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CRITICALLY APPRAISED TOPIC (CAT) 

Pergunta clínica: Em adolescentes com escoliose idiopática, a combinação de exercícios aeróbicos e 

resistidos melhora a capacidade funcional, o esforço percebido e a função respiratória mais do que o 

treinamento aeróbico isolado? 

Recomendações Clínicas 

1) aswswdwdwd 

 

Resumo da Evidência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciação e aplicabilidade 

# Pontos fortes: 1) Os critérios de elegibilidade foram especificados 2) Houve aleatorização dos sujeitos 3) 

Houve adequado seguimento 4) Houve comparação entre os grupos para o desfecho primário 5) Avaliadores 

foram cegados 6) Os participantes dos dois grupos eram similares 

# Ameaças à validade do estudo: 1) Não houve cegamento de sujeitos e terapeutas 

Outros elementos: Importante salientar que as melhorias obtidas foram, em média e no maior valor do IC, 

significativas clinicamente. Mas quando observado o menor valor do IC é possível notar que algumas 

melhorias podem ser clinicamente insignificantes. Vale lembrar que nenhum dos grupos incluiu exercícios 

específicos para escoliose ou exercícios respiratórios, o que poderia promover resultados melhores 

considerando a melhor especificidade do treinamento. No entanto, são apenas especulações que precisam ser 

investigadas por meio de outro ensaio clínico. 

Citação: Combined aerobic and resistance training improves respiratory and exercise outcomes more than aerobic 

training in adolescents with idiopathic scoliosis: a randomised trial. Journal of Physiotherapy 2020;66(1):33-38. 

1. Em adolescentes com escoliose idiopática com ângulos de cobb >= 45º, a combinação de treino 

aeróbico e resistido, realizada como proposto no estudo em questão, melhora a capacidade funcional, o 

esforço percebido e parâmetros respiratórios mais que o treinamento aeróbico isolado. 

1. Desenho do estudo: Ensaio Clínico Aleatorizado  

2. Amostra: Adolescentes com escoliose idiopática e indicação para correção cirúrgica (Cobb >= 45º) 

entre 10 e 18 anos de idade, sem histórico de doenças pulmonares, cardiovasculares, musculoesqueléticas 

ou neurológicas. Critérios de exclusão: Quando havia necessidade conhecida de intervenção cirúrgica 

urgente ou eletiva de qualquer tipo durante o período planejado para a realização do estudo ou algum 

histórico de comprometimento cognitivo e/ou físico que pudesse interferir nos resultados do estudo. 

3. Procedimentos: Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo controle que 

recebeu 10 minutos de aquecimento, seguidos de 40 minutos de treinamento aeróbico e 10 minutos de 

relaxamento, e grupo intervenção que recebeu 10 minutos de aquecimento, 30 de treinamento aeróbico, 10 

minutos de treinamento resistido e 10 minutos de relaxamento. O treinamento aeróbico foi realizado em 

esteira elétrica e a intensidade variou entre 60 e 80% da FC máxima. Os músculos treinados no grupo 

intervenção foram bíceps e tríceps braquial, peitoral, grande dorsal, quadríceps e tríceps sural, todos sob 

carga equivalente a 60% de 1RM. Ambos os grupos realizaram 3 sessões de 1 hora de treinamento por 

semana durante 12 semanas. 

 4. Desfechos: Verificar a capacidade funcional através do teste de caminhada de 6 minutos, o esforço 

percebido com a escala de esforço de Borg (0 a 10, onde quanto maior a pontuação, maior o esforço 

percebido), a função pulmonar através da espirometria e valores de pressão máxima inspiratória e pico de 

fluxo expiratório após 12 semanas. 

5. Resultados: O grupo experimental (n=20) melhorou a capacidade funcional mais do que o grupo 

controle (n=20) (22 metros, 95% IC 4 a 40) com menor percepção de esforço ao final do teste de 

caminhada (-1.2, 95% IC -1.9 a -0.4). O grupo experimental melhorou ainda a função respiratória mais 

que o controle: FEV1 (270ml, 95% IC 30 a 510), pressão inspiratória máxima (4cmH2O, 95% IC 1 a 8) e 

pico de fluxo expiratório (33L/min, 95% IC 7 a 58). 


