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Resumo: 

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

neurológica decorrente da falência do suprimento sanguíneo no tecido cerebral e é 

uma doença altamente incapacitante, determinando graves prejuízos funcionais e 

exigindo custos elevados com tratamento medicamentoso, reabilitação e onerando o 

governo pela necessidade da aposentadoria precoce. Hemiparesia, plegia, 

comprometimento respiratório decorrente da fraqueza muscular e de disfunções 

posturais do tronco são os acometimentos neurológicos mais prevalentes em 

pacientes com AVE. 

Introdução:  

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

neurológica decorrente da falência do suprimento sanguíneo no tecido cerebral. 

Possui duas etiologias: AVE Isquêmico, (AVEI) caracterizado pela interrupção do 

sangue em uma área cerebral por um êmbolo e o AVE Hemorrágico (AVEH), 

definido como o sangramento de um vaso cerebral. O AVE é uma doença altamente 

incapacitante, determinando graves prejuízos funcionais, tal como função 

respiratória, distúrbios posturais, entre outros 

Com o acometimento da função respiratória, complicações pulmonares 

podem ser observadas tais como: pneumonia, disfagia (que pode ocasionar a 

aspiração de alimentos - broncoaspiração), broncoespasmo, fraqueza da 

musculatura respiratória, diminuição de expansibilidade torácica, dentre outras. 

Essas alterações desencadeiam mudanças na mecânica pulmonar e 

consequentemente uma diminuição da potência diafragmática (Cancela, 2008). 

No entanto, a literatura ainda é escassa em relação às alterações da função 

pulmonar e da força muscular respiratória de indivíduos acometidos por AVE 

tardiamente, principalmente quando consideramos se as diferenças de predomínio 

da lesão ou do gênero podem interferir nesses fatores. Sendo assim, o 

comprometimento motor relacionado a lesão encefálica no AVE, poderia estar 

diretamente ligado ao comprometimento da mecânica respiratória, mas isso não está 

completamente esclarecido.  

 

Objetivo Geral 



Este trabalho tem como objetivo geral avaliar se o nível de comprometimento 

motor interfere na força muscular respiratória e nos volumes pulmonares de 

pacientes acometidos por AVE isquêmico ou hemorrágico.  

Objetivo Específico 

Identificar se o fator gênero determina maior ou menor força muscular 

respiratória ou volumes pulmonares nesses pacientes, através de Avaliação da 

Função Pulmonar – Manovacuômetria, Espirometria e Peak Flow, Avaliação da 

Expansibilidade da Caixa Torácica- Cirtometria Torácica e Avaliação e Classificação 

do Tônus Muscular- Escala de Ashworth. 

Metodologia:  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 

São Judas Tadeu, sendo um estudo transversal, realizado por meio de avaliação de 

pacientes com diagnóstico médico de AVE isquêmico ou hemorrágico, com 

diagnóstico topográfico de hemiparesia, que estavam na lista de espera da Clinica 

de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu.  Serão incluídos indivíduos 

independentemente ao tempo de lesão, de ambos os sexos, com a faixa etária entre 

40 e 70 anos de idade. Serão excluídos indivíduos abaixo de 40 anos de idade, com 

doença respiratória associada, pacientes incapazes de realizar o teste respiratório 

por alterações cognitivas para compreender o teste e que não aceitarem participar 

do estudo voluntariamente. 

Todas as avaliações serão realizadas pelos mesmos avaliadores treinados 

pelo orientador do estudo, para minimizar os erros. 

Após todas as coletas, os resultados serão estruturados no banco de dados e 

análise estatística com auxílio do programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  

Desenvolvimento:   

A pesquisa encontra-se na fase de coletas de dados. Até o momento já foram 

avaliados 10 homens e 5 mulheres.  

Resultados Preliminares:  

De acordo com as avaliações iniciais realizadas, foram observados que os 

pacientes com AVE, hemorrágico ou isquêmico, que possuem predomínio braquial 

terão maiores alterações da função pulmonar já que esse tipo de predomínio pode 

acometer mais os músculos do tronco, diretamente envolvidos na mecânica da 

respiração. Os resultados esperados ao final da coleta é a de que mulheres 



acometidas por AVE poderão apresentar maior redução da função pulmonar e força 

muscular respiratória já que, fisiologicamente, as mulheres possuem a massa 

muscular menor que a dos homens quando pareados por estatura e idade.  
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