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Introdução. O “Circuito de Exercícios Sensoriais (CES)” (COSTA, 2010), designa exercícios que simulam atividades 
de vida diária, organizados em forma de circuito (AVELAR, 2013) e que desafiam os órgãos do sistema sensorial 
relacionados ao controle do equilíbrio corporal. O termo “Circuit-based Exercise” foi introduzido no Medical Subject 
Headings (MeSH) no final de 2015 e tem “Circuito Multissensorial (CM)” como possível tradução. De acordo com o 
MeSH foi considerado CM a intervenção que se disponha em forma de estações de exercícios, que alterna o trabalho 
entre diferentes agrupamentos musculares, e que alterna exercícios aeróbicos com anaeróbicos. Objetivos. Avaliar 
a existência de evidência científica da intervenção com CM em indivíduos acometidos por Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) ou Doença de Parkinson (DP). A intervenção com CM melhora aspectos funcionais dos indivíduos acometidos 
com essas doenças? Método. Seleção de estudos foi feita na PubMed, Embase, Cochrane, PEDro e MEDLINE, entre 
novembro de 2015 e abril de 2016, a partir de descritores obtidos no MeSH do NLM. Critérios de inclusão decididos 
por consenso entre os 2 colaboradores que também analisaram qualidade metodológica dos artigos utilizando a escala 
PEDro: (1) ensaios clínicos randomizados; (2) estudos envolvendo participantes >18 anos de idade diagnosticados com 
AVE ou DP; (3) estudos que descrevem claramente a prática de um circuito multissensorial no grupo experimental. Não 
houve restrição de data ou idioma.  Resultados. 14 estudos foram incluídos, total de 1045 indivíduos com idade entre 
38 e 91 anos; as intervenções variaram de 4 a 24 semanas, 2 a 5 vezes/semana. Na maioria dos estudos os grupos 
que fizeram CM melhoraram significativamente os aspectos da mobilidade e da função – considerados desfechos como 
força, resistência, distância e velocidade da marcha, equilíbrio e função do membro superior. 1 estudo não apresentou 
diferença entre grupo experimental (CM) e grupo controle (tratamento convencional). Os aspectos psicológicos, como 
satisfação com a conduta empregada e escala de depressão tiveram melhora significativa nos grupos em que o CM foi 
aplicado em duplas ou grupos. Conclusão. As intervenções com CM mostraram-se eficazes na melhora de aspec-
tos da mobilidade dos indivíduos acometidos por AVE. Não foram encontrados, até a data dessa busca, artigos sobre 
prática de CM em DP.
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