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Introdução e objetivos: 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Na lesão medular espinal (LME) a atrofia muscular 
provocada pelo desuso está associada diretamente com as mudanças morfológicas e 
fenotípicas do sistema musculoesquelético, incluindo a redução da área de secção 
transversa e da força muscular, e baixa resistência à fadiga. Estas mudanças interferem 
negativamente na função motora de indivíduos LME. Para restaurar ou manter o 
trofismo muscular após LME, varias abordagens terapêuticas têm sido empregadas, 
dentre elas o treinamento locomotor em esteira com suporte parcial de peso (TLESPP). 
Assim o objetivo deste estudo foi determinar a eficácia do TLESPP para gerenciamento 
da atrofia muscular em indivíduos com LME. 
 

Métodos: 

As bases de dados consultadas de janeiro a outubro de 2013foram: PubMed, Institute 
for Scientific Information (ISI), Science Direct e Lilacs. As palavras chaves utilizadas em 
associação foram: lesão medular e atrofia muscular ou massa muscular e treinamento 
locomotor ou treino de passo ou treino de marcha. Para a seleção do estudo, os 
pacientes deveriam ser maiores de 18 anos, diagnóstico de LME completa ou 
incompleta, aguda ou crônica, de origem traumática resultando em paraplegia ou 
tetraplegia. Foram excluídos, resumos, artigos incompletos, revisão de literatura e 
pesquisa com modelo animal. Somente cinco estudos contemplaram os critérios de
eligibilidade. A qualidade metodológica dos artigos incluídos foi classificada de acordo 
com Jovell e Navarro-Rubio. 

Resultado: 

Os resultados mostraram que há uma associação significativa entre TLESPP e o 
aumento do trofismo muscular abaixo do nível da LME, especialmente nos músculos 
dos membros inferiores, observado pelo aumento na área de secção transversa 
muscular. Além disso, a melhora da capacidade de gerar força, de contrair 
voluntariamente os extensores do joelho e o plantiflexores do tornozelo, bem como 
melhora da velocidade da marcha com a redução do suporte de peso corporal foram 
observados após TLESPP. 

Discussão e conclusão: 
Embora os resultados apontem para um efeito benéfico do TLESPP sobre o trofismo 
muscular após LME, devido à baixa qualidade dos artigos, os resultados encontrados 
foram considerados inconclusivos. Sugerimos que novos estudos sejam realizados 
seguindo um rigor metodológico, para proporcionar alto nível de evidência para a prática 
fisioterapêutica. 
 


