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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode
resultar em déficits desde a fase aguda, tais como a hemiparesia. O controle
de tronco (CT) pode ser afetado, sendo um preditor de recuperação
funcional. O treino de tronco é capaz de melhorar a estabilização e
equilíbrio desses indivíduos. Não há estudos sobre o efeito do treino de
tronco a nível hospitalar. O objetivo do estudo é realizar uma revisão
sistemática sobre os efeitos do treino de tronco em indivíduos internados em
ambiente hospitalar.

Métodos: A revisão sistemática foi planejada e conduzida de acordo com o
guideline PRISMA. Para ser elegível, o estudo deveria ser ensaio clínico
randomizado; com indivíduos pós-AVE hemorrágico ou isquêmico sob
tratamento em unidade hospitalar; que realizem treinos específicos de
tronco ou outras intervenções específicas adicionais à reabilitação
convencional; que avaliem o controle de tronco, equilíbrio ou transferência
de peso. A busca foi realizada nas bases de dados PUBMED; MEDLINE,
LILACS, SciELO, PEDro e a Biblioteca Cochrane, de estudos publicados
desde Janeiro de 2005 até Outubro de 2015, em inglês ou português. A
qualidade dos estudos foi avaliada através da escala PEDro.

Resultado: A busca inicial identificou 2541 artigos. 6 artigos foram
incluídos, totalizando 181 sujeitos. A avaliação pela escala PEDro variou de
5 a 8. A duração dos treinos variou de 1 a 8 semanas, frequência de 3 a 6
vezes por semana, 30 a 60 minutos de sessão. Foram empregados exercícios
específicos de tronco e transferência de peso, exercícios com Physio Ball e
treino de sentar lateral com inclinação, todos em ambientes hospitalares. 5
estudos avaliaram o CT, mostrando resultados superiores nos grupos
experimentais. 4 estudos avaliaram o equilíbrio, porém apenas em 3
houveram resultados superiores no grupo experimental. E 2 estudos
avaliaram a transferência de peso, com resultados divergentes.



Discussão e conclusão: Há evidências de que a implementação de treinos
de tronco em indivíduos pós-AVE internados em unidade hospitalar pode
contribuir para a recuperação do controle de tronco e equilíbrio. Apesar de
vários estudos retratarem a importância do tronco para desempenho
funcional, novos estudos são necessários a fim de correlacionar estes
achados. É possível concluir que o treino de tronco pode ser incluído na
reabilitação de indivíduos pós-AVE internados em unidade hospitalar, sendo
bem tolerado.
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