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Introdução: Os indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico (AVE) podem,
frequentemente, apresentar quadro de hemiplegia ou hemiparesia. Além disso, a
presença da espasticidade associada à hemiparesia desencadeia padrão postural
assimétrico e também dificuldade de controle muscular isolado, resultando em padrões
inadequados de movimento, esse fato fará com que a mecânica respiratória tenha
influência da hipertonia presente. Estudos demonstram que as alterações da função
muscular respiratória apresentam importância para a diminuição da função pulmonar e
esse declínio é descrito como fator limitante ao indivíduo. O treinamento muscular
respiratório (TMR) é capaz de minimizar perdas de força e de resistência da
musculatura respiratória. Objetivo: Verificar o efeito da fisioterapia respiratória por
meio de treinamento muscular respiratório sobre a capacidade pulmonar de um
indivíduo acometido pelo Acidente Vascular Encefálico. Metodologia: Trata-se de um
estudo longitudinal, do tipo estudo de caso e de caráter quantitativo. A amostra será
composta por um indivíduo hemiparético crônico de qualquer sexo, o qual será
avaliado pela Medida de Independência Funcional (MIF), Índice de Barthel, avaliação
da função pulmonar por meio da cirtometria torácica, manovacuometria, Peak Flow e
espirometria. Serão realizadas 15 sessões de treinamento utilizando Threshold IMT e
PEP e exercícios de cinesioterapia respiratória, com duração de 60 minutos cada. Para
comparação dos valores de pressões e volumes respiratórios obtidos nesse estudo e dos
valores preditos será utilizado o teste t Student pareado. Resultados: O presente estudo
encontra-se em fase de execução, aguardando parecer favorável do Comitê de Ética em
Pesquisa. Conclusão: Espera-se que os indivíduos acometidos pelo AVE tenham
melhora da função pulmonar. Estima-se que treinamento muscular respiratório (TMR)
tenha efeito benéfico sobre a função pulmonar e, consequentemente, melhora da
funcionalidade do indivíduo tratado nesse estudo.
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