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Introdução e objetivos: O comprometimento da funcionalidade e a
redução do nível de atividade, decorrentes da lesão medular (LM) levam a
complicações secundárias que aumentam os fatores de risco cardiovascular
e comprometem a qualidade de vida (QV). Nesse contexto, o exercício físico
(EF) é importante para reverter esse quadro. Portanto, o objetivo desta
revisão é investigar os efeitos de intervenções com EF, analisando
criticamente os estudos sob a ótica da Classificação Internacional de
Funcionalidade e Saúde (CIF).

Métodos: A revisão sistemática foi conduzida de agosto de 2015 a julho de
2016, nas bases de dados eletrônicas PubMed, Embase, MEDLINE e
Biblioteca Cochrane com as palavras-chave Spinal cord injury combinada a
aerobic exercise, strength training, balance training ou gait training. Foram
incluídos: Estudos experimentais em língua inglesa que investigassem,
especificamente, os efeitos do exercício físico nesses indivíduos. Foi
analisada a qualidade metodológica dos artigos através do sistema GRADE
(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation),
os desfechos foram separados de acordo com a CIF, as intervenções e
efeitos, analisados pelos princípios FITT (Frequência, Intensidade, Ti

Resultado: Inicialmente foram encontrados 223 estudos, desses apenas 25
foram incluídos, sendo: Treino aeróbio (TA) (n = 5), treino de força (TF)
(n=2), treino de equilíbrio (TE) (n=2), treino de marcha (TM) (n=10)
,havendo sido criado um quinto grupo denominado exercícios multimodais
(EM) (n=5). Verifica-se que dentre os estudos que utilizaram o TA, nenhum
apresentou nível alto de evidência (NAE). Dos estudos que utilizaram TF, 1
apresentou NAE. Dos estudos incluídos utilizaram o TE, 1 apresentou NAE.
Dos estudos que utilizaram o TM, 3 apresentam NAE. Em relação ao EM, 3
apresentam NAE. Também nota-se recrutamento de sujeitos com diferentes
características para cada intervenção.

Discussão e conclusão: As intervenções de EM, TA e TF focam nos
desfechos de estruturas e funções, já os autores que investigam as
atividades geralmente propõem intervenções baseadas no TM e TE. Nenhum



dos estudos avaliou desfechos relacionados ao domínio da participação. A
baixa qualidade dos estudos, a heterogeneidade na avaliação dos desfechos
e a falta de uso dos princípios FITT na prescrição dos programas impede
conclusões sobre os efeitos das intervenções baseadas em EF para
indivíduos com LM.


	EFEITOS DE PROGRAMAS DE EXERCÃ�CIOS FÃ�SICOS PARA PESSOAS COM LESÃƒO MEDULAR: REVISÃƒO SISTEMÃ�TICA

