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Introducao: A incapacidade relativa ao membro superior após AVE é uma condição frequente. Há diversas abordagens voltadas para a
redução dos comprometimentos motores e redução da incapacidade, que utilizam aparatos especializados. Porém, não há estudos que
avaliem os efeitos específicos do treinamento rítmico do membro superior acometido após o AVE.

Objetivos: Verificar os efeitos do treinamento rítmico sobre o controle motor e atividade do membro superior em indivíduos pós-AVE,
por meio da análise de ensaios clínicos controlados randomizados.

Método: Foram feitas buscas por ensaios controlados aleatorizados, nas bases eletrônicas Cochrane data base, MEDLINE via Pubmed,
EMBASE, ISI Web of Knowledge, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), The Physiotherapy Evidence
Database (PEDro) e Lilacs. Este estudo foi registrado no PROSPERO (International Prospective Register of Ongoing Systematic
Reviews), sob o número de protocolo CRD42018086663. Dois autores de forma independente analisaram e selecionaram os estudos
incluídos na revisão. Em caso de divergências, um terceiro autor fez a análise para eliminar possíveis discordâncias. Quatro blocos
temáticos foram utilizados com sinônimos e variantes para: 1) indivíduos com AVE, 2) ensaio controlado randomizado, 3)
exercício/treinamento com movimento rítmico ou cíclico e 4) membro superior. Os desfechos primários foram: controle motor, atividade
e participação relativo ao membro superior pós AVE em qualquer fase evolutiva. Estudos com amostras compostas por pacientes com
comprometimentos exclusivamente cognitivos, de linguagem e de senso-percepção não foram incluídos.

Resultados: Os resultados dos estudos incluídos foram analisados por meio de uma revisão crítica e a qualidade metodológica avaliada
pela escala PEDro. Dezoito estudos foram incluídos, com um total de 697 participantes. A escala de Fugl-Meyer foi o instrumento mais
utilizado para medir a função motora. Os protocolos de intervenção variaram muito. Dezesseis estudos utilizaram aparatos robóticos e 2
mecânicos. Destes, o treinamento bilateral foi utilizado em 15 estudos. Em 8 estudos (6 com treino bilateral), o treinamento rítmico foi
superior ao controle. De acordo com a escala PEDro, 15 estudos tiveram escore acima 6, evidenciando boa qualidade metodológica.

Conclusão: Os estudos analisados tiveram boa qualidade metodológica e utilizaram algum tipo de aparato auxiliar no treinamento
rítmico. Em 8 estudos os efeitos foram positivos, nos restantes os resultados foram similares ou favoráveis ao controle. Há necessidade
de enfoque na análise do efeito do treinamento rítmico para fornecer evidências mais fortes."
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