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RESUMO 

 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é o surgimento agudo de uma disfunção 

neurológica devido a uma anormalidade da circulação cerebral. Como 

consequência, pode gerar dificuldades na realização das atividades de vida diária 

(AVD), redução da reserva cardiológica, comprometimento da função respiratória, 

diafragma mais elevado e redução do movimento no hemitórax comprometido. O 

treinamento muscular inspiratório (TMI) tem mostrado resultados benéficos no 

desempenho muscular respiratório, determinado pelo aumento da força respiratória. 

O objetivo desse estudo foi relatar a influência do TMI no padrão respiratório e no 

movimento da parede torácica de um indivíduo hemiparético crônico pós-AVE. Tais 

informações poderão contribuir para o atendimento fisioterapêutico direcionado a 

esta população. Além disso, este estudo fornecerá informações que podem servir de 

base para estudos futuros. No presente estudo, foi avaliado um indivíduo 

hemiparético crônico, com fraqueza da musculatura inspiratória (20,61% do previsto 

para PImáx). O indivíduo foi submetido à manovacuometria e pletismografia 

optoeletrônica, semanalmente, por oito semanas. Após esse período, iniciou-se o 

TMI, com Threshold durante 14 semanas (oito de familiarização e seis de 

treinamento) e, em seguida foi reavaliado. A comparação pré e pós foi realizada pelo 

teste t pareado e p<0,05 foi considerado significante. O TMI foi satisfatório nesse 

paciente, com um aumento significativo no valor de PImáx (34,50 ± 7,21 cmH2O X 

119,88 ± 8,22 cmH2O). O volume corrente da parede torácica apresentou um 

aumento de 5,17%, que ocorreu prioritariamente no compartimento abdominal e no 

hemicorpo E, entretanto esse aumento não foi significativo. Os volumes dos 

compartimentos da caixa torácica abdominal e caixa torácica pulmonar 

permaneceram inalterados. O TMI proporcionou aumento significativo da força da 

musculatura inspiratória de um indivíduo hemiparético crônico pós-AVE, entretanto 

esse aumento não foi suficiente para gerar alterações significativas no padrão 

respiratório e cinemática ventilatória do paciente.  

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Mecânica respiratória. Pletismografia 

Optoeletrônica. 



ABSTRACT  

 

Introduction: Stroke is the emergence of an acute neurological dysfunction due to an 

abnormality of the cerebral circulation. Consequently, this may cause difficulties in 

carrying out activities of daily living, reduced cardiac reserve, impairment of 

respiratory function, diaphragm higher and reduced movement in the affected hemi 

thorax. The inspiratory muscle training (IMT) has shown greats results in respiratory 

muscle strength, determined by increased respiratory strength. The aim of this study 

was to report the influence of IMT on respiratory pattern and ventilatory kinematics of 

an individual chronic post-stroke hemiparesis. Such information could contribute to 

physical therapy for this population. Furthermore, this study will provide information 

that can be used as a basis for future studies. A chronic hemiparetic subject with 

inspiratory muscle weakness (20.61% predicted for MIP) was evaluated. The 

individual underwent Manovacuometry and Optoelectronic Pletysmography weekly 

for eight weeks. After that, began the IMT using Threshold for 14 weeks (eight for 

learning and six for training) and then was re-evaluated. Comparing for pre and post 

was done by paired t test. Results: The IMT was satisfactory in this patient that 

shown a significant increase in the MIP (34.50±7.21 cmH2O X 119.88±8.22 cmH2O). 

The current volume of the chest wall showed an increase of 5.17%, which occurred 

primarily in the abdominal compartment and the left hemi thorax. However it was not 

significant. The volumes of the compartments of the rib cage and abdominal chest 

lung remained unchanged. The IMT resulted in significant increase muscle strength 

of a chronic hemiparetic patient with stroke, however this increase was not sufficient 

to generate significant changes in breathing pattern and ventilatory kinematics of the 

patient. 

Keywords: Stroke. Respiratory Mechanics. Optoelectronic pletysmography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

     O Acidente Vascular Encefálico (AVE), de acordo com André (2006), é o 

surgimento agudo de uma disfunção neurológica devido a uma anormalidade da 

circulação cerebral, tendo como resultado sinais e sintomas que correspondem ao 

comprometimento de áreas focais do cérebro. O'Sullivan & Schmitz (2004) 

descreveram que, clinicamente, há uma série de déficits possíveis, como alterações 

no nível de consciência e comprometimentos nas funções de sentidos, motricidade, 

cognição, percepção e linguagem e, também, definiram que para ser classificado 

como AVE, os déficits neurológicos focais devem persistir por pelo menos 24 horas. 

Caso contrário, os mesmos são caracterizados como Ataques isquêmicos 

transitórios.  

     Broderick et al. (1999) relataram que a incidência do AVE dobra a cada década 

de vida após os 55 anos.  Quando se compara os afro-americanos com os brancos, 

os primeiros têm de duas a três vezes mais chance de sofrer um AVE isquêmico e 

um risco 2,5 vezes maior de morte após o evento. Os homens são 19% mais 

acometidos que as mulheres e essa incidência aumenta com a idade, sendo que 

entre os 65 e 74 anos a incidência da doença é cerca de 14,4 a cada mil pessoas; 

aumentando para 24,6 a cada mil entre 75 e 84 anos e em pessoas com idade 

superior a 85 anos, esse valor aumenta para 27,0 a cada mil. Segundo a Sociedade 

brasileira de doenças cerebrovasculares (2001) a doença é a primeira causa de 

óbito no Brasil.  

     Considerando seus efeitos crônicos, o AVE é considerado a principal causa de 

incapacidade em indivíduos adultos (CACHO; MELO; OLIVEIRA, 2004). Segundo 

Teixeira-Salmela et al. (2003), a funcionalidade desses indivíduos pós-AVE é 

possivelmente afetada pela fraqueza muscular, pela espasticidade e pela 

instabilidade postural que apresentam. A perda de força muscular pode ser explicada 

pelo desuso, redução da atividade física, diminuição ou perda da ativação de 

unidades motoras e denervação (JUNQUEIRA; RIBEIRO; SCIANNI, 2004). As  

 



6 
 

perdas funcionais causadas pela lesão neurológica, normalmente, levam esses 

indivíduos a apresentarem dificuldades na realização das atividades de vida diária 

(AVD), sedentarismo e consequente reserva cardiológica reduzida (CACHO; MELO; 

OLIVEIRA, 2004). 

     Segundo Patterson et al. (2007), a força no membro inferior do hemicorpo 

parético, o equilíbrio e a aptidão cardiorrespiratória são determinantes na realização 

de caminhadas de curtas ou de longas distâncias. Kelly et al. (2003) descreveram 

que a perda de coordenação e a força muscular afetam primariamente a marcha de 

indivíduos após AVE. Entretanto, a aptidão cardiorrespiratória, que é 

consideravelmente afetada após sete semanas do episódio de AVE, pode influenciar 

de forma secundária o desempenho da marcha, limitando a capacidade de 

caminhada. Segundo Ramas et al. (2007), as consequências do AVE não incluem 

apenas aspectos motores e cognitivos, mas também interferem na capacidade 

reduzida de sustentar esforço, devido à imobilidade, perda de capacidades 

funcionais relacionadas ao déficit motor e, muitas vezes, comorbidades 

cardiovasculares e metabólicas. A redução ou perda da capacidade física leva a uma 

diminuição da frequência e intensidade da prática de atividades físicas, das AVD e 

das atividades de lazer e trabalho. 

     Além disso, indivíduos hemiparéticos podem apresentar comprometimento da 

função respiratória decorrente da fraqueza muscular e das disfunções posturais do 

tronco (ANNONI; ACKERMANN; KESSELRING, 1990). Em relação à musculatura 

respiratória, Smith (1962) demonstrou que o diafragma destes indivíduos apresenta-

se mais elevado e Cohen (1994) demonstrou que possui menor movimentação na 

região do hemicorpo afetado. Quando avaliado o movimento de toda a caixa 

torácica, alguns estudos relataram redução do movimento do hemitórax 

comprometido durante a respiração profunda (FLUCK, 1966; KORCZYN; 

LEIBOWITZ; BRUDERMAN, 1969) e também em situação de hiperventilação, como 

mostrou Lanini et al. (2003). 

     Lanini et al. (2003) investigaram a diferença de volume corrente entre o 

hemicorpo acometido e não acometido de um grupo de oito indivíduos 

hemiparéticos, comparados a um grupo de indivíduos saudáveis, por meio da  
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pletismografia optoeletrônica. Os autores também avaliaram as pressões 

inspiratórias e expiratórias máximas (PImáx e PEmáx) dos dois grupos. Não foi 

encontrada diferença significativa do volume corrente entre o hemicorpo acometido e 

o não acometido durante a respiração em repouso. Em relação à PImáx e PEmáx, 

foram encontrados  valores reduzidos para os pacientes. Resultado semelhante 

também foi encontrado no estudo de Teixeira-Salmela et al. (2005), em que foram 

avaliados 16 indivíduos hemiparéticos crônicos e foi observada fraqueza da 

musculatura respiratória em comparação a 18 indivíduos saudáveis. Esses autores 

sugerem que o treinamento muscular respiratório específico poderia otimizar os 

ganhos associados ao treinamento cardiovascular para esses indivíduos. 

     O treinamento muscular inspiratório (TMI) com carga linear é provavelmente a 

estratégia mais utilizada para treino da musculatura inspiratória. É realizada com 

carga linear, que se mantém constante, independente do fluxo gerado pelo paciente. 

O aparelho normalmente utilizado é o Threshold IMT®, onde a sobrecarga é dada 

por uma mola, que impõe carga de trabalho aos músculos inspiratórios. Essa carga 

é mensurada em centímetros de água é aumentada quando se aumenta a 

resistência da mola (NICI et al., 2006; HOROWITZ; LITTENBERG; MAHLER, 1996; 

BRITTO; DE VASCONCELLOS; LOPES, 2009). Em relação ao TMI, foram 

encontrados na literatura apenas dois ensaios clínicos aleatorizados que realizaram 

essa intervenção em pacientes pós-AVE, comparando-os com grupo controle, sendo 

que Britto et al. (2011) avaliaram pacientes em estado crônico ao passo que 

Sutbeyaz et al. (2010) avaliaram pacientes em estado agudo. Ambos demonstraram 

que o TMI resultou em benefícios no desempenho muscular respiratório, 

determinado pelo aumento da força respiratória, mensurada por meio da 

manovacuometria. Em relação às modificações do padrão respiratório e movimento 

da parede torácica, não foram encontrados estudos que avaliassem tais fatores 

antes e após a realização de TMI.      

     Diante do exposto, a proposta deste estudo foi analisar a influência do TMI, 

realizado por meio de um dispositivo de limiar de carga inspiratória (Threshold 

IMT®), no padrão respiratório e no movimento da parede torácica de um indivíduo 

hemiparético crônico pós-AVE. Tais informações poderão contribuir para o  
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atendimento fisioterapêutico direcionado a esta população. Além disso, este estudo 

fornecerá informações que podem servir de base para estudos futuros. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

     O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(COEP) da UFMG sob o parecer ETIC 474-10.  As avaliações foram realizadas no 

Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho Cardiorrespiratório (LabCare) 

do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

 

2.1 Amostra 

 

     Um paciente, J.A.C., 70 anos, sexo masculino, casado, aposentado, residente na 

cidade de Belo Horizonte (MG), foi selecionado por conveniência, a partir de 

contatos com ambulatórios e grupos de pesquisa de Belo Horizonte, respeitando os 

seguintes critérios de inclusão: idade superior a 20 anos; diagnóstico de AVE 

unilateral há mais de seis meses de lesão, caracterizando sua cronicidade, de 

acordo com Teixeira-Salmela et al. (2001); apresentar fraqueza e/ou espasticidade 

do hemicorpo parético; apresentar fraqueza da musculatura inspiratória, definida por 

Dall'ago et al. (2006) como PImáx < 70% daquela prevista para a idade; assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os indivíduos 

que apresentaram outras disfunções neurológicas, reumatológicas e/ou ortopédicas, 

hemiparesia bilateral e afasia. O paciente selecionado apresentou uma história de 

AVE isquêmico em novembro de 2007, resultando em hemiparesia esquerda. Foi 

submetido à reabilitação fisioterápica por tempo superior a um ano. Paciente 

apresenta hipertensão arterial sistêmica, em uso de Somalgin (325 mg - 1x ao dia) e 

Sinvastativa (20 mg - 1x ao dia). 

 

2.2 Protocolo do estudo 

 

     Relato de caso de um indivíduo com diagnóstico de AVE crônico que foi  
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submetido à TMI durante 14 semanas, realizado diariamente, sendo oito semanas 

de adaptação e seis semanas de treinamento a 30% da PImáx ajustada 

semanalmente. Antes e após o período de treinamento foram avaliados: PImáx e os 

volumes e contribuições dos compartimentos do tórax. 

 

2.3 Dados descritivos 

 

     No primeiro dia, o indivíduo leu e assinou o TCLE e em seguida foram coletados 

os dados sociodemográficos e antropométricos, bem como aplicado o Questionário 

Perfil de Atividade Humana (PAH). Esse questionário objetiva avaliar o nível de 

atividade física e a capacidade funcional de indivíduos saudáveis de qualquer idade 

ou grau de disfunção (SOUZA; MAGALHAES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). É 

composto por 94 itens referentes às atividades de rotina, com três opções de 

resposta: “ainda faço”, “parei de fazer” ou “nunca fiz” (DAVIDSON, 2007; FIX; 

DAUGHTON, 1988). O Escore Máximo de Atividade (EMA) é calculado tomando 

como base o valor do item com a atividade de maior demanda energética que o 

indivíduo “ainda faz” e o Escore de Atividade Ajustado (EAA) representa a diferença 

entre o EMA e o número de itens que o indivíduo “parou de fazer”, anteriores ao item 

relativo ao EMA (SOUZA; MAGALHAES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). A 

classificação de nível de atividade física é obtida de acordo com pontos de corte pré-

estabelecidos por Davidson et al. (2007). Para essa classificação, utilizam-se os 

valores obtidos do EAA, sendo os indivíduos classificados da seguinte maneira: 

debilitados (inferior a 53), moderadamente ativos (entre 53 e 74) ou ativos (superior 

a 74). 

 

2.4 Medidas de desfecho 

 

     Os exames de manovacuometria e pletismografia optoeletrônica foram realizados 

semanalmente, até a estabilidade da medida, sendo necessários pelo menos cinco  
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pontos de dados para julgar a estabilidade de uma resposta de acordo com 

Backman et al. (1997). A estabilidade dos dados foi medida através do cálculo do 

coeficiente de variação (CV) para cada variável.  Foi estabelecido um número 

máximo de oito medidas no período pré-TMI. Se não atingida a estabilidade das 

variáveis, o indivíduo seria excluído do estudo. Os exames foram repetidos por oito 

semanas (pré-TMI) quando foi obtida a estabilidade dos dados. Após o período de 

treinamento (14 semanas), o indivíduo foi reavaliado a cada semana, pelos mesmos 

exames aplicados no período anterior ao TMI, durante as próximas oito semanas 

(período de reavaliação). Dessa forma, o estudo totalizou 30 semanas. 

      Para a mensuração da PImáx, foi utilizado um manovacuômetro analógico com 

intervalo operacional de ± 300 cmH2O e escala de 10 em 10 cmH2O (GeRar® 

Classe B – São Paulo, Brasil). O manovacuômetro foi descrito por Rodrigues & 

Barbara (2000) como um instrumento reprodutível, confiável, válido, preciso, com 

possibilidade de calibração e fácil manuseio. A manovacuometria é uma medida não 

invasiva e de boa aceitação pelo indivíduo. A definição do protocolo de realização do 

teste foi realizado segundo Neder et al. (1999). As medidas foram realizadas com o 

indivíduo sentado com os pés apoiados no chão. Foi utilizado um clip nasal e o 

indivíduo foi orientado a envolver bem a boca no bocal. Para medida da PImáx, 

foram realizados três ciclos em nível de volume corrente e, em seguida o paciente 

recebeu o comando “ Solta o ar devagar” até chegar ao volume residual. Logo em 

seguida, o paciente era estimulado com a frase “Agora puxa o ar todo”, com o 

objetivo de atingir a capacidade pulmonar total. Para medida de PEmáx foi realizado 

o mesmo procedimento, entretanto os estímulos foram “Puxe o ar devagar”, 

objetivando atingir a capacidade pulmonar total e “Solta tudo de uma vez” até o 

volume residual. Nessa medida, durante a expiração o terapeuta comprimiu a 

musculatura facial do paciente. O valor previsto para indivíduos saudáveis (o qual foi 

comparado ao do participante) foi de acordo com o estudo de Costa et al. (2010). 

     A Pletismografia Optoeletrônica (OEP, BTS bioengineering, Milan, Italy) consiste 

em um método não invasivo, confiável e altamente acurado para analisar as 

mudanças de volume nos diferentes compartimentos da parede torácica e em 

diferentes posições e circunstâncias (ALIVERTI et al., 2001; BIANCHI et al., 2007).  
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Foi utilizada para avaliar os volumes pulmonares, bem como a contribuição dos três 

compartimentos da parede torácica (caixa torácica pulmonar, caixa torácica 

abdominal e abdômen) para os volumes gerados durante a respiração. Foi descrita 

por Aliverti & Pedotti (2003) como um método de avaliação indireta da ventilação 

pulmonar. São posicionados 89 marcadores retro-reflexivos na caixa torácica e 

abdômen, segundo protocolo pré-estabelecido por Aliverti et al. (2000). Ferrigno & 

Pedotti (1985) destacaram que instrumento possui um sistema de análise de 

movimento composto por câmeras, que captam a luz emitida dos marcadores (FIG. 

1A) e forma-se uma imagem tridimensional (FIG. 1B), por meio de um sistema 

computadorizado. Aliverti et al. (2000) relataram que o sistema fornece medidas 

contínuas do volume total e dos volumes dos compartimentos da parede torácica 

com base no teorema de Gauss. 

 

A:     B:  

                         FIGURA 1A: Câmera que compõe          1B: Modelo tridimensional 
                        o sistema da pletismografia  
                        optoeletrônica  
                        Fonte: própria autora  
 

2.5 Treinamento da Musculatura Inspiratória 

      

     Para a realização do Treinamento muscular inspiratório (TMI), foi utilizado o 

dispositivo de limiar de carga inspiratória (Threshold® IMT, NJ, USA), que é descrito 

na literatura como um cilindro plástico com uma escala de pressão que varia de -7 a 

-41cmH2O e incrementos de 2 em 2 cmH2O, contendo um bocal acoplado a uma  
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válvula de fluxo, por onde o indivíduo inspira. (JOHNSON; COWLEY; 

KINNEAR,1998; GOSSELINK; WAGENAAR; DECRAMER, 1996; PADULA; YEAW; 

MISTRY, 2009). A pressão da válvula é independente do fluxo ou da frequência 

respiratória gerados pelo indivíduo e pode ser aumentada ou diminuída, por meio da 

compressão ou descompressão da mola, respectivamente. O indivíduo, utilizando 

um clip nasal, deve inspirar até gerar pressão suficiente para abrir a válvula 

(PADULA; YEAW; MISTRY, 2009) e, dessa forma, quanto maior for a pressão 

selecionada através da mola, maior pressão o indivíduo deve gerar para vencê-la e 

maior a dificuldade do exercício. 

 

     Na oitava semana, foi ajustada a carga do Threshold® em 30% da PImáx obtida 

na última medida. Utilizando essa carga no Threshold®, foi iniciada a fase de 

familiarização, que consistiu em oito semanas de TMI sem sistematização, quando 

apenas o tempo diário de realização do exercício foi informado ao indivíduo, sem 

informações de como este deveria ser realizado. Esse período visou a adaptação do 

indivíduo com o equipamento bem como a inserção do treinamento como hábito, 

realizado diariamente. O indivíduo foi orientado a realizar o exercício durante 10 

minutos, diariamente, em seu domicílio, na primeira semana. A partir da segunda 

semana foi orientado a realizar 20 minutos de exercício, diariamente, em seu 

domicílio. Um período de oito semanas de familiarização foi necessário por se tratar 

de um indivíduo idoso e com dificuldade de adaptação.  

 

     Após esse período de familiarização, iniciou-se o treinamento sistematizado, com 

duração de seis semanas. O indivíduo, nessa fase, foi orientado a realizar o 

exercício diariamente por 30 minutos, dividido em seis séries de cinco minutos, com 

intervalo de um minuto entre cada série, nos sete dias da semana.  Semanalmente, 

o indivíduo compareceu ao LabCare para que fosse repetida a Manovacuometria e 

reajustada a carga do Threshold®, sempre em 30% da PImáx. Com o intuito de 

reforçar o controle de treinamento, durante essa fase, o paciente preencheu uma 

ficha contendo os dias em que realizou o exercício, por quanto tempo e o tempo de 

intervalo.  
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     A fase de familiarização e TMI totalizaram 14 semanas. Durante todo o período 

do estudo, realizou-se contato telefônico semanal com o indivíduo, a fim de sanar 

dúvidas que poderiam surgir decorrentes do treinamento. No último dia do TMI, a 

carga do Threshold foi calculada normalmente como 30% da PImáx e essa carga foi 

mantida durante todo o período de reavaliação. 

 

 

 

 

2.6 Análise estatística 

 

     A estatística descritiva foi apresentada como média ± desvio padrão. A 

normalidade dos dados foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk. Os dados 

apresentaram distribuição normal. Sendo assim, a média da fase pré-TMI e média 

da fase pós-TMI para as variáveis PImáx, porcentagem da PImáx prevista para a 

idade e volumes pulmonares foram analisadas pelo teste t pareado. Foi considerado 

p<0,05 como diferença estatisticamente significativa. 
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3 RESULTADOS 

 

      O indivíduo estudado apresentou uma história de AVE isquêmico em novembro 

de 2007, resultando em hemiparesia esquerda e foi submetido à reabilitação 

fisioterápica por tempo superior a um ano. Apresenta hipertensão arterial sistêmica, 

em uso de Somalgin (325 mg - 1x ao dia) e Sinvastativa (20 mg - 1x ao dia). O 

indivíduo possuía altura de 163 cm, peso de 67,5 kg e IMC de 25,40. Além disso, foi 

considerado moderadamente ativo pelo questionário Perfil de Atividade Humana 

(PAH) com EAA de 67 (ALIVERTI et al., 2003) e apresentou fraqueza da 

musculatura inspiratória (20,61% do previsto para PImáx) (COSTA et al., 2010). 

     Foi realizada a média entre as oito medidas do período pré TMI e a média entre 

as oito medidas do período pós TMI e essas médias foram comparadas. A FIG. 2 

demonstra os valores médios de PImáx e da % da PImáx prevista nos períodos pré 

o pós TMI.  Para os valores de PImáx, foi encontrada uma média  de 34,50 ± 7,21 

cmH2O nas medidas pré intervenção e de 119,88 ± 8,22 cmH2O como média das 

medidas do período pós TMI. Foi observado um aumento de 247,48% entre as 

fases, que foi estatisticamente significativo (p<0,001).  

 

 

 
                                  FIGURA 2: Comparação antes e depois da intervenção para 
                                  valores médios de pressão inspiratória máxima (PImáx)   
                                  e porcentagem da pressão inspiratória máxima prevista  
                                  (% PImáx). 

 

    



16 
 

 Foi realizada uma análise dos hemitórax direito (D) e esquerdo (E) em relação ao 

Volume Corrente (VC) e não foi observada diferença significativa entre os hemitórax, 

nem nas medidas pré TMI e nem nas medidas da reavaliação. Foi observado um 

aumento da contribuição do hemitórax E e consequente diminuição da contribuição 

do D após o TMI, entretanto esse aumento não foi significativo. Em relação ao VC 

total da parede torácica, quando se comparou o valor médio entre as medidas do 

período pré TMI e valor médio entre as medidas do pós TMI, foi observado um 

aumento de 5,17% do VC do indivíduo, que também não foi considerado 

significativo. Essa mudança do VC total ocorreu principalmente no compartimento 

abdominal (ab), com aumento de 16% do volume nesse compartimento entre as 

fases (comparação entre a média dos valores pré TMI e a média dos valores pós 

TMI). Os volumes dos compartimentos da caixa torácica abdominal (cta) e caixa 

torácica pulmonar (ctp) permaneceram inalterados. 

 

TABELA 1: Comparação dos volumes pulmonares medidos por meio da pletismografia 
optoeletrônica, dividido em hemicompartimentos. 

 
Variável Pré TMI Pós TMI 
VC, ctp 0,23 ± 0,12 0,23 ± 0,05 
VC, ctp E 0,11 ± 0,06 0,11 ± 0,03 
VC, ctp % E 46,19 ± 3,58 46, 76 ± 4,22 
VC, ctp D 0,12 ± 0,06 0,12 ± 0,03 
VC, ctp % D 53,81 ± 3,58 53,24 ± 4,22 
VC, cta 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 
VC, cta E 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 
VC, cta %E 48,22 ± 11,04 47,90 ± 5,92 
VC, cta D 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,01 
VC, cta % D 51,78 ± 11,04 52,10 ± 5,92 
VC, ab 0,25 ± 0,08 0,29 ± 0,07 
VC, ab E 0,13 ± 0,05 0,15 ± 0,04 
VC, ab % E 52,91 ± 3,53 53,88 ± 2,39 
VC, ab D 0,12 ± 0,04 0,13 ± 0,03 
VC, ab % D 47,09 ± 3,53 46,12 ± 2,39 
VC total 0,58 ± 0,22 0,61 ± 0,12 
VC E 0,29 ± 0,11 0,31 ± 0,07 
VC % E 49, 54 ± 2,29 50,36 ± 2,62 
VC D 0,29 ± 0,11 0,30 ± 0,05 
VC % D 50,46 ± 2,29 49,64 ± 2,62 

 
VC, ctp: volume corrente da caixa torácica pulmonar; VC, ctp E: volume corrente da caixa torácica pulmonar no 
hemicompartimento esquerdo; VC, ctp D: volume corrente da caixa torácica pulmonar no hemicompartimento 
direito; VC, cta: volume corrente da caixa torácica abdominal; VC, cta E: volume corrente da caixa torácica 
abdominal no hemicompartimento esquerdo; VC, cta D: volume corrente da caixa torácica abdominal no 
hemicompartimento direito; VC, ab: volume corrente do abdômen; VC, ab E: volume corrente do abdômen no 
hemicorpo esquerdo; VC, ab D: volume corrente do abdômen no hemicorpo direito. %: porcentagem de 
contribuição do hemitórax no volume total. Dados apresentados como média e desvio padrão. 
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4 CONCLUSÃO 

 

      O treinamento muscular inspiratório proporcionou um incremento na força da 

musculatura inspiratória de um paciente hemiparético crônico pós-AVE, entretanto 

esse aumento não foi suficiente para gerar alterações significativas no padrão 

respiratório e no movimento da parede torácica do paciente no repouso. A partir do 

presente estudo, pôde-se observar que a realização da TMI com esta duração e 

frequência é viável para esta população, entretanto ainda são necessários estudos 

que realizem essa avaliação em amostras maiores. 
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Treinamento muscular inspiratório na cinemática ventilatória de 
hemiparético crônico: relato de caso. 
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RESUMO 

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é o surgimento agudo de uma disfunção 
neurológica  decorrente de uma anormalidade da circulação cerebral. Como consequência, pode gerar 
dificuldades na realização das atividades de vida diária, redução da reserva cardiológica, 
comprometimento da função respiratória, diafragma mais elevado e redução do movimento no 
hemitórax comprometido. O treinamento muscular inspiratório (TMI) tem mostrado resultados  
benéficos no desempenho muscular respiratório, determinado pelo aumento da força  inspiratória. 
Objetivo: Relatar a influência do TMI no padrão respiratório e na cinemática ventilatória de um 
indivíduo hemiparético crônico pós-AVE. Método: Foi avaliado um indivíduo hemiparético crônico,  

 



 
 

com fraqueza da musculatura inspiratória (pressão inspiratória máxima – PImáx 20,61% do previsto). 
Os exames de manovacuometria e pletismografia optoeletrônica foram realizados semanalmente, por 
oito semanas. Após esse período, iniciou-se o TMI com Threshold® durante 14 semanas (oito de 
familiarização e seis de treinamento) e, em seguida, o indivíduo foi reavaliado. A comparação pré e 
pós TMI foi realizada pelo teste t pareado. Resultados: O TMI foi satisfatório nesse indivíduo, com 
um aumento significativo no valor de PImáx. O volume corrente da parede torácica apresentou um 
aumento de 5,17%, que ocorreu prioritariamente no compartimento abdominal e no hemicorpo E, 
contudo, não foi significativo. Os volumes dos compartimentos da caixa torácica abdominal e caixa 
torácica pulmonar permaneceram inalterados. Conclusão: O TMI proporcionou aumento significativo 
da força da musculatura inspiratória de um indivíduo hemiparético crônico pós-AVE. Entretanto, esse 
aumento não foi suficiente para gerar alterações significativas no padrão respiratório e cinemática 
ventilatória do indivíduo no repouso. 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Mecânica respiratória, Exercícios respiratórios. 

 

Abstract 

Introduction: Stroke is the emergence of an acute neurological dysfunction due to an abnormality of 
the cerebral circulation. Consequently, this may cause difficulties in carrying out activities of daily 
living, reduced cardiac reserve, impairment of respiratory function, diaphragm higher and reduced 
movement in the affected hemi thorax. The inspiratory muscle training (IMT) has shown greats results 
in respiratory muscle strength, determined by increased respiratory strength. Aim: Report the 
influence of IMT on respiratory pattern and ventilatory kinematics of an chronic post-stroke 
individual. Method: It was evaluated a chronic hemiparetic subject with inspiratory muscle weakness 
(20.61% predicted for MIP). The individual underwent Manovacuometry and Optoelectronic 
Pletysmography weekly for eight weeks. After that, began the IMT using Threshold for 14 weeks 
(eight for learning and six for training) and then was re-evaluated. Comparing for pre and post was 
done by paired t test. Results: The IMT was satisfactory in this patient that shown a significant 
increase in the MIP. The current volume of the chest wall showed an increase of 5.17%, which 
occurred primarily in the abdominal compartment and the left hemi thorax. However it was not 
significant. The volumes of the compartments of the rib cage and abdominal chest lung remained 
unchanged. Conclusion: The IMT resulted in significant increase muscle strength of a chronic post 
stroke individual. However, this increase was not sufficient to generate significant changes in 
breathing pattern and ventilatory kinematics of the patient at rest. 
 

Keywords: Stroke, Respiratory Mechanics, Breathing Exercises 

 

 

INTRODUÇÃO 

     O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é o surgimento agudo de uma disfunção 

neurológica devido a uma anormalidade da circulação cerebral, tendo como resultado sinais e  

 



 

sintomas que correspondem ao comprometimento de áreas focais do cérebro (1). 

Considerando seus efeitos crônicos, o AVE representa a principal causa de incapacidade em 

indivíduos adultos, sendo que suas consequências funcionais são as mais diversas (2). Dentre 

os déficits apresentados após a lesão, observa-se frequentemente o comprometimento da 

função respiratória, devido à diminuição da força dos músculos respiratórios e alterações 

posturais (3).   

     Em relação à musculatura respiratória, estudos demonstraram que o diafragma destes 

indivíduos apresenta-se mais elevado (4) e possui menor movimentação na região do 

hemicorpo afetado (5). Quando avaliado o movimento de toda a caixa torácica, a literatura 

relata redução do movimento no hemitórax comprometido durante a respiração profunda (6;7) 

e em situação de hiperventilação (8). 

     Lanini et al. (2003) investigaram a diferença de volume corrente entre o hemicorpo 

acometido e não acometido de um grupo de oito indivíduos hemiparéticos, comparados a um 

grupo de indivíduos saudáveis. A análise cinemática da parede torácica foi realizada por meio 

da Pletismografia Optoeletrônica. Os autores também avaliaram as pressões inspiratórias e 

expiratórias máximas (PImáx e PEmáx) desses indivíduos, comparando-os ao grupo controle. 

Não foi encontrada diferença significativa de volume corrente entre o hemicorpo acometido e 

não acometido, durante a respiração em repouso. Já em relação à PImáx e PEmáx, foram 

encontrados  valores reduzidos para os hemiparéticos (8). Resultado semelhante foi 

encontrado no estudo de Teixeira-Salmela et al.. (2005), que avaliaram 16 indivíduos 

hemiparéticos crônicos e encontraram fraqueza da musculatura respiratória em comparação a 

18 indivíduos saudáveis. Esses autores sugerem que o treinamento muscular respiratório 

específico poderia otimizar os ganhos associados ao treinamento cardiovascular para esta 

população (9).  

     O treinamento muscular inspiratório (TMI) tem sido a estratégia mais utilizada para treino 

da musculatura inspiratória. Frequentemente, é realizado com carga linear, que se mantém 

constante, independente do fluxo gerado pelo indivíduo. O aparelho normalmente utilizado é 

o Threshold IMT®, no qual a sobrecarga é dada por uma mola, que impõe carga de trabalho 

aos músculos inspiratórios (10;11), sendo incrementada quando se aumenta a resistência da  

 



 

mola (12). Em relação ao TMI, foram encontrados na literatura apenas dois ensaios clínicos 

aleatorizados que realizaram essa intervenção em indivíduos pós-AVE, comparando-os com 

grupo controle. Um estudo avaliou indivíduos na fase crônica (13) e o outro, na fase aguda 

(14). Ambos demonstraram que o TMI resultou em benefícios no desempenho muscular 

respiratório, determinado pelo aumento da força respiratória, avaliado pela manovacuometria 

(13;14). Já em relação às modificações do padrão respiratório e movimento da parede 

torácica, não foram encontrados estudos que avaliassem tais fatores antes e após a realização 

de TMI. 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar a influência do TMI no 

padrão respiratório e na cinemática ventilatória de um indivíduo hemiparético crônico pós-

AVE.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

     O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da sob o 

parecer ETIC 474-10.  As avaliações foram realizadas no Laboratório de Avaliação e Pesquisa 

em Desempenho Cardiorrespiratório do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas 

Gerais.  

Amostra 

     Um indivíduo, J.A.C., 70 anos, sexo masculino, casado, aposentado, residente na cidade de 

Belo Horizonte (MG), foi selecionado por conveniência, a partir de contatos com 

ambulatórios e grupos de pesquisa de Belo Horizonte, respeitando os seguintes critérios de 

inclusão: idade superior a 20 anos; diagnóstico de AVE unilateral há mais de seis meses de 

lesão, caracterizando sua cronicidade (15); apresentar fraqueza e/ou espasticidade do 

hemicorpo parético; apresentar fraqueza da musculatura inspiratória (PImáx < 70% daquela 

prevista para a idade) (16); assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 



 

Foram excluídos os indivíduos que apresentaram outras disfunções neurológicas, 

reumatológicas e/ou ortopédicas, hemiparesia bilateral e afasia. 

Protocolo do estudo 

     Trata-se de um relato de caso de um indivíduo com diagnóstico de AVE crônico que foi 

submetido à TMI durante 14 semanas, sendo oito semanas de adaptação e seis semanas de 

treinamento a 30% da PImáx ajustada semanalmente. Antes e após o período de treinamento 

foram avaliados: PImáx e os volumes e contribuições dos compartimentos da parede torácica. 

Dados descritivos 

     No primeiro dia, o indivíduo leu e assinou o TCLE e em seguida foram coletados os dados 

sociodemográficos e antropométricos, bem como aplicado o Questionário Perfil de Atividade 

Humana (PAH). Esse questionário objetiva avaliar o nível de atividade física e a capacidade 

funcional de indivíduos saudáveis de qualquer idade ou grau de disfunção (17). É composto 

por 94 itens referentes às atividades de rotina, com três opções de resposta: “ainda faço”, 

“parei de fazer” ou “nunca fiz” (18;19). O Escore Máximo de Atividade (EMA) é calculado 

tomando como base o valor do item com a atividade de maior demanda energética que o 

indivíduo “ainda faz” e o Escore de Atividade Ajustado (EAA) representa a diferença entre o 

EMA e o número de itens que o indivíduo “parou de fazer”, anteriores ao EMA (17). A 

classificação de nível de atividade física é obtida de acordo com pontos de corte pré-

estabelecidos por Davidson et al. (2007). Para essa classificação, utilizam-se os valores 

obtidos do EAA, sendo os indivíduos classificados da seguinte maneira: debilitados (inferior a 

53), moderadamente ativos (entre 53 e 74) ou ativos (superior a 74) (18). 

Medidas de desfecho 

     Os exames de Manovacuometria e Pletismografia Optoeletrônica foram repetidos 

semanalmente, até a estabilidade da medida, tendo em vista que para julgar a estabilidade de 

uma resposta são necessários pelo menos cinco pontos de dados (20). A estabilidade dos 

dados foi medida através do cálculo do coeficiente de variação (CV) para cada variável. Foi 

estabelecido um número máximo de oito medidas no período pré TMI. Se não atingida a  

 



 

estabilidade das variáveis, o indivíduo seria excluído do estudo. Os exames foram repetidos 

por oito semanas (pré TMI) quando foi obtida a estabilidade dos dados. Após o período de 

treinamento (14 semanas), o indivíduo foi reavaliado a cada semana, pelos mesmos exames 

aplicados no período anterior ao TMI, durante as próximas oito semanas (reavaliação). Dessa 

forma, o estudo totalizou 30 semanas. 

      Para a mensuração da PImáx, foi utilizado um manovacuômetro analógico com intervalo 

operacional de ± 300 cmH2O e escala de 10 em 10 cmH2O (GeRar® Classe B – São Paulo, 

Brasil). O manovacuômetro consiste em um instrumento reprodutível, confiável, válido, 

preciso, com possibilidade de calibração e fácil manuseio (21). A manovacuometria é uma 

medida não invasiva e de boa aceitação pelo indivíduo. A definição do valor previsto para 

indivíduos saudáveis (o qual foi comparado ao do participante) foram realizados de acordo 

com a equação proposta por Costa et al.. (2010) (22).  

     A Pletismografia Optoeletrônica (OEP, BTS bioengineering, Milan, Italy) consiste em um 

método não invasivo, confiável e altamente acurado para analisar as mudanças de volume nos 

diferentes compartimentos respiratórios e em diferentes posições e circunstâncias (23;24). Foi 

utilizada para avaliar os volumes pulmonares, bem como a contribuição dos três 

compartimentos da parede torácica (caixa torácica pulmonar, caixa torácica abdominal e 

abdômen) para os volumes gerados durante a respiração e, dessa forma, consiste em um 

método de avaliação indireta da ventilação pulmonar (25). Foram posicionados 89 marcadores 

retro-reflectivos no tórax e abdômen, segundo protocolo pré-estabelecido por Aliverti et al. 

(26). O instrumento possui um sistema de análise de movimento composto por câmeras, que 

captam a luz emitida dos marcadores (27) (FIG. 1A) e forma-se uma imagem tridimensional 

(FIG. 1B), por meio de um sistema computadorizado. O sistema fornece medidas contínuas do 

volume total e dos volumes dos compartimentos da parede torácica, calculados com base no 

teorema de Gauss (26). 



 

 

A.     B.  

 

                        FIGURA 1: A: Câmera que compõe o                FIGURA 1 B: Modelo tridimensional  
                        sistema da pletismografia optoeletrônica 
 

Treinamento da Musculatura Inspiratória 

     Para a realização do TMI, foi utilizado o dispositivo de limiar de carga inspiratória 

(Threshold® IMT, NJ, USA), que consiste em um cilindro plástico com uma escala de pressão 

em que varia de -7 a -41cmH2O e incrementos de 2 em 2 cmH2O (28;29). Contém um bocal 

acoplado a uma válvula de fluxo, por onde o indivíduo inspira (28;30). A pressão da válvula é 

independente do fluxo ou da frequência respiratória gerados pelo indivíduo e pode ser 

aumentada ou diminuída, por meio da compressão ou descompressão da mola, 

respectivamente. O indivíduo, utilizando um clip nasal, deve inspirar até gerar pressão 

suficiente para abrir a válvula (30) e, dessa forma, quanto maior for a pressão selecionada 

através da mola, maior pressão o indivíduo deve gerar para vencê-la e maior a dificuldade do 

exercício.  

     Na oitava semana de avaliação, anterior ao início do treinamento, foi ajustada a carga do 

Threshold® em 30% da PImáx obtida. Foram realizadas oito semanas de TMI sem 

sistematização, quando apenas o tempo diário de realização do exercício foi informado ao 

indivíduo, sem informações de como este deveria ser realizado. Esse período visou a 

familiarização do indivíduo com o equipamento bem como a inserção do treinamento como 

hábito, realizado diariamente. O indivíduo foi orientado a realizar o exercício durante 10  



 

minutos, diariamente, em seu domicílio, na primeira semana de treinamento. A partir da 

segunda semana foi orientado a realizar 20 minutos de exercício, diariamente, em seu 

domicílio. Um período de oito semanas de familiarização foi necessário por se tratar de um 

indivíduo idoso e com dificuldade de adaptação.  

     Após esse período de familiarização, iniciou-se o treinamento sistematizado, com duração 

de seis semanas. O indivíduo, nessa fase, foi orientado a realizar o exercício diariamente por 

30 minutos, dividido em seis séries de cinco minutos, com intervalo de um minuto entre cada 

série, nos sete dias da semana.  Semanalmente, o indivíduo compareceu ao LabCare para que 

fosse repetida a Manovacuometria e reajustada a carga do Threshold®, sempre em 30% da 

PImáx. Com o intuito de reforçar o controle de treinamento, durante essa fase, o indivíduo 

preencheu uma ficha contendo os dias em que realizou o exercício, por quanto tempo e o 

tempo de intervalo.  

     A fase de familiarização e TMI totalizaram 14 semanas. Durante todo o período do estudo, 

realizou-se contato telefônico semanal com o indivíduo, a fim de sanar dúvidas que poderiam 

surgir decorrentes do treinamento. No último dia do TMI, a carga do Threshold foi calculada 

normalmente como 30% da PImáx e essa carga foi mantida durante todo o período de 

reavaliação. 

 

Análise estatística 

Foram utilizadas estatísticas descritivas para caracterização do indivíduo, que serão descritas 

como média e desvio padrão. De acordo com a normalidade dos dados testada por meio do 

teste Shapiro-Wilk, utilizou-se o teste t pareado para comparar as médias das fases de pré e 

pós TMI para as variáveis PImáx, porcentagem da PImáx prevista para a idade e volumes 

pulmonares. Foi considerado p<0,05 como diferença estatisticamente significativa. 

 

 

RESULTADOS 

O indivíduo estudado apresentou uma história de AVE isquêmico em novembro de 

2007, resultando em hemiparesia esquerda e foi submetido à reabilitação fisioterápica por 

tempo superior a um ano. Apresenta hipertensão arterial sistêmica, em uso de Somalgin (325  

 



 

mg - 1x ao dia) e Sinvastativa (20 mg - 1x ao dia). O indivíduo possuía altura de 163 cm, peso 

de 67,5 kg e IMC de 25,40. Além disso, foi considerado moderadamente ativo pelo 

questionário Perfil de Atividade Humana (PAH) com EAA de 67 (25) e apresentou fraqueza 

da musculatura inspiratória (20,61% do previsto para PImáx) (22). 

     Foi realizada a média entre as oito medidas do período pré TMI e a média entre as oito 

medidas do período pós TMI e essas médias foram comparadas. A FIG. 2 demonstra os 

valores médios de PImáx e da % da PImáx prevista nos períodos pré o pós TMI.  Para os 

valores de PImáx, foi encontrada uma média  de 34,50 ± 7,21 cmH2O nas medidas pré 

intervenção e de 119,88 ± 8,22 cmH2O como média das medidas do período pós TMI. Foi 

observado um aumento de 247,48% entre as fases, que foi estatisticamente significativo 

(p<0,001).  

 
 

 

 

                                           FIGURA 2: Comparação antes e depois da intervenção  
                                           para valores médios de pressão inspiratória máxima  
                                          (PImáx) e porcentagem da pressão inspiratória máxima prevista  
                                          (% PImáx). 

 

     Foi realizada uma análise dos hemitórax direito (D) e esquerdo (E) em relação ao Volume 

Corrente (VC) e não foi observada diferença significativa entre os hemitórax, nem nas 

medidas pré TMI e nem nas medidas da reavaliação. Foi observado um aumento da 

contribuição do hemitórax E e consequente diminuição da contribuição do D após o TMI, 

entretanto esse aumento não foi significativo. Em relação ao VC total da parede torácica, 

quando se comparou o valor médio entre as medidas do período pré TMI e valor médio entre  



 

as medidas do pós TMI, foi observado um aumento de 5,17% do VC do indivíduo, que 

também não foi considerado significativo. Essa mudança do VC total ocorreu principalmente 

no compartimento abdominal (ab), com aumento de 16% do volume nesse compartimento 

entre as fases (comparação entre a média dos valores pré TMI e a média dos valores pós 

TMI). Os volumes dos compartimentos da caixa torácica abdominal (cta) e caixa torácica 

pulmonar (ctp) permaneceram inalterados. 

 

TABELA 1  
Comparação dos volumes pulmonares medidos por meio da pletismografia optoeletrônica, 

dividido em hemicompartimentos. 
Variável Pré TMI Pós TMI 
VC, ctp 0,23 ± 0,12 0,23 ± 0,05 
VC, ctp E 0,11 ± 0,06 0,11 ± 0,03 
VC, ctp % E 46,19 ± 3,58 46, 76 ± 4,22 
VC, ctp D 0,12 ± 0,06 0,12 ± 0,03 
VC, ctp % D 53,81 ± 3,58 53,24 ± 4,22 
VC, cta 0,10 ± 0,02 0,10 ± 0,02 
VC, cta E 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 
VC, cta %E 48,22 ± 11,04 47,90 ± 5,92 
VC, cta D 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,01 
VC, cta % D 51,78 ± 11,04 52,10 ± 5,92 
VC, ab 0,25 ± 0,08 0,29 ± 0,07 
VC, ab E 0,13 ± 0,05 0,15 ± 0,04 
VC, ab % E 52,91 ± 3,53 53,88 ± 2,39 
VC, ab D 0,12 ± 0,04 0,13 ± 0,03 
VC, ab % D 47,09 ± 3,53 46,12 ± 2,39 
VC total 0,58 ± 0,22 0,61 ± 0,12 
VC E 0,29 ± 0,11 0,31 ± 0,07 
VC % E 49, 54 ± 2,29 50,36 ± 2,62 
VC D 0,29 ± 0,11 0,30 ± 0,05 
VC % D 50,46 ± 2,29 49,64 ± 2,62 

 
VC, ctp: volume corrente da caixa torácica pulmonar; VC, ctp E: volume corrente da caixa torácica pulmonar no 
hemicompartimento esquerdo; VC, ctp D: volume corrente da caixa torácica pulmonar no hemicompartimento 
direito; VC, cta: volume corrente da caixa torácica abdominal; VC, cta E: volume corrente da caixa torácica 
abdominal no hemicompartimento esquerdo; VC, cta D: volume corrente da caixa torácica abdominal no 
hemicompartimento direito; VC, ab: volume corrente do abdômen; VC, ab E: volume corrente do abdômen no 
hemicorpo esquerdo; VC, ab D: volume corrente do abdômen no hemicorpo direito. %: porcentagem de 
contribuição do hemitórax no volume total. Dados apresentados como média e desvio padrão. 
 
 

 

DISCUSSÃO 

 

     O presente estudo demonstrou como principal achado que o TMI aplicado a um indivíduo  

 



 

hemiparético a 30% da PImáx durante 6 semanas foi satisfatório para aumentar 

significativamente a força da musculatura inspiratória. Além disso, este aumento foi 

acompanhado de melhora do volume corrente total e da contribuição do hemitórax parético 

para a ventilação, embora essas alterações não tenham sido estatisticamente significativas. 

     Estudos prévios demonstram que a força da musculatura inspiratória, inferida, por meio da 

medida da PImáx, é significativamente menor em indivíduos pós AVE, quando comparado a 

indivíduos saudáveis na mesma faixa etária e sexo, tanto considerando indivíduos na fase 

crônica quanto na fase aguda pós AVE (8;9;31;32). No presente estudo, valor médio 

encontrado nas medidas pré-intervenção indicou fraqueza da musculatura inspiratória e foi 

comparável a outros valores encontrados na literatura para indivíduos pós AVE com 

alterações da função muscular inspiratória, sendo estes 36,7 cmH2O (31) e 38,9 cmH2O (32). 

     Após o período de intervenção, foi observado aumento significativo da PImáx, mostrando 

que o TMI foi capaz de aumentar a força da musculatura inspiratória.  Esse resultado foi 

similar a outros estudos que utilizaram TMI como intervenção em indivíduos pós AVE. 

Sutbeyaz et al. (14) realizaram um ensaio clínico aleatorizado com o objetivo de avaliar se o 

exercício respiratório diafragmático associado ao freno-labial e o TMI eram capazes de gerar 

benefícios na função cardiopulmonar e tolerância ao exercício em indivíduos após AVE. 

Dessa forma, 45 indivíduos foram aleatorizados em três grupos: exercício respiratório, TMI e 

grupo controle (sem intervenção). O grupo de TMI apresentou aumento significativo da força 

muscular inspiratória e expiratória, capacidade de exercício e qualidade de vida, comparado 

aos outros grupos. Da mesma forma, Britto et al. (13) examinaram os efeitos do TMI com 

threshold em nove indivíduos com hemiparesia crônica comparados com nove indivíduos do 

grupo controle. A intervenção consistiu na realização do exercício com seis séries de cinco 

minutos, totalizando 30 minutos por dia, cinco vezes por semana durante oito semanas. Os 

resultados demonstraram benefícios no desempenho muscular respiratório, determinado pelo 

aumento da força e endurance respiratória. 

     Pollock et al. (33) realizaram duas revisões sistemáticas para determinar o nível de 

fraqueza da musculatura respiratória e os efeitos do TMI em indivíduo pós- AVE. A primeira 

revisão comparou a força da musculatura respiratória de indivíduos pós AVE com um grupo 

controle. Nesta revisão, foi apresentada uma metanálise de quatro estudos que revelou valores 

de PImáx e  PEmáx significativamente menores (p<0,00001) em indivíduos pós AVE em 

comparação aos indivíduos saudáveis. O presente estudo corrobora o estudo citado acima,  



 

uma vez que a PImáx do indivíduo avaliado se apresentou consideravelmente reduzida 

inicialmente. A segunda revisão, por sua vez, incluiu ensaios clínicos randomizados que 

avaliaram os efeitos do TMI em indivíduos pós AVE e outras condições neurológicas. Foram 

incluídos nove estudos que indicaram um efeito positivo (p=0,0009) do TMI em indivíduos 

neurológicos comparados ao grupo controle. Nesta revisão, não foi observada diferença 

significativa referente à PEmáx entre os grupos. No presente estudo também houve um efeito 

positivo do TMI, uma vez que este foi capaz de aumentar significativamente a PImáx do 

indivíduo. 

     Embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significativa pós TMI em 

relação ao volume corrente da parede torácica, foi observado um aumento de 5,17%, que 

ocorreu prioritariamente no compartimento abdominal e no hemitórax E (plégico). Teixeira-

salmela et al. (9) observaram valores maiores de PImáx em 16 indivíduos pós AVE crônicos 

em relação a 19 indivíduos saudáveis, entretanto não foi observada diferença significativa de 

volume corrente, ventilação minuto e frequência ventilatória entre os grupos. Diante disso, 

pode-se hipotetizar que a força muscular inspiratória não é o único fator que poderia interferir 

no volume corrente total. No presente estudo de caso observou-se aumento da ventilação após 

a intervenção, especialmente do hemicorpo parético (E), entretanto esse aumento também não 

foi considerado significativo. 

     O volume corrente, no presente estudo, foi medido durante o repouso, quando o indivíduo 

foi orientado a respirar tranquilamente. Brandão et al. (34) avaliaram o desempenho de 19 

indivíduos com insuficiência cardíaca crônica (ICC) associada a  cardiomegalia  e grupo 

controle composto de 12 voluntários saudáveis durante o repouso e a inspiração com carga, 

utilizando o dispositivo Threshold®. Foi realizada a espirometria, avaliada a capacidade 

funcional pelo teste de caminhada de 6 minutos e a distribuição dos volumes 

toracoabdominais pela pletismografia optoeletrônica. Em relação ao volumes da parede 

torácica, não foram encontradas alterações significativas durante o repouso. Entretanto, 

Algumas alterações de volume foram obervadas apenas durante a realização do exercício com 

carga, não sendo observadas durante o repouso. Dessa forma, mesmo tratando-se de uma 

população diferente da do presente estudo, podemos considerar que, um aumento de VC 

poderia ter sido observado durante o exercício com threshold. Durante a respiração com 

threshold, o volume aumenta e, nessa situação, poderia ser observada diferença de volume  



 

corrente, inclusive entre os hemicompartimentos. Dessa forma, no presente estudo, o ganho 

de força não foi suficiente para gerar alterações no volume ou essa alteração não pode ser 

observada durante o repouso. A ausência de avaliações com a pletismografia optoeletrônica 

durante o uso do threshold pode ser considerada uma limitação do estudo. Além disso, o 

paciente avaliado já tinha bastante tempo de doença, com alterações bem estabelecidas. Não 

se sabe como seriam as respostas em pacientes com menos tempo de doença. 

     O indivíduo apresentou dificuldade para aprender a segurar e realizar o exercício com o 

dispositivo threshold, provavelmente devido à redução da força em membro superior 

esquerdo como consequência do AVE. Entretanto, com o período de familiarização, essa 

dificuldade foi amenizada. O indivíduo demonstrou grande disciplina durante o período de 

treinamento e avaliações, tanto mantendo a frequência de comparecimento ao laboratório, 

quanto realizando o treinamento em casa, conforme orientação. Ainda durante o treinamento, 

o indivíduo relatou, de forma subjetiva, melhora da respiração e redução do cansaço para 

realização de atividades diárias. 

     O treinamento muscular inspiratório proporcionou um incremento na força da musculatura 

inspiratória de um indivíduo hemiparético crônico pós-AVE, entretanto esse aumento não foi 

suficiente para gerar alterações significativas no padrão respiratório e cinemática ventilatória 

do indivíduo, durante o repouso. A partir do presente estudo, pôde-se observar que a 

realização da TMI com duração de seis semanas e frequência de 30 minutos diários é viável 

para esta população, entretanto ainda são necessários estudos que realizem essa avaliação em 

amostras maiores. 
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