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Introducao: A lesão medular é uma complexa alteração neurológica que acomete diferentes aspectos da vida do indivíduo, interferindo
diretamente nas atividades funcionais do mesmo. Cabe à intervenção fisioterapêutica, durante a reabilitação, preconizar condutas que
abordem estrutura e função comprometidas afim de restabelecer funções do indivíduo, a nível de atividade e participação.

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo investigar a influência do exercício terapêutico aeróbio na reabilitação de pessoas com
lesão medular crônica, bem como os efeitos fisiológicos promovidos por ele, sua influência frente ao reestabelecimento de atividades
funcionais do indivíduo e a atuação do fisioterapeuta ante à conduta proposta.

Método: Trata-se de uma revisão de literatura sistemática que propôs a identificação de artigos originais, publicados entre os anos de
2010 a 2017, de denominação científica no idioma inglês e português, adquiridos nas bases de dados: Pedro, PubMed, Cochrane e Scielo.
Como critérios de inclusão consideraram-se estudos com delineamento experimental ou observacional, que descrevessem em seu método
a participação do fisioterapeuta e ou elencassem este profissional como autor. Como critérios de exclusão consideraram-se estudos que
utilizassem indivíduos praticantes de alguma atividade desportiva ou que apresentassem outras disfunções neurológicas.

Resultados: Foram selecionados 11 estudos os quais apresentaram, frente à adoção de exercícios aeróbios de alta intensidade, melhores
resultados quanto à mensuração de VO2, ganho de força muscular e desempenho em atividades funcionais quando comparados aos
exercícios aeróbios de baixa intensidade. Identificou-se também correlação entre a melhora das duas primeiras variáveis descritas a uma
melhora da atividade funcional, sugerindo-se a adoção de tal conduta pelos fisioterapeutas.

Conclusão: Observa-se que o exercício terapêutico aeróbio de alta intensidade apresenta melhores respostas, relacionadas aos efeitos
fisiológicos decorridos da prática do mesmo, além da sua relação no restabelecimento de atividades funcionais, tendo essa prática grande
valia nas condutas fisioterapêuticas."
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