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Introducao: A seqüela mais comumente observada após um AVC é a fraqueza muscular, que também pode ser identificada nos
músculos respiratórios. Existem relatos de correlação moderadamente positiva entre pressão inspiratória máxima (Pimáx) e distância
percorrida no Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6').

Objetivos: Identificar os efeitos do treinamento muscular inspiratório (TMI) durante o programa de reabilitação de pacientes após AVC
no desempenho funcional da marcha, força e endurance muscular inspiratória, atividades de vida diária e qualidade de vida.

Método: trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado, duplo cego. Foram incluídos sujeitos após 6 meses de AVC, com idade
entre 18 e 80 anos, que realizaram marcha com ou sem auxílio locomoção. Os indivíduos do Grupo Controle (GC) e Grupo Experimental
(GE) participaram do programa de reabilitação quando realizaram fisioterapia, musculação e exercícios aeróbicos. Todos os indivíduos
foram submetidos ao TMI 5 vezes por semana, por 15 minutos, duas vezes ao dia, por 6 semanas. O GE realiza o treinamento com carga
de 50% da Pimáx, sendo a carga aumentada semanalmente. O GC realizou o treinamento com carga mínima (1cmH2O). A variável de
desfecho primária é distância percorrida no TC6. Como variáveis de desfecho secundárias serão consideradas Pimáx, endurance
muscular inspiratória, atividades de vida diária e qualidade de vida. As variáveis serão avaliadas por um avaliador cego antes,
imediatamente após o TMI e 3 meses após o TMI.

Resultados: Foram avaliados 33 sujeitos, sendo 20 alocados para o GC e 13 para o GE. A média de idade foi de 55,25+/-9,62 anos no
GC e 53,92+/-14,89 anos no GE; a gravidade do AVC (NIHSS) foi 2,47+/-1,39 pontos no GC e 4,00+/-2,74 no GE. Os valores de Pimáx
foram 51,60+/-16,35cmH2O vs. 47,62+/-18,65cmH2O; a velocidade de marcha basal média foi 0,65+/-0,44 m/s vs.0,75+/-,40 m/s; e a
distância basal percorrida no TC6´ foi 251,77+/-171,98metros vs. 311,27+/-155,77 metros, nos grupos GC e GE, respectivamente.
Nenhuma comparação foi estatisticamente significante.

Conclusão: Neste estudo randomizado, características basais dos grupos controle e experimental foram semelhantes, confirmando a
eficácia do sistema de randomização. A associação do grupo de tratamento como desfecho principal do estudo será avaliada após o
recrutamento final dos pacientes, sendo o estimado em 25 pacientes por grupo, considerando as perdas."
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