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Introducao: A reabilitação de pacientes pós-AVC está em constate evolução. A dinamometria isocinética é considerada o""padrão-
ouro"" ao avaliar a força muscular, e representa uma ferramenta potencialmente interessante para fortalecimento muscular nesses
pacientes.

Objetivos: Analisar os ensaios clínicos controlados randomizados publicados que investigaram os efeitos do fortalecimento muscular
isocinético na força muscular, funcionalidade e qualidade de vida em pacientes pós-AVC

Método: Está metanálise foi concluída de acordo com os itens de relatórios preferenciais para análises sistemáticas e metanálise
(PRISMA). Foram pesquisados artigos nas bases de dados MEDLINE, CENTRAL, PEDro e SciELO até setembro de 2017 sem
restrições de idiomas. Cada resumo identificado na pesquisa foi avaliado de forma independente por dois autores. Dois revisores
avaliaram de forma independente os artigos de texto completo para elegibilidade usando os critérios de inclusão e exclusão. A qualidade
dos estudos incluídos nesta revisão sistemática foi avaliada por dois pesquisadores usando a escala PEDro. Um valor de α de 0,05 foi
considerado significativo. Foram calculadas as diferenças de médias ponderadas e intervalos de confiança de 95%, e a heterogeneidade
foi avaliada usando o teste de I2.

Resultados: Foram incluídos 12 estudos, o número de participantes variou de 20 a 50 indivíduos. A maioria dos estudos incluíram
pacientes de ambos os sexos. Os estudos em sua maioria avaliaram a força de extensão do joelho, mobilidade e a velocidade de marcha
como desfecho. As meta-análises mostraram melhora significativa no fortalecimento com uso do isocinético de 0,79 (IC 95%: 0,2, 1,4, N
= 96) para força, de -2,03 seg (IC 95%: -2,9, -1,1, N = 111) para mobilidade e de 0,9 m / s (IC 95%: 0,05, 1,8, N = 8,7) para a velocidade
de marcha.

Conclusão: Levando em consideração os estudos disponíveis, esta revisão sistemática com metanálise mostrou que o fortalecimento
muscular isocinético deve ser considerado um método eficiente na reabilitação neurológica. São necessários estudos mais elaborados
para determinar métodos mais adequados (dispositivo, intensidade, frequência e duração)."
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