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Efeitos do treinamento muscular respiratório na função pulmonar de pacientes

acometidos por AVE.

Resumo

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma alteração neurológica

decorrente  da  falência  do  suprimento  sanguíneo  no  tecido  cerebral,  sendo  uma

doença  altamente  incapacitante,  determinando  graves  prejuízos  funcionais  e

exigindo custos elevados com tratamento medicamentoso e reabilitação. Indivíduos

acometidos pelo AVE, cursam com padrões musculares anormais como a hemiplegia

ou hemiparesia que  podem comprometer a mecânica respiratória, com diminuição

das  pressões  respiratórias  máximas,  levando  a  piora  da  ventilação  pulmonar,

presença de atelectasias e infecções.O objetivo do estudo foi descrever, por meio de

uma revisão sistemática,  as principais alterações respiratórias em pacientes com

AVE e os principais desfechos do TMR na função pulmonar e na melhora clínica

desses pacientes. Trata-se de uma revisão sistemática onde a busca incluiu ensaios

clínicos  randomizados,  pesquisadosnas  bases  MEDLINE,  PEDro  e  Cochrane

CENTRAL, alem da Scielo e Pubmed, de 2007 a 2017. Ate o presente momento

apenas 12 estudos preencheram os critérios  de  inclusão.  Os resultados parciais

demonstram  que  tanto  a  força  muscular  inspiratória  (PImáx)  como  expiratória

(PEmáx) estão reduzidas nesses pacientes, o tempo de treino variou entre 3 e 12

semanas e a carga utilizada foi em média de 30 a 50% da força muscular máxima. A

melhora da PImáx  e da PEmáx após o TMR variou entre 19 e 25% e 18 e 30%

respectivamente, além de redução de 14% nas complicações pulmonares desses

pacientes, num período de 6 meses. 

INTRODUÇÃO

O  Acidente  Vascular  Encefálico  (AVE)  trata-se  de  uma  alteração  neurológica

decorrente da falência  localizada do suprimento no tecido  cerebral.  Possui  duas

etiologias: AVE Isquêmica (AVEI- caracterizado pela interrupção do sangue em uma

área  cerebral  por  um  êmbolo)  e  AVE  Hemorrágico  (AVEH  -  definido  como  o

sangramento de um vaso cerebral).  Dentre os principais desencadeadores desse

evento  estão:  a  Hipertensão  Arterial,  Obesidade,  Dislipidemias,  Tabagismo,

Cardiopatias, Idade e Diabetes Mellittus.  Sua ocorrência é mais comum no sexo

masculino e mais na raça branca do que na negra (MOURA et.al., 2010).Em média

30% dos indivíduos acometidos recuperam sua função neurológica anterior. Após a

lesão,  um  hemicorpo  apresenta  um  quadro  de  hipotonia  (diminuição  do  tônus



muscular  e  da  força)  seguido  de  uma  hipertonia  (aumento  anormal  do  tônus

muscular  e  redução  da  sua  capacidade  de  estiramento)  evoluindo  para  a

espasticidade, que é caracterizada por um distúrbio no controle muscular deixando

os músculos tensos ou rígidos. É comum a apresentação de hemiparesia (paralisia

parcial ou diminuição da força em um lado do corpo) ou uma hemiplegia (perda dos

movimentos  voluntários  em  um  hemicorpo  apresentando  alterações  musculares,

sensitivas  e  cognitivas)  (DA  COSTA;  DUARTE,  et.al.,  2002).A  diminuição  da

expansibilidade torácica ocorre devido a uma postura assimétrica, e não endireitada.

A mudança de posicionamento da caixa torácica altera a excursão do diafragma

evoluindo para uma respiração deficitária. O posicionamento inspiratório no qual o

pulmão se  encontra  faz  com que  o  indivíduo  tenha  uma tosse  seca  e  ineficaz,

associado à dispnéia e fadiga em certos casos. As alterações proximais e axiais, e

fraquezas dos músculos do tronco estão relacionadas às disfunções respiratórias

(SCHUSTER, RC, 2011).A partir desses dados é de suma importância verificar quais

os efeitos do treinamento muscular respiratório em pacientes com AVE.

OBJETIVO

O  objetivo  do  estudo  foi  descrever,  por  meio  de  uma  revisão  sistemática,  as

principais alterações respiratórias em pacientes com AVE e os principais desfechos

do TMR na função pulmonar e na melhora clínica desses pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se  de  uma  revisão  sistemática  onde  a  busca  incluiu  ensaios  clínicos

randomizados, pesquisados nas bases MEDLINE, PEDro e Cochrane CENTRAL,

alem da Scielo e Pubmed, de 2007 a 2017. Ate o presente momento apenas 12

estudos preencheram os critérios de inclusão. Foram utilizadas as palavras chave:

acidente vascular encefálico, treinamento muscular respiratório e função pulmonar

com suas respectivas traduções para o inglês.

DESENVOLVIMENTO

O AVE corresponde à 3ª causa de morte em países ocidentais, 2ª causa no mundo e

a 1ª causa de morte no Brasil (27,4%) levando a incapacidades físicas e mentais;

tornando-se então uma das principais razões de aposentadoria por invalidez, cerca

de 40% dos casos de acordo com o INSS. 

Suas  manifestações clínicas  diferem de  acordo  com a área  lesionada.  No AVEI

quando o território carotídeo é acometido ocorre déficit motor e sensitivo, dificuldade

na orientação da palavra falada,  alterações visuais e na coordenação; quando o



tronco  cerebral  é  atingido  é  comum a  ocorrência  de  diplopia,  ptose,  anisocoria,

paralisia facial  periférica, nistagmo, vertigem, disartria e disfagia. Nos hemisférios

cerebrais  há  rebaixamento  de  consciência  (MOURA et.al.,  2010).  Já  o  AVEH é

apresentado de duas formas: por hemorragia intracerebral que se manifesta com dor

de  cabeça  súbita,  perda  progressiva  de  função  neurológica,  incapacidade  de

locomoção,  déficit  de  fala  e  visão  além  de  confusão  mental.  Esses  sintomas

acarretam náuseas, vômitos, crises convulsivas e perda de consciência temporária;

ou por hemorragia subaracnóidea que geralmente não apresenta sinais antes da

ruptura podendo se manifestar com dor de cabeça e/ou problemas visuais (MOURA,

2010; SCHUSTER, 2011).

RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados parciais demonstram que tanto a força muscular inspiratória (PImáx)

como expiratória  (PEmáx)  estão  reduzidas  nesses  pacientes,  o  tempo de  treino

variou entre 3 e 12 semanas e a carga utilizada foi em média de 30 a 50% da força

muscular máxima. A melhora da PImáx  e da PEmáx após o TMR variou entre 19 e

25% e  18 e  30% respectivamente,  além de  redução  de 14% nas  complicações

pulmonares desses pacientes, num periodo de 6 meses. 
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