao consumo de lipídeos, 

de 0,8 proteína e de 1,00 carboidrato. 

• Quilocalorias: foi determinado multiplicando-se o equivalente de calorias 

com base na relação de troca respiratória com dados do consumo de 

oxigênio. 

 Neste estudo optou-se pela análise das seguintes variáveis: consumo 

máximo de oxigênio (VO2), produção de dióxido de carbono (VCO2), coeficiente 

respiratório (r), frequência cardíaca (FC) e as quilocalorias (Kcal), além das 

medidas apresentadas pelo analisador de gases ainda foram registrados o 

tempo de caminhada e distância percorrida (DP). 

 

  



54 
 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para apresentação dos dados utilizou-se média e desvio-padrão com 

seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) ou frequência e 

porcentagem. Todas as variáveis foram avaliadas através do teste de 

normalidades Kolmogov-Smirnov e se mostraram homogêneas.  

 Para a validação do acelerômetro em portadores de AVC, optou-se pela 

utilização do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) modelo two-way mixed, 

tipo concordância absoluta, que  é uma medida de confiabilidade das 

observações encontradas definida pela razão entre a variância das unidades 

de análise e a variância total (Landis e Koch, 1977) e o coeficiente de 

correlação de concordância (CCC) que é uma análise de concordância entre 

duas leituras de uma mesma amostra, comparando sua distribuição com uma 

linha de 45 graus (linha de concordância) (Lin, 1989). Para tal, leva-se em 

consideração o coeficiente de correlação de Pearson que mostra a medida de 

precisão por quantificar a força de associação linear entre as medidas e a 

correção do viés que mede o quanto os valores se deviam da linha de 45 graus 

e afere a acurácia da medida. 

 Destaca-se que o principal desfecho é a comparação do GET e do 

GEAF encontrados no acelerômetro com as Kcal encontradas no analisador de 

gases, as demais variáveis que serão avaliadas são importantes para uma 

análise mais detalhada. 

 A análise de concordância foi realizada em dois momentos: durante o 

teste de caminhada em esteira comparando os valores máximos e/ou finais 

encontrados no alisador de gases: VO2, VCO2, R, FC, Kcal e DP com o gasto 
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energético total do teste de caminhada (GETt) e com o gasto energético de 

atividade física durante o teste (GEAFt) e também durante o monitoramento 

que comparou as medidas diárias do gasto energético total do período de 

monitoramento (GETm) e do gasto energético em atividade física durante o 

período de monitoramento (GEAFm). 

 Para indicar a força de concordância do ICC foi utilizada a classificação 

proposta por Landis e Koch (1977): <0,00 = pobre; 0,00-0,20 = leve; 0,21-0,40 

=razoável; 0,41-0,6 = moderado; 0,61-0,80 = substancial; 0,81-1,00 = 

concordância quase perfeita.  E para o CCC que varia de + a -1 foi utilizada a 

interpretação semelhante à da correlação. 

 Adicionalmente a isso, foram pesquisados os limites de concordância de 

Bland-Altman e realizada uma regressão linear simples para pesquisar a 

associação entre as medidas avaliadas do GETt e do GEATt com kcal.  

 Optou-se também por realizar a correlação entre o GETt com a média do 

GETm e do GEAF e para isto utilizou-se o coeficiente de correlação de Person 

cuja analise foi baseada na classificação de Dancey e Reidy (2013): r = 0,10 

até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte). 

 Para a análise dos dados do monitoramento, optou-se por analisar os 3 

dias intermediários dos 5 acompanhados, pois nestes era possível a avaliação 

por 24 horas seguidas, já que no primeiro e último dia de monitoramento o 

acelerômetro não permanecia com os participantes o período completo de 24 

horas.  

 Optou-se também por realizar uma análise do monitoramento durante o 

período de atividades de reabilitação e para tal utilizou-se os mesmos 3 dias, 

porém a análise foi concentrada em janelas de 12 horas, isto é, das 07h00min 
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às 19h00min. Para avaliar o comportamento do gasto energético entre os 3 

dias, foi utilizado o teste estatístico análise de variância (ANOVA). 

 Foram utilizados os programas estatísticos SPSS Statistics 19 (IMB) e 

MedCalc, com nível de significância determinado em p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CONFIABILIDADE 

 

 A análise de confiabilidade do acelerômetro utilizado foi necessária já 

que o equipamento nunca havia sido utilizado em pacientes pós-AVC em 

regime de internação, e para que os resultados de GETt e GEAFt foram 

comparados com as variáveis disponibilizadas pelo analisador de gases 

durante um teste de caminhada em esteira. Os resultados do teste de 

caminhado tanto da acelerometria quanto do analisador de gases estão 

apresentados na tabela 02. 

 

  Tabela 02: Variáveis do teste de caminhada 

Variáveis Média ±dp IC 95% 

Acelerômetro   
   GET (kcal) 41,8±15,5 [35,2; 48,3] 
   GEAF (kcal) 21,3±12,6 [16; 26,6] 
   TMB (kcal) 16,3± 10,4 [12; 21] 
   DIT (kcal) 4,1± 1,5 [3,5; 4,8] 
Analisador de gases   
   Tempo de teste (s) 439,8±164,9 [369; 509] 
   DP (m) 237,1±151,1 [173; 300] 
   VO2 (ml/kg.min) 14,4±3,1 [13; 16] 
   VCO2 (ml/kg.min) 12,1±2,40 [11; 13] 
   R 0,91±0,09 [0,87; 0,96] 
   Caloria total (Kcal) 42,9±17,3 [35,5; 50,2] 
   FC (bpm) 124,7±22 [115; 134] 

GET: gasto energético total; GEAF: gasto energético em atividade física; TMB: taxa metabólica 
basal; DIT: termogênese induzida pela dieta; DP: distância percorrida; VO2: consumo de 
oxigênio; VCO2: produção de dióxido de carbono; R; coeficiente respiratório; FC: frequência 
cardíaca; dp: desvio-padrão; IC95%: intervalo de confiança de 95%. 

 

 A confiabilidade dos dados está apresentada na tabela 03, que permite 

observar uma confiabilidade quase perfeita e uma consistência forte na 
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comparação do GET comparado com as kcal e uma confiabilidade substancial 

com consistência fraca entre o GEAF e as kcal. 

Tabela 03: Apresentação dos coeficientes de correlação intraclasse e do 
coeficiente de correlação de concordância do teste de caminhada 

Var Var ICC IC 95% CCC IC 95% Pearson Viés 

GET Kcal 0.94 [0.86; 0.97] 0.88  [0.76; 0.94] 0.89 0.99 
GET  VO2 0.4  [-0.4; 0.7]] 0.05 [0.01; 0.1] 0.62 0.09 

GET  VCO2 0.3 [-0.63; 0.69] 0.03 [0.00; 0.06] 0.56 0.06 

GET  R 0.002 [-1.3; 0.56] 0.00 [-0.00; 0.00] 0.08 0.001 

GET  FC 0.36 [-0.46; 0.72] 0.02 [-0.01; 0.05] 0.23 0.08 

GET  DP 0.3 [-0.65; 0.68] 0.06 [0.02; 0.09] 0.8 0.07 

GEAF  Kcal 0.77 [0.5; 0.9] 0.3 [0.11; 0.5] 0.6 0.46 

GEAF VO2 0.3 [-0.65; 0.68] 012 [-0.02; 0.27] 0.4 0.36 

GEAF VCO2 0.3 [0.67; 0.68] 0.1 [0.00; 0.2] 0.4 0.23 

GEAF R -0.009 [-1.33; 0.6] -0.00 [-0.00; 0.00] -0.3 0.004 

GEAF FC 0.35 [-0.5; 0.7] 0.01 [-0.00; 0.00] 0.2 0.04 

GEAF DP 0.18 [-0.8; 0.6] 0.03 [0.00; 0.05] 0.6 0.05 
Var: variável; ICC: coeficiente de correlação intraclasse; IC 95%: intervalo de confiança de 
95%; CCC: coeficiente de correlação de concordância, GET: gasto energético total; Kcal: 
quilocalorias, VO2: consumo máximo de oxigênio; VCO2: produção de dióxido de carbono; R; 
coeficiente respiratório; FC: frequência cardíaca; DP: distância percorrida; GEAF: gasto 
energético em atividade física. 

 

 A figura 09 apresenta o gráfico de Bland-Altman, juntamente com a 

regressão linear comparando a variável Kcal com GETt e o GEAFt.  

 

 
Figura 09: Bland-Altman e seus intervalos de concordância da comparação 
entre Kcal obtidas no analisador de gases com as obtidas com GET (A) e 
GEAF (B). No eixo X encontra-se a diferença entre o valor do GET (A) e GEAF 
(B) do acelerômetro e as kcal do analisador de gases e no eixo Y a média entre 
o GET (A) e o GEAF (B) com as kcal. A linha azul contínua de maior espessura 
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representa a média das medidas, as linhas azuis contínuas finas mostram o 
intervalo de confiança da curva. A linha cinza pontilhada é a representação da 
linha de regressão, seguidas das linhas vermelhas continuas que apresentam o 
IC da regressão. As linhas verdes pontilhadas representam os limites de 
concordância. 
 

 A tabela 04 apresenta o ICC das medidas do monitoramento do GE, 

mostrando que existe uma concordância quase perfeita entre os três dias para 

todas as medidas do GE nas 24 horas, no GET, e GE em locomoção em 12 

horas, uma concordância substancial no GEAF, deitado, sentado e shuffling e 

moderada para o GE em pé no intervalo de 12 horas. 

 

Tabela 04: Concordância das medidas do GE durante 24 horas e durante 12 
horas 

Variável ICC 24 horas ICC 12 horas 

GET 0,86 [0,7; 0,94] 0,86 [0,73; 0,94] 
GEAF 0,86 [0,7; 0,94] 0,8 [0,6; 0,91] 

GE repouso 0,9 [0,8; 0,95] 0,63 [0,23; 0,84] 
GE sentado 0,92 [0,9; 0,96] 0,79 [0.6; 0,9] 

GE pé 0,82 [0,6; 0,9] 0,57 [0,11; 0,81] 
GE locomoção 0,75 [0,5; 0,9] 0,81 [0,61; 0,91] 
GE shuffling 0,82 [0,6; 0,9] 0,75[0,5; 0,9] 

GET: gasto energético total; GEAF: gasto energético em atividade física; GE: gasto energético; 
ICC: coeficiente de correlação intraclasse. 

 

5.2 MONITORAMENTO 

 

 A tabela 05 monstra o comportamento do GE medido no monitoramento 

de 24 e 12 horas, bem como a apresentação em porcentagem do GET gasto 

em cada atividade medida e o GE/minuto. 
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Tabela 05: Características do GE nas diferentes atividades monitoradas em 
quilocalorias 

 24 horas 12 horas 

Variável Média±dp 
[IC95%] 

% 
GET 

GE/min Média±dp 
[IC95%] 

% 
GET 

GE/min 

GET 
 

1903±471 
[1694; 2112] 

__ __ 1157,7±253,5 
[ 1024,3; 
1273,1] 

__ __ 

GEAF 
 

385,6±136 
[325; 446] 

19% __ 323,6±104,5 
[276; 371,2] 

27% __ 

GE deitado 
 

966±361 
[806; 1127] 

50% 1,3±0,25 
[1,1; 1,4] 

327,6±223 
[226; 429] 

24% 1,4±0,7 
[1,3; 1,5] 

GE sentado 647±294 
[543; 805] 

36% 1,5±0,27 
[1,3; 1,6] 

575±214 
[477; 672] 

53% 1,5±0,3 
[1,4; 1,7] 

GE pé 143±93 
[102; 185] 

7,1% 1,8±0,47 
[1,6; 2,1] 

126±66 
[96; 156] 

12% 1,8± 0,4 
[1,6; 2] 

GE 
locomoção 

81±71 
[50; 113] 

3,3% 4,6±1,1 
[4,1; 5,1] 

77±72 
[73; 258] 

6% 4,7±0,9 
[4,2; 5,1] 

GE shuffling 55,5±33,8 
[40; 70] 

2,6% 4,4±1,1 
[39; 4,9] 

57,1± 36,7 
´40; 74] 

5% 4,4±1 
[3,9; 4,9] 

GET: gasto energético total; GEAF: gasto energético em atividade física; GE: gasto energético; 
%GET: porcentagem do gasto energético total; GE/min: gasto energético por minuto; dp: 
desvio-padrão; IC95%: intervalo de confiança de 95% 

  

A tabela 06 mostra os valores do gasto energético total, em atividade 

física e também dispendido em cada uma das funções monitoradas, sendo 

observado um comportamento semelhante entre os 3 dias de monitoramento. 

 

Tabela 06: Monitoramento do GE durante 24 horas em quilocalorias 

Variável Dia 1 Dia 2 Dia 3 Anova 

GET 1817±572 
[1532; 2071] 

1942±458 
[1739; 2145] 

1925 ±538,4 
[1686; 2164] 

0,69 

GEAF 397±160 
[326; 468] 

308±117 
[328; 432] 

379±148 
[313; 445] 

0,89 

GE repouso 
 

936,5±364 
[774;1098] 

956±361 
[77; 795] 

1008,13±450 
[96;808] 

0,82 

GE sentado 
 

640,6±297 
[509;772] 

740±342 
[596; 884] 

642,5±324 
[498;786] 

0,49 

GE pé 
 

155,8±109, 
[107; 204] 

123±101 
[78;168] 

151,2±113,5 
[101, 202] 

0,56 

GE locomoção 103,3±105 
[56; 150] 

62±61 
[34; 89] 

62±76 
[29; 96] 

0,17 

GE shuffling 64,9 ±50 
[42; 87] 

52±30 
[38;65] 

48±37 
[31; 64] 

0,33 

GET: gasto energético total; GEAF: gasto energético em atividade física; GE: gasto energético. 
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 Na figura 10 é possível observar uma correlação moderada entre o 

GETm e GEAFm em 24 horas quando comparados com o GETt ambas 

estatisticamente significantes. 

 

 
Figura 10: Correlação entre o GETm e o GETt (A) e entre o GEAF e o GETt 
(B). No eixo X está representado o GETt e no eixo Y o GETm (A) e o GEAFm 
(B). GETm: gasto energético total do monitoramento; GETt, gasto energético 
total do teste de caminhada; GEAFm: gasto energético em atividade física do 
monitoramento. 
 

 O tempo em que os pacientes permaneciam em atividade ou sedentário 

também foi avaliado e está apresentado na tabela 07, onde é possível observar 

que a maior parte do tempo os pacientes permaneciam em atividades 

sedentárias (sentadas ou deitadas) e que não houve diferença significativa 

entre os dias de monitoramento. 
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Tabela 07: Tempo permanecido nas diferentes posições monitoradas em 
minutos 

Variável Dia 1 Dia 2 Dia 3 % 24h Anova 

Deitado 739±210 
[646; 823] 

709±202 
[620; 800] 

763±212 
[669; 857] 

53 0,69 

Sentado 441±171 
[365; 527] 

501±207 
[409; 593] 

442±182 
[361; 536] 

34 0,48 

Sedentário 1180±215 
[556; 1255] 

1211208 
[118; 1303] 

1147±305 
[1212; 1285] 

85 0,69 

Pé 84±60 
[57; 111] 

78±59 
[52; 104] 

151±287 
[24; 279] 

6 0,29 

Locomoção 22±21 
[12; 31] 

15±15 
[8; 21] 

17±16 
[10; 25] 

1 0,42 

Shuffling 13±9 
[9; 18] 

12±7 
[9; 15] 

12±8 
[8;16] 

1 0,79 

Ativo 119±72 
[87,4; 151] 

101±70 
[70; 132] 

116±78 
[81; 150] 

8 0,69 

 

 A tabela 08 mostra os valores do gasto energético total, em atividade 

física e também dispendido em cada uma das funções monitoradas em 12 

horas referentes ao período diurno dos pacientes pós-AVC, sem diferença 

significativa entre os 3 dias monitorados. 

 

Tabela 08: Valores médios diários do GE durante o monitoramento de 12 horas 
em quilocalorias 

Variável Dia 1 Dia 2 Dia 3 Anova 

GET 1137±350 
[978; 1297] 

1163±216 
[1064; 1261] 

1172±271 
[1048; 1297] 

0,92 

GEAF 337±162 
[327; 411] 

311±84,3 
[273; 350] 

322±108,5 
[272; 371] 

0,79 

GE deitado 327.4±288 
[441; 685] 

602±255 
[486; 718] 

365±348 
[207; 524] 

0,70 

GE sentado 563±268 
[441; 685] 

602±254 
[486; 718] 

559±273 
[451; 667] 

0,82 

GE pé 122,7±84 
[84,4; 161] 

137±99 
[91,4; 182] 

120±86 
[81; 159] 

0,80 

GE locomoção 85±100 
[39; 131] 

67,4±72 
[34,6; 100] 

77±79 
[41,2; 144] 

0,79 

GE shuffling 61±50 
[38,5; 83,6] 

60±444 
[39,7; 80] 

50±39 
[33; 69] 

0,71 

GET: gasto energético total; GEAF: gasto energético em atividade física; GE: gasto energético.  
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 Na Figura 11 é possível observar uma correlação moderada entre o 

GETm e GEAFm em 12 horas quando comparados com o GETt, sendo 

significativo apenas para o GEAFm. 

 

Figura 11: Correlação entre o GETm e o GETt (A) e entre o GEAF e o GETt 
(B). No eixo X está representado o GETt e no eixo Y o GETm (A) e o GEAFm 
(B). GETm: gasto energético total do monitoramento; GETt, gasto energético 
total do teste de caminhada; GEAFm: gasto energético em atividade física do 
monitoramento. 
 

 Em relação ao tempo em que cada indivíduo permaneceu nas posições 

monitoradas nas 12 horas correspondentes ao período diurno é possível 

observar na tabela que o comportamento é semelhante nos 3 dias de 

monitoramento (Tabela 09). 

  



64 
 

Tabela 09: Tempo permanecido em minutos nas diferentes posições 
monitoradas 

Variável Dia 1 Dia 2 Dia 3 % 24 h Anova 

Deitado 182±106 
[133; 230] 

197±165 
[122; 272] 

235±169 
[158; 312] 

14 0,49 

Sentado 402±131 
[342; 461] 

406±168 
[329; 483] 

368±142 
[303,432] 

27 0,65 

Sedentário 560±108 
[511; 609] 

597±168 
[329; 483] 

585±110 
[535; 653] 

40 0,47 

Pé 82±60 
[54; 109] 

79±60 
[48; 102] 

77,6±60 
[50; 105} 

5 0,93 

Locomoção 18±19 
[10; 27] 

14±14 
[7; 20] 

16±17 
[8; 24] 

1 0,72 

Shuffling 14±10 
[10; 19] 

13±9 
[9; 17] 

11±8 
[7; 14] 

1 0,38 

Ativo 114±68 
[83; 146] 

103±65 
[73; 132] 

105±70 
[73; 137] 

7 0,84 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O desfecho primário do nosso estudo foi a comparação das kcal obtidas 

pelo analisador de gases com o GETt e o GEAFt obtidos pelo acelerômetro. Foi 

possível observar uma confiabilidade quase perfeita e uma forte consistência 

entre as kcal com o GETt e uma confiabilidade substancial com consistência 

fraca quando comparada com GEAF. Destaca-se que os desfechos 

secundários dependiam diretamente do primário, assim também foi observado 

uma adequada confiabilidade entre as medidas de GET, GEAF e do GE nas 

diferentes posições corporais e movimentos avaliados nos 3 dias de 

monitoramento. Esses achados são importantes, pois possibilitam o 

monitoramento de forma não invasiva durante as atividades rotineiras de 

reabilitação, auxiliando os profissionais nas tomadas de decisão de forma 

precisa e segura para alcançar a meta terapêutica proposta. 

 Todas as variáveis deste estudo se mostraram homogêneas em relação 

a sua distribuição, as características dos pacientes avaliados mostram que a 

idade média dos pacientes pós-AVC atendidos em regime de internação com 

critérios para participação na pesquisa foi de 46,2 anos, faixa etária 

considerada produtiva e cuja incapacidade apresenta um alto impacto na 

sociedade.   

 No Brasil a prevalência do AVC aumenta de acordo com a idade sendo 

que na faixa etária de 30 a 59 anos é de 1,1% (Bensenor et al., 2015), porém 

um dado preocupante é que entre 2000 e 2010 a prevalência de AVC na 

população entre 45 a 59 anos permaneceu inalterado diferentemente dos 

indivíduos com mais de 60 anos cujo número de novos AVC diminuiu 
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significativamente, justamente a faixa etária do nosso estudo (Mozaffarian et 

al., 2016). 

 O perfil dos pacientes encontrados é semelhante ao apresentando pela 

AHA (Mozaffarian et al., 2016) com as atualizações das estatísticas em relação 

ao AVC. Em nosso estudo encontramos 87,5% de pacientes com AVC 

isquêmico, o mesmo encontrado por eles. Em nossa amostra as doenças 

associadas apresentaram maior prevalência que as estatísticas americanas, 

porém com o mesmo nível de sedentarismo e de tabagismo. 

 Ao comparar os pacientes de nosso estudo com pacientes internados na 

mesma instituição em 2010 (Jorge et al., 2015), é possível observar que 

obtivemos uma amostra com menor faixa etária de pacientes pós-AVC e uma 

maior funcionalidade, porém destaca-se que no estudo de Jorge et al., (2015) a 

escala Ranking inicial dos pacientes era 4 o que se caracteriza por 

incapacidade de deambular sem ajuda e que estes pacientes foram excluídos 

do nosso estudo. Provavelmente em função dos critérios de inclusão do 

estudo, nossos pacientes apresentavam-se funcionalmente mais 

independentes com uma MIF de 90,8 versus 56,3, somado aos critérios de 

inclusão que talvez tenham contribuído para esta menor faixa etária, as 

doenças associas e hábitos de vida estavam presentes para justificar o AVC. 

 O impacto funcional pode ser avaliado através do teste de caminhada. 

Em nosso estudo optamos por realizar o teste de caminhada em esteira por 

facilitar o controle das variáveis dos pacientes pós-AVC. É possível verificar 

que a DP média de 237,1 metros é próximo aos valores encontrados nos 

estudos de Manns e Haennel (2012) com 225,2 metros, Sibley et al., (2009) 

com 283,3 metros e de Tseng et al., (2009) 295,5 metros e inferior aos 
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encontrados por Rand et al., (2009) com 318 metros e Tang et al. (2006) com 

341,6 metros. 

 A DP juntamente com as demais informações obtidas por meio do teste 

revelam a condição funcional dos pacientes, distâncias menores que a prevista 

como a encontrada em nosso estudo e nos estudos acima reforçam a limitação 

funcional e o comprometimento durante a marcha dos pacientes pós-AVC. Esta 

limitação pode ser avaliada também através da medida de VO2 pico. 

 Billinger et al. (2015) afirmam que pacientes pós-AVC apresentam 

limitação na realização de atividades diárias e que após 6 a 12 meses pós 

lesão ainda possuem uma aptidão cardiorrespiratória diminuída e podem 

apresentar valores de VO2 pico inferiores ao mínimo necessário para uma vida 

independente. 

 Encontramos um VO2 ao término do teste de 14,4 mL.Kg-1.min-1, o que 

equivale a 38% do predito, esse resultado está de acordo com os valores 

apresentados pela literatura (Billinger et al., 2015) que aponta uma variação do 

VO2 pico de 8 a 22 mL.Kg-1.min-1, o que equivale a 26 a 87% do predito. Nosso 

VO2 pico apresentou valores próximos aos encontrados em diferentes estudos 

(Tang et al., 2006, Manns e Haennel 2012; Tseng et al., 2009; Sibley et al., 

2009) o que reforça a limitação destes pacientes já observada pela DP no teste 

de caminhada, porém em todos os estudos tratavam-se de pacientes 

ambulatoriais com tempo de lesão superior ao encontrado em nosso estudo. A 

faixa etária mais baixa, pode ter contribuído para um melhor desempenho nos 

testes mesmo com um tempo de lesão menor encontrado neste estudo. 

 Os baixos valores encontrados tanto na DP quanto no VO2 podem estar 

relacionados a fisiopatologia musculoesquelética que ocorre no hemicorpo 
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plégico como fraqueza muscular importante, aumento da gordura 

intramuscular, substituição das fibras musculares lentas por rápidas 

(fadigáveis), maior expressão de citocinas inflamatórias envolvidas na atrofia 

muscular entre outras e que apesar da reabilitação precoce minimizar esses 

efeitos ainda é possível verificar uma limitação importante em pacientes com 

maior tempo de lesão (Billinger et al., 2014). 

 O estudo de Serra et al. (2016) propõe novos valores de cortes, 

inferiores aos usuais, para classificação do nível de atividade física pós-AVC 

utilizando a acelerometria, justamente por esta população apresentar limiares 

significativamente menores que indivíduos saudáveis. O que é reforçado pela 

revisão sistemática de Kramer et al. (2016), que aponta a necessidade de 

orientações especificas de exercícios para pacientes pós-AVC já que foi 

detectado que estes apresentam níveis de atividades físicas inferiores e que 

para alguns pacientes o que é considerado pelas diretrizes como atividade leve 

é na verdade para pós-AVCs consideradas moderadas.  

 Justamente em consequência da fisiopatologia do AVC, o 

monitoramento destes pacientes na rotina de reabilitação e no dia a dia torna-

se importante. Por serem confortáveis, baratos e resistentes, diferentes 

acelerômetros podem ser uma alternativa. Os acelerômetros têm sido utilizados 

para avaliar o GE de pacientes saudáveis (Atallah et al., 2011) e com 

patologias, como DPOC (Langer et al., 2009), doença arterial periférica 

(Fokkenrood et al., 2014) e AVC (Moore et al., 2012). 

Uma revisão sistemática que investigou a validade dos monitores de 

atividade em indivíduos saudáveis e com doenças crônicas concluiu que existe 

a necessidade de novos estudos de validação destes equipamentos com 
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portadores de doenças crônicas. Porém, nesta revisão não foi incluído nenhum 

estudo com AVC. Entretanto, a revisão destaca que os acelerômetros se 

mostraram menos acurados para medida em indivíduos que deambulam mais 

devagar, diferentemente dos nossos resultados com pacientes com AVC, 

assim como de resultados citados na literatura com pacientes com DPOC (Van 

Remoortel et al., 2012). 

 Nos pacientes com AVC recomenda-se o uso dos acelerômetros triaxiais 

por serem superiores aos demais monitores e esta recomendação está 

relacionada ao padrão de marcha destes pacientes (Gebruers et al., 2010; 

Rand et al., 2009). Os acelerômetros triaxias utilizam informações de inclinação 

e aceleração para detectar posturas, mudanças de posicionamento e de 

movimento que podem estar comprometidas em pacientes com AVC (Culhane 

et al., 2004). 

 Não encontramos estudos que utilizassem o Dynaport para o 

monitoramento do GE em pacientes com AVC, apenas em indivíduos 

saudáveis (Van Hess et al., 2009; De Groot e Neiuwenhuizen et al., 2013) ou 

com doenças crônicas (Fokkenrood et al., 2014; Rabinovich et al., 2012; Van 

Remoortel et al., 2012). Entretanto verificamos a utilização de outros 

acelerômetros para avaliação de pacientes com AVC, como o Actical (Rand et 

al., 2009) e as três versões do SenseWear Armband Pro (Manns e Haennel 

2012), Pro 2 (Vanroy et al., 2014) e Pro 3 (Moore et al., 2012 e Moore et al., 

2013), todos considerados válidos para esta população, porém no SenseWear 

Armband Pro deve ser utilizado com cautela em pacientes com AVC que 

deambulam lentamente por não ser tão sensível (Manns e Haennel 2012).  
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 Em relação ao acelerômetro utilizado neste estudo, foi encontrado um 

estudo que utilizou outra versão do Dynaport, para avaliação do 

comportamento da AF de pacientes com AVC crônico, mas não foi realizado 

nenhuma análise de validade (Frazer et al., 2013), porém se mostrou acurado 

em portadores de doença arterial periférica (ICC >0,97) (Fokkenrood et al., 

2014) e em adolescentes saudáveis, tanto no teste-reteste (ICC 0,97) como 

inter-examinadores (ICC 0,88) (Van Hess et al., 2009). Já em relação ao GE, 

a literatura mostrou-se controversa. Em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) o equipamento mostrou-se válido, explicando as 

variações do GE ao ser comparado com o VO2 (Van Remoortel et al., 2012) 

porem, em indivíduos saudáveis não foi estimado adequadamente (de Groot e 

Nieuwenhuizen 2013). 

 Avaliamos a confiabilidade do acelerômetro em dois momentos, primeiro 

comparando os resultados GETt e GEAFt com os resultados do analisador de 

gases, considerando o desfecho primário deste estudo a comparação com as 

kcal e também a confiabilidade durante os dias de monitoramento.  

 Em relação ao teste de caminhada, observamos uma confiabilidade 

quase perfeita e uma concordância forte do acelerômetro para medida do GETt 

(ICC 0,88; CCC=0,88), demonstrando que o equipamento foi capaz de 

identificar o GE para a atividade de caminhada. A CCC ainda nos permite 

afirmar que para esta medida o equipamento apresentou alta precisão e forte 

acurácia (r=0,89; viés 0,99). Destaca-se que nossos pacientes não realizaram 

esforços vigorosos na esteira e que pela análise de Bland-Altman pode ser que 

esta confiabilidade se modifique com o aumento do gasto energético, porém 
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este perfil de pacientes não atinge este nível de esforço físico provavelmente 

pela limitação física e funcional.   

 Portadores de AVC apresentam a marcha mais lenta e gastam mais 

energia quando comparados com indivíduos saudáveis (Stoquart, 2012), pois 

o tempo de apoio do membro parético é mais curto e a passada é menor 

quando comparados ao membro não afetado. Isto por sua vez produz um 

deslocamento anormal do centro de gravidade, o que resulta em maior gasto 

energético, o que poderia dificultar a medida de aceleração, porém, apesar de 

sua baixa velocidade de caminhada, em função do prejuízo físico, esta ocorre 

com maior oscilação entre as fases da marcha podendo facilitar a 

identificação pelo acelerômetro. 

 Destaca-se ainda que o GET é baseado em algoritmos que levam em 

consideração o peso corporal, idade, e altura dos participantes, porém sem 

considerar a presença ou não de doenças crônicas ou limitações funcionais 

(Manns e Haennel 2012). Isto torna difícil a identificação da eficiência 

mecânica dos indivíduos, que pode ser notada pela diferença do 

comportamento do GETt e do GEAFt, sendo que o segundo apresenta uma 

menor confiabilidade e concordância com uma medida de moderada precisão 

e acurácia. O posicionamento do acelerômetro utilizado neste estudo, na 

coluna lombar baixa, pode ter facilitado a captação da aceleração e a 

transformação deste, por meio de algoritmos específicos em um gasto 

energético próximo ao encontrado no analisador de gases.  

 Assim, o acelerômetro foi sensível para identificar o GE em nossos 

pacientes com sequela de AVC, bem como nos DPOC (Rabinovich et al., 
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2013) que apesar de apresentarem características fisiopatológicas diferentes, 

ambos apresentam mobilidade diminuída e relacionada à fadiga muscular. 

 A confiabilidade e concordância encontrada entre o GET e as kcal é 

muito relevante, pois possibilita a utilização deste equipamento em pacientes 

pós-AVC para avaliar o comportamento do GE nas atividades habituais. Estes 

achados foram reforçados durante a análise de Bland-Altman, onde é possível 

observar limites de concordância consistentes, e um resultado da regressão 

linear significativa, mostrando que 80% do GET pode ser explicado pelos 

resultados das kcal do analisador de gases e que 40% do GEAF pode ser 

explicado pelas kcal do mesmo equipamento, reforçando o resultado anterior 

de que o GET é mais representativo das kcal gastas em determinada 

atividade já que variáveis antropométricas devem ser levadas em 

consideração. 

 Foi observada também uma confiabilidade moderada (ICC=0,41) quando 

comparado o VO2 com GET, nas demais variáveis do analisador de gases 

não verificamos confiabilidade e/ou concordância importante 

 Na comparação com o VO2, em pacientes com DPOC, o Dynaport foi 

considerado um dos acelerômetros mais sensíveis para monitorar condições 

controladas, como o teste máximo e em atividades físicas livres. Esses 

resultados mostraram que o Dynaport é um equipamento que possibilita a 

mensuração e monitoramento do GE em populações com restrições de 

movimento (Van Remoortel et al., 2012), como eram os nossos participantes.  

 Já no estudo com indivíduos saudáveis que não apresentou validade do 

GET frente ao analisador de gases, a justificativa baseia-se na dificuldade 

para detecção dos pequenos movimentos do tronco realizados durante 
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exercícios de alta intensidade, tanto na caminhada quanto em cicloergômetro, 

superestimando o primeiro e subestimando o segundo (Groot e 

Neiuwenhuizen et al., 2013). Talvez essa seja a diferença entre este e o 

nosso estudo, pois os portadores de AVC apresentam um maior trabalho 

mecânico muscular e biomecânica ineficiente durante a deambulação 

(Stoquart et al 2012), o que torna seus movimentos mais bruscos em função 

da resposta muscular anormal exacerbada (Reisman et al 2009), que facilita a 

detecção pelo acelerômetro. A condição de esforço em cicloergômetro não foi 

testada em nosso estudo. 

 Optamos para esta discussão comparar também os nossos resultados 

com os de outros estudos com AVC, porém com acelerômetros distintos, e 

para isto comparamos 5 estudos nesta população (Manns e Haennel 2012; 

Rand et al., 2009; Moore et al., 2013, Moore et al., 2012 e Vanroy et al., 2009), 

mas o único estudo que também avaliou um acelerômetro durante um teste de 

caminhada foi o de Manns e Haennel (2012). 

 Assim, tratando-se ainda da confiabilidade do GETt versus analisador de 

gases, nossos achados foram superiores ao estudo com o SenseWear Pro 

Armband, com ICC 0,94 versus 0,70, mas ambas as concordâncias foram 

significativas, validando os equipamentos para esta população com capacidade 

funcional semelhante, porém o Dynaport se mostrou mais confiável na medida 

do GEt (Manns e Haennel 2012). 

 Este resultado possibilitou as demais análises deste estudo que foram 

avaliar a confiabilidade das medidas e o comportamento do GE durante o 

monitoramento.  
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 O monitoramento dos pacientes foi analisado por três dias seguidos. 

Optamos por esta análise, pois dos cinco dias monitorados, o primeiro e o 

último não realizaram as medidas durante 24 horas porque o acelerômetro 

era instalado na manhã do primeiro dia e retirado na tarde do quinto dia. 

Entretanto, não existe consenso em relação ao período de monitoramento de 

portadores de AVC, existem relatos de 3 (Rand et al., 2009), 7 (Moore et al., 

2013) e 10 dias (Moore et al., 2012), porém todos se mostraram eficazes para 

o monitoramento destes pacientes. Além do monitoramento por 24 horas 

optamos também por avaliar o comportamento do GE em 12 horas, porém 

nos mesmos dias para podermos avaliar o comportamento durante as 

atividades de reabilitação desenvolvidas no IMREA. 

 Em nosso estudo obtivemos uma concordância moderada para o GETm 

e quase perfeita para GEATm tanto em 24 horas como nas 12 horas 

monitoradas. No estudo que testou o acelerômetro triaxial Actical também foi 

encontrada uma concordância quase perfeita tanto no membro parético 

quanto no não acometido para o GET, porém os autores não avaliaram o 

GEAF (Rand et al 2009). 

 A confiabilidade encontrada neste estudo nos permitiu analisar a 

concordância do GE nas diferentes posições analisadas e foi possível 

observar que na análise de 24 horas ocorreu uma maior concordância dos 

resultados principalmente as atividades sedentárias como ficar deitado e em 

pé, isto pode estar relacionado ao período noturno em que os pacientes não 

realizam nenhuma atividade relacionada à reabilitação.  

 Os resultados da confiabilidade no monitoramento de 12 horas quando 

analisada as atividades desenvolvidas foram um pouco inferiores ao 
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monitoramento de 24 horas com maior variação principalmente no GE deitado 

(ICC= 0,63) e GE de pé (ICC = 0,57) e isto pode estar relacionado às 

atividades de reabilitação desenvolvidas a cada dia bem como a condição 

funcional de cada indivíduo, já que é sabido que as restrições de mobilidade 

impactam no ortostatismo e deambulação (Lewis et al., 2011) e no tipo de 

atividade física também (Kafri et al., 2014; Jung et al., 2013). 

 Em relação ao monitoramento de 24 horas, o GET médio foi de 1903 

kcal e o GEAF de 385 kcal o que corresponde a 20% do GET, valor 

considerado normal já que normalmente o GEAF varia entre 15 a 30% e é 

somado a 10% de DIT e 60 a70% TMB (Melo, Tirapegui e Ribeiro 2008), 

porém pode ocorrer uma maior variação do GEAF dependendo do grau de 

condicionamento físico. Em idosos varia de 15% em sedentários até 50% em 

ativos (Pakoszdi et al., 2015). 

 Já na comparação de 12 horas, verificamos que o GEAF correspondeu a 

27% do GET, o que era esperado já que neste monitoramento foi excluído o 

período noturno, no qual os pacientes encontram-se mais inativos devido ao 

período de sono e que durante todo o dia estão concentradas as atividades 

de reabilitação. 

 Na análise do GE em cada posicionamento, no período de 24 horas, 

50% do GET foi medido com o indivíduo na posição deitada enquanto que em 

12 horas o posicionamento sentado correspondeu a 53% do GET. Esta 

diferença reafirma a mudança no comportamento quando levado em 

consideração o monitoramento do sono dos pacientes. Porém, 

independentemente do tipo de monitoramento, a maior parte do GET é 

dispendido em atividades sedentárias que podem ser justificadas pelo tempo 
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em que os pacientes permaneceram nas diferentes posições (tabela 05 e 07). 

Durante as 24 horas, os pacientes passaram 85% do tempo sedentário e em 

12 horas 40%. 

 O GE dispendido em condições ativas como ortostatismo e 

deambulação foi menor que o GE em atividades sedentárias e isto pode ser 

justificado pelo tempo em que os pacientes permaneceram em cada posição 

já que quando analisado o GE/min, a marcha apresentou o maior GE com 

4,7kcal/min, resultado encontrado também em outros estudos (Kafri et al., 

2014 e Houdijk et al., 2010) chegando a ser 10% maior que o GE de uma 

caminhada normal (Houdijk et al., 2010) e isto ocorre provavelmente devido 

ao trabalho mecânico realizado durante a marcha destes pacientes (Stoquart 

et al., 2012). 

 Ainda em relação ao GET medido durante o monitoramento de 24 horas, 

o valor médio encontrado em nosso estudo foi de 1903 Kcal/dia, valores 

semelhantes aos encontrados em pacientes com AVC também internados 

com mais de 6 meses de lesão que foi de 1930 Kcal/dia (Vanroy et al., 2014). 

Já quando comparado o nosso GET médio com outros realizados com AVC 

ambulatoriais apresentamos um GETm menor que dois estudos, 2380 

Kcal/dia (Moore et al., 2012), 2090 Kcal/dia (Moore et al., 2013). Assim é 

possível verificar que pacientes em regime de internação para reabilitação 

apresentam um menor gasto energético diário quando comparados com os 

ambulatoriais e isso pode estar relacionado ao fato que os pacientes 

internados ainda encontra-se em processo de recuperação e alcançarão 

maiores ganhos funcionais. Entretanto os acelerômetros podem ser utilizados 

em ambas as condições.  
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 Quando realizado a validação do monitoramento do GET pela água 

duplamente marcada, é aceitável uma variação de 8% (aproximadamente 200 

kcal) por dia (Rand et al., 2009 e Manns e Heannel 2012). Nós encontramos 

uma variação de 6,4% (aproximadamente 83,3 kcal) entre os dias, sem 

diferença estatística entre os dias de monitoramento, demonstrando que 

apesar das atividades de reabilitação serem diferentes entre os dias elas 

estão bem distribuídas não sobrecarregando os pacientes.  

 A sobrecarga não deve ser confundida com inatividade, já que está em 

pacientes pós-AVC pode inclusive aumentar o risco de novo evento 

cerebrovascular e também de doenças cardiovasculares. Esse 

comportamento sedentário resulta em declínio da capacidade funcional 

mesmo após 6 a 12 meses pós-AVC (Billinger et al., 2015). 

 Deve-se estimular os pacientes pós-AVC a seguir a recomendação da 

AHA (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008) que orienta ao 

menos 150 minutos de atividade física moderada a intensa ou 75 minutos de 

atividade aeróbia vigorosa a intensa por semana, porém esta não é a 

realidade encontrada, onde um comportamento altamente sedentário nesta 

população é encontrado (Tieges et al., 2014; Moore et al., 2013; Mattlage et 

al., 2015; Hokstad et al., 2015; Frazer et al., 2013). Apesar desta 

recomendação da AHA (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 

2008), tem se visto a necessidade de readequar esta recomendação para 

pacientes pós AVC (Kramer et al., 2016). 

 Encontramos um comportamento sedentário em pacientes pós-AVC 

tanto no monitoramento de 24 horas quanto no de 12 horas, porém nas 12 

horas monitoradas esta proporção foi menor com 40% do tempo versus 85%. 
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 Reafirmamos que nossos pacientes se encontravam em regime de 

internação para reabilitação que envolve a assistência multidisciplinar com os 

serviços de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 

condicionamento físico, musicoterapia, aulas educativas com enfermagem e 

serviço social entre outros e que muitas destas atividades são realizadas 

sentada, posição considerada como sedentário na leitura do acelerômetro. 

 O tempo sedentário médio que encontramos foi de 1177 minutos, tempo 

inferior ao observado em outro estudo com AVC (Moore et al., 2013) que 

avaliou estes pacientes com 1 semana (1383 min), 3 meses (1350 min) e 6 

meses (1355min) pós-AVC. Em pacientes agudos este comportamento pode 

variar dependendo do grau de comprometimento pós-AVC de 82,8% em 

pacientes leves até 97% do tempo sedentários em pacientes mais graves 

(Hokstad et al., 2015). 

 Esse comportamento sedentário se mostra variável, porém sempre alto 

sendo encontrado valores entre 93,9% (Mattlange et al., 2015) até 83,4% 

(Sanches et al., 2015) que se mantem com o passar das semanas e meses, 

variando de 70% do tempo com 48 semanas pós-AVC (Sánchez et al., 2015) 

até 75% do tempo sentado (aproximadamente 10,4 horas para pacientes mais 

independentes e 11,2 horas para pacientes mais dependentes) (English et al., 

2015). Outra preocupação é que além da AF ser proporcionalmente muito 

menor, ela é realizada em níveis muito baixos, dificultando a manutenção ou 

melhora do condicionamento destes pacientes (English et al., 2015). 

 Um estudo que comparou o comportamento de pacientes hospitalizados 

para reabilitação com aqueles que já se encontravam em domicilio mostrou que 

pacientes hospitalizados apresentaram um menor GE e realizaram um menor 
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número de passos quando comparados com os que se encontraram em seus 

domicílios, porém mostrou que pacientes não hospitalizados realizavam menos 

atividades de reabilitação (Vanroy et al., 2016) 

 Outro estudo reforça a necessidade de melhorar o incentivo ao aumento 

do nível de AF destes pacientes já que demostra o comportamento sedentário 

após 1 ano de lesão independente da condição funcional dos pacientes (Tieges 

et al., 2014). 

 Nossos pacientes apresentam um tempo médio de lesão para o início do 

tratamento em regime de internação de 13,9 meses, o que demostra uma 

demora para chegada destes pacientes a um centro de referência com regime 

de internação para reabilitação, porém muitos destes pacientes estavam 

assistidos ambulatoriamente. Como dito, todos os pacientes incluídos no 

estudo estavam aptos a deambular mesmo que com auxilio e durante o dia 

tinham seus horários preenchidos com atividades de reabilitação e mesmo 

assim apresentou um comportamento sedentário, o que pode ser justificado 

pela quantidade de atividades realizadas no posicionamento sentado 

considerado sedentário.  

 Nossos resultados alertam a necessidade de um monitoramento 

continuo destes pacientes para que os objetivos terapêuticos sejam alcançados 

e mantidos, bem como a constante busca pelo encorajamento a independência 

funcional e aumento no nível de AF. 

 O impacto dos nossos resultados com o conhecimento do 

comportamento do GE e do nível de AF em pacientes internados para 

reabilitação se extrapolam para a necessidade do acompanhamento 
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ambulatorial destes pacientes com objetivo de se evitar o surgimento e 

exacerbações de doenças associadas como o minimizar o risco de novo AVC. 

 Vemos como limitação do estudo o fato de não ter sido realizado um 

diário das atividades desenvolvidas durante o monitoramento, bem como a 

comparação com indivíduos ambulatoriais e saudáveis, porém por validar o uso 

deste acelerômetro em pacientes pós-AVC e já apresentar o perfil do GE e da 

AF nestes pacientes em regime de internação possibilita a continuidade deste 

estudo para traçar o perfil do GE e da AF em todas as etapas pós-AVC. 

 Levanta-se em questão se existe a necessidade de algoritmos para o 

cálculo do GET que leve em consideração a presença de doenças associadas 

e limitações físicas.  
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7 CONCLUSÃO 

  

 Com base neste estudo é possível concluir que o acelerômetro triaxial 

testado para o monitoramento de pacientes pós-AVC em regime de 

internação é confiável e concordante as medidas de GET e GEAF quando 

comparada com as kcal obtidas através do analisador de gases.  

 As medidas de GET e GEAF também foram consideradas confiáveis 

para os três dias de monitoramento tanto em 24 horas quanto em 12 horas, 

não sendo observadas diferenças significantes em seu comportamento. 

 Os pacientes pós-AVC apresentam um GET baixo e passam a maior 

parte em atividades consideradas sedentárias (deitado ou sentado). 
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ANEXO A – Aprovação do estudo pela Comissão de Ética e Pesquisa da 

HCFMUSP 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: 

...................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................................. SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO.............................................................Nº...................APTO: ............. 

BAIRRO:.................................................................CIDADE ................................... 

CEP:...............................TELEFONE: DDD (............) ............................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

.............................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .....................................................Nº ................. APTO: 

.................... 

BAIRRO: ..................................................... CIDADE: 

............................................. 

CEP: ................................. TELEFONE: DDD 

(............)........................................... 

_______________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  “Análise do monitoramento, 

do gasto energético em pacientes com sequela de acidente vascular 

encefálico.” 



88 
 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Linamara Rizzo Batisttella  

3. CARGO/FUNÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Médico II                    

4. UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Reabilitação Lucy Montoro – 

Instituto de Medicina Física e Reabilitação HCFMUSP.  

5.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □  

6. DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses 

 

1 – O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa 

que avalia o quanto o senhor(a) gasta de energia no dia a dia. Para a pesquisa 

vamos estudar pessoas que tiveram um derrame. O nosso objetivo é avaliar e 

monitorar o senhor(a) durante a realização das tarefas enquanto estiver 

internado no Instituto Lucy Montoro de Reabilitação. 

2 – Nós teremos 3 encontros enquanto estiver internado no Instituto Lucy 

Montoro de Reabilitação sede Morumbi.  

Primeiro encontro: Será para medir a força muscular da sua perna com uma 

avaliação onde será necessário realizar movimentos com as pernas. O 

senhor(a) ficará sentado no equipamento e essa avaliação não oferece risco de 

queda.  

Segundo encontro: Este encontro terá duração de 60 minutos para que 

possamos fazer todas as avaliações. Será realizado um teste para avaliar o 

quanto o senhor (a) é capaz de caminhar. Antes de iniciar o teste, lhe 

entregaremos e ensinaremos a utilizar um aparelho chamado Dynaport. Esse 

aparelho te acompanhará durante 5 dias de internação monitorando suas 

atividades.  Nesse teste, o senhor(a) caminhará em uma esteira ergométrica 

em uma velocidade adequada às suas condições e será usado uma máscara 

ligada a um aparelho para medir e avaliar a sua respiração. . Terceiro 

encontro: ocorrerá após uma semana quando retiramos o acelerômetro para 

analisarmos seus dados de gasto de energia. 

3 É possível que durante as avaliações, o senhor(a) venha sentir desconforto, 

tontura, falta de ar e náuseas, mas que são passageiras e caso sinta qualquer 

desses sintomas será possível parar de caminhar e o senhor(a) ficará em 
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observação e monitoramento. Se for necessário será realizado atendimento 

para melhorar esse mal estar.  

4 – O benefício da participação na pesquisa é que poderemos avaliar o quanto 

o(a) senhor(a) gasta de energia para fazer suas atividades durante o dia inteiro. 

5 – Existem estudos semelhantes que utilizam diferentes sensores para fazer a 

mesma avaliação, mas nosso estudo pretende aplicar essa avaliação em 

pacientes com condições semelhantes à sua. 

6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas com a 

Dra. Linamara Rizzo Battistella e com a fisioterapeuta Christiane Riedi Daniel, 

que poderão ser encontrados no endereço Rua Jandiatuba,580 Vila Andrade - 

São Paulo-SP.  Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 

20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

7 – O senhor pode deixar de participar da pesquisa quando quiser sem 

acontecer nada de errado e sem precisar deixar o tratamento no Instituto Lucy 

Montoro de Reabilitação. 

8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas do senhor serão 

analisadas juntamente com a dos outros participantes e não será divulgada a 

identificação ( nome e sobrenome) de nenhum paciente. 

9 – O senhor tem o direito de se manter atualizado dos resultados parciais da 

pesquisa bem como dos resultados da sua coleta. 

10 – O senhor não terá gastos pessoais para realizar o estudo, incluindo a 

avaliação e os exames a serem realizados. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O celular utilizado 

pelo senhor durante o monitoramento será devolvido aos pesquisadores ao 

final do seu monitoramento. 

11 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Análise do 

monitoramento  do gasto energético em pacientes  com sequela de 

acidente vascular encefálico” 

Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

__________________________________  Data        /       /        

Assinatura do paciente/representante legal 

 

 

 

__________________________________  Data        /       /        

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

 

 

__________________________________  Data        /       /        

Assinatura do responsável pelo estudo 
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