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Introducao: O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre por uma alteração na irrigação sanguínea cerebral, gerando diversos déficits.
Esses déficits incluem principalmente alterações motoras, sensoriais, no tônus muscular e nos padrões respiratórios, esse último
implicando em restrição da ventilação respiratória, fadiga, e comprometendo seu desempenho na realização de suas atividades diárias.

Objetivos: Avaliar a força dos músculos respiratórios, a espasticidade e a capacidade funcional em pacientes hemiparéticos crônicos
pós-AVC e em indivíduos saudáveis, e correlacionar essas funções.

Método: Foi realizado um estudo observacional, transversal e descritivo (CAAE: 53876016.0.0000.5500). Os participantes do estudo
foram divididos em 2 grupos: o Grupo 1 (G1) foi composto por 13 pacientes hemiparéticos crônicos pós-AVC, e o Grupo 2 (G2)
composto por 13 indivíduos saudáveis. Os participantes da pesquisa foram submetidos as seguintes avaliações: avaliação de tônus
muscular através da Escala Modificada de Asworth (somente para o G1); teste de força muscular inspiratória (pressão inspiratória
máxima-PImáx) e expiratória (pressão expiratória máxima-PEmáx) através da manovacuometria; e Teste de Caminhada de 6 minutos
(TC6´) cujo objetivo foi avaliar a capacidade funcional.

Resultados: Os resultados apontaram pior desempenho com diferenças estatisticamente significante para os pacientes do G1 nas
variáveis força muscular respiratória e capacidade funcional. Para a força muscular respiratória o G1 apresentou médias de PImáx de
49,3 cmH2O e PEmáx de 69,3 cmH2O, sendo estes valores muito abaixo do predito. Em relação à capacidade funcional o G1 caminhou
apenas 19,2% do previsto. Além disso, houve correlação significante entre a manovacuometria e o TC6´em ambos os grupos para
PEmáx, e para PImáx somente no G1. A espasticidade não se apresentou um fator determinante para a alteração da força muscular e da
capacidade funcional.

Conclusão: Houve diminuição expressiva da força muscular respiratória em todos os indivíduos avaliados do G1. A capacidade
funcional também demonstrou pior desempenho para o grupo, e o desempenho de ambos os grupos se correlacionou significativamente
com a força muscular respiratória."
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