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Introducao: Após um Acidente Vascular Encefálico (AVE), os indivíduos apresentam fraqueza dos músculos respiratórios. Treino
muscular respiratório melhora força muscular respiratória, embora os resultados apresentem pequeno tamanho de efeito. Assim, um
treino de alta intensidade tem o potencial de aumentar o tamanho de efeito e promover benefícios no nível de atividade.

Objetivos: Avaliar a eficácia de um treino muscular respiratório domiciliar, de alta intensidade, para melhorar a força dos músculos
respiratórios, endurance, dispneia e capacidade de marcha de indivíduos pós-AVE.

Método: Foi conduzido um ensaio clínico aleatorizado, duplo-cego, com análise por intenção de tratar. Indivíduos com diagnóstico de
AVE (>3 meses) e fraqueza de músculos respiratórios (pressão inspiratória <80cmH2O ou pressão expiratória <90cmH2O) foram
aleatorizados em grupo experimental (treino muscular respiratório de alta intensidade, 40min/dia, 7 dias/semana, 8 semanas, 50% da
pressão máxima) e grupo controle (treino muscular respiratório placebo de dosagem equivalente). As variáveis de desfecho foram:
pressão inspiratória máxima (PIM-cmH2O), pressão expiratória máxima (PEM-cmH2O), endurance (número de respirações), dispneia
(Medical Research Council; 1-5) e capacidade de marcha (Teste de Caminhada de 6 min; metros), mensuradas por avaliadores cegados.
Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e foram avaliados pré e pós intervenção, e um mês após (follow-
up). As análises intergrupos são apresentadas em diferença média (DM) e intervalos de confiança de 95% (IC95%). Comitê de Ética em
Pesquisa UFMG: 40290114.8.0000.5149. Registro do ensaio: NCT02400138.

Resultados: 38 indivíduos (16 homens; idade: 63 anos; tempo pós-lesão: 20 meses) participaram. Um indivíduo do grupo controle
abandonou o estudo e um do grupo experimental não completou o protocolo, mas retornaram para as medidas de pós-intervenção. Todos
os demais completaram pelo menos 80% das sessões propostas. Após oito semanas, o grupo experimental apresentou ganhos
significativos em relação ao controle nas variáveis: PIM (DM 27 cmH2O; IC95% 15 a 40), PEM (DM 42 cmH2O; IC95% 25 a 59),
endurance (DM 33 respirações; IC95% 20 a 47) e dispneia (DM -1.3; IC95% -2.1 a -0.6) (p<0.05). Os resultados foram mantidos no
follow-up.

Conclusão: Treino muscular respiratório de alta intensidade, em ambiente domiciliar, foi eficaz para aumentar força e endurance
muscular respiratória, além de promover melhora da dispneia, sendo os ganhos mantidos no follow-up. A magnitude dos efeitos obtidos
foi superior aos previamente reportados na literatura, com adequada adesão dos participantes ao tratamento proposto."
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