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Introdução: A diminuição da força muscular respiratória apresenta importância para a
alteração da função pulmonar em indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular
Encefálico (AVE). O treinamento muscular respiratório (TMR) é capaz de minimizar
perdas de força e de resistência da musculatura respiratória. Objetivo: Verificar a
eficácia do treinamento muscular respiratório para reabilitação da função respiratória e
funcionalidade de um indivíduo pós-AVE. Metodologia: Estudo longitudinal,
descritivo, do tipo estudo de caso, de caráter quantitativo. O indivíduo foi avaliado
pela Medida de Independência Funcional (MIF), cirtometria torácica,
manovacuometria e espirometria. Foram realizadas 15 sessões de treinamento
utilizando Threshold IMT e PEP e exercícios de cinesioterapia respiratória. Para
comparação das medidas pré e pós-intervenção foi utilizada análise estatística
descritiva. Resultados: Foi estudado um indivíduo do gênero feminino, 48 anos,
acometido por AVE isquêmico há três anos. Obteve-se melhora dos valores da pressão
inspiratória máxima (PImax), pressão expiratória máxima (PEmax), capacidade vital
forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), índice
CVF/VEF1 e pico de fluxo expiratório (PEF), enquanto a ventilação voluntária
máxima (VVM) e as medidas da cirtometria reduziram após a intervenção. Na
avaliação da funcionalidade por meio da MIF obteve-se melhora de 103 para 107
pontos. Conclusão: O TMR produz melhora da mecânica respiratória. Quanto à
funcionalidade, sugere-se que a melhora da função respiratória tem influência positiva
na execução de atividades cotidianas.
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