
Introdução Resultados

Estratégias para promover caminhada não aumentam os

níveis de atividade física em pessoas com distúrbios

musculoesqueléticos, no entanto, proporcionam melhorias

significativas na dor e função em comparação com

intervenções mínimas.

Conclusão

Foi realizada uma revisão sistemática com buscas

nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, CENTRAL e

PEDro em agosto de 2019. Para a seleção de estudos

incluímos ensaios clínicos aleatorizados avaliando

intervenções que promovem caminhada em

comparação com intervenção mínima (nenhum

tratamento, aconselhamento, filas de espera), cuidados

usuais ou outros tratamentos ativos em pessoas com

distúrbios musculoesqueléticos (dor lombar,

osteoartrite, dores crônicas). Dois revisores

independentes extraíram os dados, avaliaram o risco

de viés e a qualidade da evidência. Calculamos a

média (MD) e as diferenças médias padronizadas

(SMD) e intervalos de confiança de 95% (IC) usando

modelos de efeito randômicos. Utilizamos a escala

PEDro para avaliar o risco de viés e a abordagem

GRADE para a qualidade das evidências. Para maiores

informações sobre os métodos da revisão sistemática o

estudo pode ser acessado através do link

https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2020.9666

Método

Referências

Eficácia das estratégias de promoção de caminhada em pessoas com 

distúrbios musculoesqueléticos: uma revisão sistemática
Bruno T Saragiotto1,2, Iuri Fioratti1, Anne Tiedemann2, Mark J Hancock3, Tie P Yamato 1,2, Samuel SY Wang4, Josephine Y Chau3,5, Chung-Wei Christine Lin2

1 Universidade Cidade de São Paulo, Sao Paulo, Brazil. 2 The University of Sydney, Sydney, Australia. 3 Macquarie University, Sydney, Australia. 4 

University of New South Wales, Sydney, Australia. 5  Sydney School of Public Health, The University of Sydney, Sydney, Australia.

E-mail: iurifioratti@gmail.com

Onze ensaios (n = 1.360 participantes) foram

identificados. Não há diferença nos níveis de atividade

física nas intervenções de promoção de caminhada em

comparação com a intervenção mínima em

acompanhamentos de curto prazo (MD -0,78, IC de 95% -

2,12 a 0,55, 3 ensaios).

Para os desfechos secundários, há uma evidência de alta

qualidade de que a promoção da caminhada foi eficaz para

reduzir a dor em comparação com a intervenção mínima,

com um pequeno tamanho do efeito no acompanhamento

de curto prazo (MD -3,98, IC 95% -7,16 a -0,80 , 8 ensaios)

(figura 1).
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Avaliar a eficácia das estratégias de promoção de

caminhada na atividade física e nos desfechos clínicos

(dor e função) em pessoas com distúrbios

musculoesqueléticos..

Figura 1. Meta-análise da comparação de promoção de caminhada versus intervenção mínima 

no curto, médio e longo prazo.

Objetivo 

Inatividade física está associada a mais de 5 milhões

de mortes por ano no mundo sendo classificada como o

quarto principal fator de risco para mortalidade¹. A

prevalência global de inatividade física é estimada em

23,3% e pode chegar até 70% em pessoas com

disfunções musculoesqueléticas². Estima-se que

promover caminhada para pessoas com disfunções

musculoesqueléticas pode melhorar os níveis de

atividade física, melhorar o estado funcional e reduzir a

dor.³
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