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Introdução e objetivos: 
O presente estudo teve como objetivo analisar a quantidade e qualidade dos ensaios 
clínicos randomizados a partir da base de dados PEDro, envolvendo treino locomotor 
em pacientes com lesão medular traumática (LMT).  
 
Métodos: 
Foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados indexados na 
base de dados PEDro, pesquisados no período de março a setembro de 2013. As 
buscas foram realizadas sem restrição de data inicial. As palavras-chave utilizadas 
foram: “spinal” [and] “cord” [and] “injury”. O processo de seleção seguiu as 
recomendações PRISMA – Preferred reporting items for systematic reviews and meta-
analyses e as informações dos trabalhos foram resumidas de forma padronizada com 
base na estratégia PICO (Patient, Intervention, Comparison e Outcomes). A qualidade 
metodológica foi avaliada de acordo com a Escala PEDro. Dois autores avaliaram os 
estudos de forma independente e, havendo discordância, um terceiro autor foi 
consultado.  
 
Resultado: 
De acordo com os critérios de inclusão, 11 artigos foram selecionados. O escore médio 
dos estudos foi de 5,4 na Escala PEDro para um total de 10 pontos. Oito estudos 
mostraram que o treinamento em esteira com suporte de peso corporal (BWSTT) 
apresenta efeito positivo significativo sobre a melhora da velocidade de marcha e 
equilíbrio. O tempo e intensidade de treinamento de cada estudo analisado mostrou uma 
grande variedade quanto às semanas de tratamento (média 11 ± 3,1) e ao número total 
de sessões (média 41,6 ± 15,2). Esta variação também ocorreu para duração das 
sessões (média 49,5 ± 10,1 minutos) e frequência semanal (média de 4 ± 1,2 
dias/semana).  
 
Discussão e conclusão: 
A partir dos estudos analisados, sugere-se o BWSTT como intervenção motora na LMT 
ASIA C e D com suporte inicial de 30% do peso corporal e redução progressiva do 
suporte conforme tolerância do paciente. Para esta modalidade de treinamento, os 
estudos de melhor qualidade metodológica (PEDro 7/10) indicam que uma frequência 
de 03 vezes por semana, por 60 minutos, durante 06 semanas pode melhorar a 
velocidade e tempo de marcha em indivíduos com LMT. Os achados apresentados 
fornecem evidências de boa qualidade para a prática clínica do fisioterapeuta.  
 
 
 
 
 
 


