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1 INTRODUÇÃO  

O acidente vascular encefálico (AVE) é a segunda maior causa de morte no mundo, 

contabilizando mais de 6 milhões de óbitos no ano de 2015 (OMS, 2017) e a maior causa de 

incapacidade funcional (BENJAMIN et al., 2017). Dependendo da área de onde ocorre a 

lesão e de sua gravidade, ocorrem diversos tipos de consequências, sendo a principal delas a 

hemiparesia ou hemiplegia, encontrada em 80% dos sobreviventes. A hemiparesia ou 

hemiplegia é caracterizada pela redução de força ou paralisia de um lado do corpo, 

contralateral à lesão (NATIONAL STROKE ASSOCIATION, 2018). Indivíduos 

hemiparéticos podem apresentar comprometimento no controle postural, motor, perda de 

equilíbrio e diminuição da sensibilidade (UMPHRED, 1895, p.932). Dentre essas várias 

deficiências, as que irão causar maior incapacidade são aquelas relacionadas com a função 

motora do indivíduo (TEIXEIRA-SALMELA et al., 2005).  

A força muscular é um componente importante da função motora e sua perda traz 

prejuízos significativos no desempenho de atividades de vida diária. Esta fraqueza pode afetar 

todos os músculos do corpo humano, inclusive os músculos respiratórios. A fraqueza da 

musculatura respiratória gera, como principal consequência, a dispneia (XIAO et al., 2012). 

Esta caracteriza-se pela sensação de falta de ar, que pode ser percebida ao realizar esforços 

maiores que os habituais ou até mesmo em repouso, o que também pode interferir na 

realização das atividades de vida diária do indivíduo (BRITTO et al., 2011; SYABBALO, 

1998). Um estudo realizado por Menezes et al. 2017, constatou que 44% da população pós 

AVE relata sentir dispneia. Desse total, 51% dos indivíduos relataram dispneia grave, 85% 

reportaram limitação para realizar atividades cotidianas devido a sensação de falta de ar e 

49% informaram restrição na participação social (MENEZES et al., 2018 a). Assim, percebe-

se que a dispneia gera consequências negativas para a vida de um indivíduo pós AVE, tanto 

na capacidade funcional como na qualidade de vida destas pessoas.  

A capacidade funcional refere-se à habilidade de desempenhar atividades de vida 

diária e outras atividades funcionais de forma independente. Em indivíduos pós AVE, a 

diminuição da força muscular é a principal responsável pela limitação das atividades nas 

pessoas. (ALVES, et al., 2007; ADA; DORSCH; CANNING, 2006; NASCIMENTO et al., 

2014). Estudos recentes mostram que a fraqueza da musculatura respiratória também gera 

impacto negativo sobre a capacidade funcional, que está diretamente relacionada à capacidade 

deambulatória dessa população, interferindo no nível de atividade desses indivíduos, 

(MENEZES et al., 2018 b), o que pode interferir na qualidade de vida. Qualidade de vida é 



 
 

definida, segundo a Organização Mundial de Saúde, como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e nos sistemas de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetos, expectativas, padrões e preocupações (FLECK, 2000). É possível 

perceber que a qualidade de vida é um constructo complexo e dependente de múltiplos 

fatores, sendo as limitações físicas um dos fatores determinantes desta percepção (KIM, 

Kyung; KIM, Eun; KIM, Young, 2014). Indivíduos pós AVE possuem uma diminuição na 

percepção de qualidade de vida, causada principalmente por limitações em realizações de 

atividade de vida diária e quadros depressivos pós AVE. (DABROWSKA, et al. 2017; 

MIERLO et al., 2014). 

Estudos prévios já investigaram a relação entre fraqueza muscular respiratória, 

dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida em diversas populações. Haas et al., em 

2004, reportaram correlação significativa entre força muscular respiratória e capacidade 

funcional, avaliada com cicloergômetro, em indivíduos parkinsonianos (HAAS, B.M; TREW, 

M.; CASTLE, P.C., 2004). Em relação à qualidade de vida, um estudo prévio avaliou sua 

relação com a força respiratória em pacientes com distrofia miotônica, reportando resultados 

também significativos (ARAÚJO et al., 2010).  Além disso, para esta população, este estudo 

reportou que a força muscular respiratória explicou entre 20 a 29% das variações na qualidade 

de vida, avaliada pelo questionário SF-36 (ARAÚJO et al., 2010). Já para indivíduos pós 

AVE, dois estudos foram encontrados correlacionando medidas de orça dos músculos 

respiratórios e capacidade funcional. Paz et al., em 2016, reportaram correlação positiva entre 

força dos músculos respiratórios e capacidade funcional, avaliada pelo 6-Minute Walk Test 

(PAZ et al., 2016). Já Pinheiro et al., encontraram que indivíduos com maior fraqueza 

muscular respiratória apresentam menor velocidade de marcha, quando comparados com 

aqueles que possuem menor fraqueza dessa musculatura (PINHEIRO et al., 2013).  

Identificar associações entre as medidas de força da musculatura respiratória e 

dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida, pode ajudar a entender o impacto que a 

presença desta fraqueza pode gerar nestes fatores, auxiliando no processo de avaliação e 

intervenção de indivíduos pós-AVE. No entanto, como reportado anteriormente, ainda são 

escassos na literatura estudos que tenham objetivado investigar tais correlações nesta 

população. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo investigar as relações entre 

medidas de força muscular respiratória e dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida e 

investigar diferenças nessas variáveis em indivíduos pós-AVE sem e com diferente grau de 

fraqueza da musculatura respiratória. 



 
 

 

2 METODOLOGIA   

2.1 Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo observacional exploratório, transversal, vinculado à tese de 

doutorado intitulada “Fortalecimento muscular respiratório em indivíduos pós acidente 

vascular encefálico” do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG).  O estudo obteve aprovação do Comitê Institucional de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE: 40290114.8.0000.5149) (ANEXO A). 

 

2.2 Amostra 

A amostra foi selecionada por conveniência. Os critérios de inclusão foram: (1) 

possuir idade superior a 20 anos; (2) possuir um tempo médio pós-lesão superior a três meses 

e inferior a cinco anos; (3) ter capacidade deambulatória com ou sem presença de dispositivos 

auxiliares; (4) fornecer consentimento por escrito (APÊNDICE A). Os critérios de exclusão 

foram: (1) apresentar déficits cognitivos; possuir doenças respiratórias associadas e apresentar 

alguma condição instável, que pudesse impedir a realização dos testes.  

 

2.3 Local de realização do estudo  

O estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Neurológica do 

Adulto (NeuroLab) em parceria com o Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Desempenho 

Cardiorrespiratório (LabCare), ambos do Departamento de Fisioterapia da Escola Educação 

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

– Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.  

 

2.4 Instrumentos de medida e procedimentos  

Após a chegada do paciente ao laboratório, foram fornecidas orientações quanto aos 

procedimentos a serem realizados, esclarecimentos sobre a pesquisa, seguida da assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Logo após esta etapa, os participantes 

responderam o questionário do Mini Exame do Estado Mental (ANEXO B), sendo esse 

utilizado usualmente em pacientes pós AVE para rastreamento de déficits cognitivos 

(BERTOLUCCI, et al., 1994). Os seguintes pontos de corte foram utilizados, seguindo 

recomendações prévias: 13 pontos para indivíduos analfabetos, 18 pontos para pessoas com 



 
 

baixa e média escolaridade, ou seja, aqueles que possuem de um até oito anos de estudo, e 26 

pontos para aqueles com alta escolaridade, mais de 8 anos de estudo (BERTOLUCCI, et al., 

1994).  

Para avaliar a força muscular respiratória, foi utilizado o manovacuômetro digital , 

desenvolvido na UFMG. Esse instrumento avalia indiretamente a força dos músculos 

respiratórios através de medidas de pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória 

máxima (PEmáx) (MARIA et al., 2014). Para a realização dessas medidas, os voluntários 

sentaram-se confortavelmente em uma cadeira, com os pés apoiados no chão, o tronco 

recostado na cadeira formando um ângulo de 90° em relação ao quadril (MARIA et al., 

2015). Com a utilização de um clipe nasal e uma boquilha padronizada, o voluntário recebeu 

os comandos de colocar o ar para dentro e ar para fora, respirando de forma usual. Para 

realizar as medidas de PImáx e PEmáx, duas a três respirações á nível de volume corrente 

foram feitas, antes do participante realizar inspirações ou expirações máximas contra uma via 

aérea obstruída no interior do aparelho (MARIA et al., 2015). Os indivíduos puderam praticar 

duas vezes e após isso, realizaram ao menos cinco manobras aceitáveis, com duração de pelo 

menos um segundo. Foi registrada a maior pressão das três medidas reprodutíveis, com menos 

de 20% de variabilidade, sendo que a última medida não poderia ser a maior (MARIA et al., 

2015). Indivíduos com uma PImáx ≥80cmH2O foram considerados fortes, enquanto aqueles 

com PImáx entre 45 e 80cmH2O foram considerados com fracos e, por fim, aqueles com 

PImáx ≤45cmH2O foram considerados muito fracos (MENEZES, et al., 2016). 

A dispneia foi avaliada através da escala “Medical Research Council (MRC)” 

(ANEXO C), utilizada para mensurar a sensação de dispneia durante a realização de 

atividades de vida diária (VELLOSO; COSTA; OZEKI, 2002). A escala gradua a sensação de 

falta de ar em 5 níveis, sendo 0 para dispneia apenas em atividades extenuantes e 4 para 

dispneia com esforços mínimos ou repouso. Assim, quanto maior a pontuação do participante, 

maior é a sensação de dispneia durante as atividades. 

A capacidade funcional foi avaliada através do teste de caminhada de seis minutos 

(TC6), sendo esta medida comumente utilizada em indivíduos pós AVE (POLESE, et al., 

2016; PRADON et al., 2013). Foi utilizado o protocolo padronizado para a execução do teste 

(ISSUES et al., 2002). Dessa forma, os indivíduos foram instruídos a caminhar o mais rápido 

possível, com segurança, podendo ou não utilizar dispositivos de auxílio de marcha. Dois 

cones foram colocados com 30 metros de distância um do outro, em uma superfície plana, e 

os participantes deveriam caminhar durante seis minutos. Antes e após o teste, a pressão 



 
 

arterial, saturação periférica de oxigênio e frequência cardíaca foram aferidas. O teste foi 

interrompido caso o participante relatasse dor no peito, dispneia insuportável, câimbras nas 

pernas, marcha instável como se estivesse perdendo o equilíbrio, diaforese (transpiração 

intensa) e palidez. A sensação de dispneia e fadiga dos indivíduos foi mensuradas através da 

Escala de Borg (ISSUES et al., 2002; BRITTO; PROBST, 2013). Ao final, a distância 

percorrida no teste, em metros, foi utilizada como variável operacional para avaliação da 

capacidade funcional, sendo que quanto menor a distância percorrida pelo indivíduo, menor 

sua capacidade funcional. 

A qualidade de vida foi avaliada através do questionário Stroke Specific Quality of Life 

Scale (SSQOL). Esse questionário é específico para avaliar a qualidade de vida em indivíduos 

pós AVE, e possui confiabilidade e validade adequadas para essa população (WILLIANS et 

al., 1999). No presente estudo, foi utilizada a versão traduzida e adaptada (SSQOL-Brasil) 

(ANEXO D) (LIMA, 2008; SILVA et al., 2016) e o escore total foi utilizado para análise. O 

SSQOL é composto por 49 perguntas, divididas em 12 domínios que são: energia, papeis 

familiares, linguagem, mobilidade, humor, personalidade, autocuidado, papeis sociais, 

memória/concentração, função da extremidade superior, visão e trabalho/produtividade. Cada 

item pode ser pontuado de 1 à 5 pontos (ANEXO C). O escore máximo obtido é de 245 

pontos e o mínimo de 49 pontos, sendo que quanto maior o escore melhor a percepção do 

indivíduo sobre sua qualidade de vida.   

 

2.5 Análise dos dados  

Cálculo amostral  

Considerando-se um alfa de 5%, um poder de 0,80, dois graus de liberdade (3 grupos 

de comparação) e assumindo um tamanho de efeito de 0.60, seria necessário um mínimo de 

10 indivíduos por grupo (PORTNEY; WATKINS, 2009, p. 849), totalizando uma amostra 

final mínima de 30 indivíduos. 

Análise estatística  

Estatística descritiva e testes para normalidade (Kolmogorov-Smirnov) foram 

calculados. ANOVA uni fatorial foi utilizada para investigar diferenças significativas para 

capacidade funcional e qualidade de vida entre os três grupos da amostra (fortes, fracos e 

muito fracos). Teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para investigar diferenças significativas 

para dispneia entre os grupos. Também, de acordo com a distribuição dos dados, foram 

calculados os coeficientes de Pearson para verificar as correlações entre força muscular 



 
 

inspiratória e expiratória e capacidade funcional e qualidade de vida; e coeficiente de 

Spearman para as correlações entre força muscular e dispneia. As correlações foram 

classificadas como pouca ou nenhuma (0,00<r<0,25), razoável (0,25<r<0,50), moderada a 

boa (0,50<r<0,75) e boa a excelente (r>0,75) (PORTNEY; WATKINS, 2009, p. 525). Todas 

as análises foram realizadas com o software estatístico SPSS 17.0 para Windows com um 

nível de significância de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 RESULTADOS   

Foram avaliados 31 indivíduos, com média de idade de 61 anos (DP 12), sendo 17 homens 

(55%), e tempo pós lesão de 26 meses (DP 18). O perfil completo da amostra pode ser 

observado na Tabela 1. 
Tabela 1. Características da amostra, de acordo com a força muscular respiratória. 

Característica Fortes 

(n=10) 

Fracos 

(n=11) 

Muito fracos 

(n=11) 

Total 

(n=31) 

Idade (anos), média (DP) 59 (10) 65 (10) 60 (17) 61 (12) 

Tempo após lesão (meses), média (DP) 17 (11) 33 (18) 27 (22) 26 (18) 

Sexo (homens), n (%) 9 (90) 5 (46) 3 (30) 17 (55) 

Número de episódios, n (%)      1 

                                                   >1 

10 (100) 

0 (0) 

9 (82) 

2 (18) 

7 (70) 

3 (30) 

26 (84) 

5 (16) 

Pressão inspiratória máxima (cmH2O), média (DP) 

Pressão expiratória máxima (cmH2O), média (DP) 

Dispneia (MRC, 0-4), média (DP) 

Capacidade funcional (metros), média (DP) 

Qualidade de vida (SSQOL – 49-245), média (DP) 

92 (9) 

128 (28) 

0 (0) 

406 (148) 

199 (49) 

62 (11) 

87 (26) 

2,1 (1,9) 

330 (131) 

145 (45) 

38 (5) 

63 (17) 

2,0 (1,7) 

354 (91) 

139 (40) 

64 (24) 

93 (35) 

1.4 (1.7) 

362 (126) 

159 (51) 

* DP = Desvio padrão; MRC = Medical Research Council; SSQoL = Stroke Specific Quality of Life Scale. 

 

 Em relação à dispneia, o teste de Kruskal-Wallis evidenciou diferença significativa 

somente entre os grupos fracos/muito fracos e fortes (p<0,01), e ausência de diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos fracos e muito fracos (p=0,85). Em relação à 

capacidade funcional, a ANOVA não revelou diferenças significativas entre nenhum dos 

grupos para esta variável (p=0,38). Por fim, em relação à qualidade de vida, a ANOVA 

revelou diferença significativa entre os grupos (F=5,2, p<0,01). A análise post-hoc evidenciou 

que a diferença significativa, semelhante ao encontrado para dispneia, ocorreu apenas entre os 

grupos fracos/muito fracos e fortes (p<0,05). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos fracos e muito fracos (p=0,95).  

 Em relação aos coeficientes, foram encontradas correlações significativas inversas, de 

magnitude razoável a boa, entre as medidas de força muscular respiratória e dispneia (-

0,45≤rs≤ -0,54; p<0,01). Também foram encontradas correlações significativas positivas, de 

magnitude moderada a boa, entre as medidas de força muscular respiratória e qualidade de 

vida (0,54≤ rs≤ 0,56; p<0,01). No entanto, corroborando com os resultados da ANOVA, não 

foram encontradas correlações significativas entre as medidas de força muscular respiratória e 

capacidade funcional (0,21 ≤ p ≤ 0,29). Todas as correlações encontram-se evidenciadas na 



 
 

Tabela 2. 
 

Tabela 2: Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman entre as medidas de força muscular respiratória e 

dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida (n=31).  

Força muscular 

respiratória 

Dispneia 

S 

Capacidade funcional 

r 

Qualidade de vida 

r 

Pressão inspiratória máxima 

Pressão expiratória máxima 

-0.54 (p<0,01) 

-0.45 (p<0,05) 

0.20 (p=0,29) 

0.23 (p=0,21) 

0.54 (p<0,01) 

0.56 (p<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4  DISCUSSÃO  

Este estudo teve como objetivo avaliar as relações entre medidas de força muscular 

respiratória e dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida. Baseado nos dados de 31 

indivíduos pós-AVE, foi evidenciado que os participantes que possuem fraqueza da 

musculatura respiratória apresentam maior sensação de dispneia e pior percepção da 

qualidade de vida, quando comparados aos que não possuem fraqueza desta musculatura. No 

entanto, não foram encontradas diferenças para capacidade funcional entre indivíduos fracos, 

muitos fracos, ou sem fraqueza muscular respiratória. 

Em relação à dispneia, foi possível observar que, pacientes com diferentes graus de 

fraqueza (fracos ou muito fracos) manifestaram, em média, a mesma sensação de falta de ar 

(escore médio de dois na MRC), enquanto pacientes sem fraqueza muscular respiratória não 

reportaram nenhum grau de dispneia (escore médio de zero na MRC). Assim, a presença ou 

não da fraqueza muscular respiratória parece estar mais relacionada à dispneia, do que o grau 

de fraqueza que o indivíduo apresenta. Dois fatores podem interferir na força da musculatura 

respiratória, sendo eles o aumento da carga de trabalho do sistema, ou a redução/cessação do 

estímulo neural (FERREIRA, 2015).  Em pacientes pós AVE, o último componente está mais 

fortemente relacionado com a fraqueza dessa musculatura. Assim, em indivíduos fracos ou 

muito fracos, a musculatura ventilatória não possui força suficiente para expandir a caixa 

torácica e vencer a resistência imposta pelos pulmões e vias aéreas, levando a uma diminuição 

da ventilação e, consequentemente, gerando a dispneia. (ILLI et al., 2012). Dois estudos 

recentes investigaram os efeitos do fortalecimento muscular respiratório na dispneia de 

pacientes pós-AVE, e seus achados corroboram os resultados encontrados pelo presente 

estudo. Menezes et al., realizaram um ensaio clínico aleatorizado, investigando os efeitos do 

treino muscular respiratório de alta intensidade em 38 indivíduos pós AVE, e reportaram uma 

redução significativa da dispneia no grupo experimental, quando comparados ao grupo 

controle (placebo) (MENEZES et al., 2018c). O segundo estudo trata-se de uma revisão 

sistemática, em que os efeitos do treino muscular respiratório também foram avaliados, 

através de uma metaanálise, na dispneia de indivíduos pós AVE, e também foram encontrados 

resultados positivos e significativos (MENEZES et al., 2018b). 

Ao se relacionar a força muscular respiratória e a capacidade funcional de indivíduos 

pós AVE, não foi encontrada nenhuma correlação. Estes resultados diferem dos achados 

reportados por estudos anteriormente já discutidos previamente (PAZ et al., 2016; PINHEIRO 

et al., 2013). Entretanto, no estudo de Paz et al., a distância média percorrida pelos 



 
 

participantes no teste de caminhada de seis minutos foi de 271 metros, indicando uma 

velocidade média de 0.75m/s da amostra. Estes valores indicam que estes indivíduos, de 

forma geral, apresentavam uma velocidade de marcha baixa, sendo considerados 

deambuladores não-comunitários (velocidade <0.8m/s). Já no presente estudo, a distância 

média percorrida pelos participantes no teste de caminhada de seis minutos foi de 362 metros, 

indicando uma velocidade média de 1.00m/s da amostra. Estes valores indicam que estes 

indivíduos, de forma geral, apresentavam uma velocidade de marcha alta, sendo considerados 

deambuladores comunitários (velocidade >0.8m/s). Assim, embora os participantes da 

amostra do presente estudo apresentassem fraqueza muscular respiratória, eles apresentavam 

uma velocidade de marcha alta, o que pode ter afetado os resultados reportados. Isso pode ser 

explicado, possivelmente, pelo perfil dos indivíduos pós AVE selecionados. Para realização 

do estudo, foram incluídos indivíduos com todos os graus de força muscular respiratória que, 

no entanto, apresentavam boa capacidade de deambulação, uma vez que todos tiveram que se 

deslocar de suas residências para coleta dos dados em laboratório. Assim, aparentemente, 

podemos perceber um viés de seleção da amostra, uma vez que aceitaram participar do estudo 

e comparecer no local de coleta somente aqueles indivíduos que, embora apresentassem 

fraqueza muscular respiratória, não apresentavam baixa capacidade funcional, o que pode não 

ser representativo do restante da população. Um estudo de Pinheiro et al., realizado também 

no Brasil, investigou a força muscular respiratória em pacientes pós AVE, estratificados em 

grupos de acordo com a velocidade de marcha, ou seja, os critérios incluíam, 

obrigatoriamente, a inclusão de indivíduos com todos os níveis de velocidade. Assim, os 

autores reportaram que indivíduos que andavam mais devagar apresentaram maior fraqueza 

desta musculatura. Dessa forma, possivelmente, se a presente amostra tivesse incluído mais 

indivíduos com velocidade de marcha baixa, possivelmente uma correlação poderia ter sido 

encontrada. No entanto, cabe ressaltar que, baseado nos achados do presente estudo, ter uma 

musculatura respiratória forte não é primordial para que os indivíduos alcancem uma 

capacidade funcional adequada, uma vez que esta é uma habilidade complexa que está 

relacionada a vários outros fatores, como por exemplo a função motora dos membros e função 

cardiovascular (NOGUEIRA, 2017).  

Como podemos ver, nos resultados encontrados, não existe uma relação 

estatisticamente significativa entre a fraqueza muscular respiratória e a capacidade funcional 

dos indivíduos, entretanto, sabemos que clinicamente, para um indivíduo, ser capaz de 

caminhar distâncias curtas já é relevante, uma vez que o torna mais independente para realizar 



 
 

suas atividades de vida diária, além de muitas vezes fazer com que ele deixa de ser um 

deambulador domiciliar e passe a ser um deambulador comunitário. 

Por fim, os achados do presente estudo demonstraram que pacientes com fraqueza 

muscular respiratória apresentam pior percepção da qualidade de vida. Como já dito 

anteriormente, a principal consequência desta fraqueza é a dispneia, presente em 44% da 

população pós AVE (MENEZES et al., 2018a). A sensação de falta de ar pode ser percebida 

ao se realizar tanto atividades que requerem esforços mínimos, como calçar um sapato, 

quanto esforços severos como subir um morro. Dessa forma, é possível que um indivíduo com 

queixa de dispneia passe a apresentar dificuldades ou até mesmo evite realizar atividades de 

vida diária (AVD 

]), como por exemplo tomar banho, usar o banheiro, vestir-se, realizar serviços 

domésticos, tornando-se dependente para a execução destas tarefas. A dependência para 

atividades que são realizadas rotineiramente, pode gerar um impacto negativo na percepção 

de qualidade de vida, o que pode justificar a presença desta correlação. Tais achados podem 

ser confirmados pelo estudo de Menezes et al., que reportou que, dentre os indivíduos com 

dispneia pós AVE, 85% reportaram alguma limitação para realizar atividades cotidianas 

devido a sensação de falta de ar e 49% relataram restrição na participação social (MENEZES 

et al., 2018ª). Além disso, um ensaio clínico aleatorizado que objetivou investigar os efeitos 

do treinamento muscular respiratório na qualidade de vida de indivíduos pós AVE, reportou 

melhora significativa nos domínios de papel físico, saúde geral e vitalidade, avaliados através 

do questionário SF-36 (SUTBEYAZ et al., 2010). Assim, podemos perceber que a presença 

da fraqueza muscular respiratória parece afetar a percepção da qualidade de vida desta 

população. 

Esse estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, a amostra foi de 

conveniência, o que pode não ser representativa da população em geral. Além disso, a 

amostra foi composta por indivíduos na fase subaguda e crônica, com velocidade de marcha 

relativamente alta, o que não permite que os achados sejam extrapolados para indivíduos com 

acometimento na fase aguda, ou com baixa velocidade de marcha. Por fim, o desenho do 

estudo não permite avaliar relação de causa e efeito.  

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÃO  

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que indivíduos pós AVE 

com fraqueza da musculatura inspiratória e expiratória (independentemente de ser leve PI 

máx <80cmH2O, ou severa PI máx ≥45cmH2O), apresentam maior sensação de dispneia e 

pior percepção da qualidade de vida, quando comparados a indivíduos sem fraqueza dessa 

musculatura (PImáx >80cmH2O). No entanto, não foram encontradas relações significativas 

entre medidas força muscular respiratória e capacidade funcional. Tais resultados são de 

grande relevância para a população pós AVE, uma vez que identificar a presença ou não da 

fraqueza muscular respiratória permite inferir se tal condição afeta ou irá afetar a respiração 

deste indivíduo, pela presença da dispneia, e piorar sua percepção de qualidade de vida, 

informações importantes para o processo de reabilitação desta população. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO                               Nº_________ 

 

Investigadora: Kênia Kiefer Parreiras de Menezes 

Orientadora: Profª Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela, Ph.D. 

 

TÍTULO DO PROJETO 

EFEITOS DE UM PROGRAMA DOMICILIAR DE FORTALECIMENTO MUSCULAR 

RESPIRATÓRIO DE ALTA INTENSIDADE EM HEMIPARÉTICOS: UM ENSAIO 

CLÍNICO ALEATORIZADO. 

 

INFORMAÇÕES 

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa, que tem como objetivo 

avaliar a força dos seus músculos respiratórios e realizar o efeito de um treinamento 

específico para verificar se existe uma boa recuperação desta força em pessoas que sofreram 

Acidente Vascular Encefálico (“derrame”). Este projeto será desenvolvido como tese de 

doutorado no programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação do Departamento de 

Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

DESCRIÇÃO DOS TESTES A SEREM REALIZADOS 

Inicialmente, serão coletados dados para a sua identificação, além de algumas informações 

clínicas. Para garantir o seu anonimato, serão utilizadas senhas numéricas. Assim, em 

momento algum haverá divulgação do seu nome.  

Você realizará alguns testes para medir sua força muscular, condição física, e algumas 

medidas pulmonares. Também será aplicado um questionário avaliação da sua fadiga e 

qualidade de vida. A duração máxima da avaliação é de duas horas, sendo que serão 

realizados intervalos para repouso. Você também receberá dois aparelhos para treinar seus 

músculos cinco vezes por semana, durante dois meses. Três avaliações serão realizadas no 

laboratório de desempenho cardiorrespiratório da UFMG, sendo agendadas de acordo com os 

objetivos deste estudo e a sua disponibilidade. Além destas, três visitas domiciliares serão 



 
 

realizadas pelas investigadoras, também de acordo com os objetivos deste estudo e a sua 

disponibilidade. 

 

RISCOS 

Você poderá sentir dores musculares durante e após os testes, pois os testes exigem um 

esforço físico maior do que aquele que você realiza no seu dia a dia. Para minimizar a 

ocorrência deste desconforto, será realizado um período de descanso entre as medidas.  

 

BENEFÍCIOS 

Os resultados obtidos irão colaborar com o conhecimento científico, podendo estabelecer 

novas propostas de tratamento de indivíduos que tenham a mesma doença que você.  

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/ LIBERDADE PARA SE RETIRAR  

A sua participação é voluntária e você tem o direito de se recusar a participar por qualquer 

razão e a qualquer momento. Além disso, você não receberá nenhuma remuneração pela sua 

participação e poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem interferência na forma 

como esta sendo assistido. 

 

GASTOS FINANCEIROS 

Os testes, e todos os materiais utilizados na pesquisa não terão custo para você. 

 

USO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Os dados obtidos no estudo serão para fins de pesquisa, podendo ser apresentados em 

congressos e seminários e publicados em artigo científico; porém, sua identidade será mantida 

em absoluto sigilo.  

 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu,__________________________________________________________ li e entendi toda a 

informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos satisfatoriamente 

explicados. Tive tempo, suficiente, para considerar a informação acima e, tive a oportunidade 

de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando as duas cópias deste termo voluntariamente, 

sendo uma cópia para mim e outra para os pesquisadores e tenho direito de, agora ou mais 

tarde, discutir qualquer dúvida que venha a ter com relação à pesquisa com: 

Kênia Kiefer Parreiras de Menezes: (031) 9256-0696 



 
 

Profª Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela (031) 3409-7403 

 

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo em participar 

deste estudo.  

 

 

_________________________________                    _______________   

         Assinatura do Participante                                             Data 

 

 

________________________________                    _______________   

        Assinatura do Acompanhante                                         Data 

        Parentesco:_______________ 

 

 

_________________________________                    _______________ 

 Assinatura do Pesquisador Responsável                               Data 

 

Comitê de Ética em Pesquisa / UFMG: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Unidade 

Administrativa II - 2º andar – Sala 2005. CEP: 31270-901 – BH – MGTelefax: (31) 3409-

4592       E-mail: coep@prpq.ufmg.br 
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ANEXO B 
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ANEXO D 

 


