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Effect of respiratory muscle training in post-stroke patients: a literature review 
 

ABSTRACT Stroke can be conceptualized as the interruption of cerebral blood supply, due to extravasation or 
obstruction of the blood vessel. It is one of the most common chronic non-communicable diseases (NCDs), being the 
third cause of death in several countries of the world and the main cause of permanent incapacitation because it is the 
vascular condition that most affects the Central Nervous System (CNS). About 40% of stroke patients have a reduction 
in diaphragm displacement and a decrease in lung function to 50% of the expected values for age. Respiratory muscle 
training is an approach that has the potential to increase muscle strength and reduce respiratory complications 
following stroke. In this way, this study aims to perform a literature review on respiratory changes and the effect of 
Inspiratory Muscle Training (IMT) in post-stroke patients. This is a review of the literature, in which scientific articles 
published in Scielo, Bireme, and LILACS were used in all indexes, using as keywords: Inspiratory Muscular Training, Brain 
Vascular Accident and respiratory changes. After the analysis, articles were selected that related the three aspects and 
presented IMT results in post-stroke patients. Studies have revealed the therapeutic effects of IMT in the various 
populations, presenting as an approach to the increase in inspiratory muscle strength and endurance, increase in 
thoracic expandability, adequacy in the respiratory pattern, reduction in the perception of dyspnea, delay in the decline 
increased exercise tolerance and aerobic capacity, as well as improved quality of life in post-stroke individuals. 
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REVIEW 

RESUMO O acidente vascular encefálico (AVE) pode ser conceituado como a interrupção do suprimento sanguíneo 
cerebral, em função de um extravasamento ou uma obstrução do vaso sanguíneo. É uma das mais comuns Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), constituindo a terceira causa de óbito em vários países do mundo e a principal 
causa de incapacitação permanente por ser a condição vascular que mais acomete o Sistema Nervoso Central (SNC). 
Cerca de 40% dos pacientes com AVE tem uma redução do deslocamento do diafragma e uma diminuição da função 
do pulmão para 50% dos valores esperados para a idade. O treinamento muscular respiratório é uma abordagem 
que tem o potencial de aumentar a força muscular e reduzir complicações respiratórias após o AVE. Desta forma 
esse estudo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico a respeito das alterações respiratórias e o 
efeito do Treinamento Muscular Inspiratório em pacientes pós-AVE. Trata-se de um estudo de revisão de literatura, 
no qual foram utilizados artigos científicos publicados no Scielo, Bireme, Biblioteca Virtual da Saúde e LILACS em 
todos os índices pesquisados, utilizando como palavras chaves: Treinamento Muscular Inspiratório, Acidente 
Vascular Encefálico e alterações respiratórias. Após a análise foram selecionados artigos que relacionassem os três 
aspectos e apresentassem resultados do TMI em pacientes pós-AVE. Os estudos vem revelando os efeitos 
terapêuticos do TMI nas diversas populações apresentando-se como uma abordagem ao aumento na força e na 
endurance dos músculos inspiratórios, aumento na expansibilidade torácica, adequação no padrão respiratório, 
redução na percepção da dispneia, atraso no declínio da função respiratória, aumento da tolerância ao exercício e 
da capacidade aeróbia além de melhora na qualidade de vida em indivíduos pós-AVE. 
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Introdução 
 

De acordo com Fernandes et al (2009) os países desenvolvidos, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a causa 
de morte mais frequente, após doenças cardíacas e câncer. Segundo Jandt et al (2011), é também a maior causa de 
incapacidade de longa duração por ser a condição vascular que mais acomete o Sistema Nervoso Central (SNC).  

O AVE pode ser conceituado como a interrupção do suprimento sanguíneo cerebral, em função de um 
extravasamento ou uma obstrução do vaso sanguíneo provocada por coágulos, e pode se apresentar de duas formas, 
uma com caráter isquêmico e outra com caráter hemorrágico (Lima 2010). 

As consequências do AVE são variadas, e dependem de vários fatores como a localização e a extensão da lesão 
e as condições de vida e saúde do paciente, fatores estes que condicionam e estão diretamente ligados ao grau de 
morbidade e mortalidade destes indivíduos (Seshadri e Wolf 2007; Hannawi et al 2013). 

O AVE gera sequelas variáveis que incluem diversas alterações no campo sensorial, perceptual, 
comprometimento da linguagem, cognitivas e motoras, sendo que as disfunções motoras mais encontradas são a 
fraqueza ou paralisia dos músculos da face, tronco e/ou extremidades. Assim, mais incapacitante do que fatal, as 
comorbidades associadas ao AVE implicam em altos custos financeiros, gastos tanto em atendimentos à saúde quanto 
em perda de produtividade (Lima 2010). 

Teixeira-Salmela et al (2005), apontam que a disfunção respiratória em pacientes com AVE é causada devido à 
perda de controle postural normal resultante de uma lesão no sistema nervoso central, que irá acarretar a fraqueza dos 
músculos respiratórios que é atribuída ao comprometimento dos músculos envolvidos na respiração. Estudos 
demonstraram que a fraqueza pós-acidente vascular encefálico afeta não só músculos dos membros superiores e 
inferiores, mas também os pacientes tipicamente demonstram diminuição da resistência dos músculos inspiratórios e 
expiratórios, bem como alteração da parede torácica, levando à diminuição da expansão do hemitórax que é a alteração 
cardiopulmonar mais comum (Sutbeyaz et al 2010). 

Cerca de 40% dos pacientes com AVE tem uma redução do deslocamento do diafragma e uma diminuição da 
função do pulmão para 50% dos valores esperados para a idade. Ambos levando a uma diminuição do volume residual 
(VD), da capacidade vital (CV) e dos volumes correntes (VC) e, consequentemente, menor tolerância ao exercício, 
descondicionamento, limitações de atividade e complicações respiratórias (Harraf et al 2008).  

O objetivo dessa revisão é realizar um levantamento bibliográfico a respeito das alterações respiratórias e o 
efeito do Treinamento Muscular Respiratório (TMR) em pacientes pós-AVE.  

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos publicados no Scielo, 
Bireme, Biblioteca Virtual da Saúde e LILACS em todos os índices pesquisados, utilizando como palavras-chaves: 
Treinamento Muscular Inspiratório, Acidente Vascular Encefálico e alterações respiratórias. Após a análise foram 
selecionados artigos que relacionassem os três aspectos e apresentassem resultados do TMI em pacientes pós-AVE. 

 

Resultados e discussão 
 

Segundo Laroche et al (1998), o Treinamento Muscular Respiratório (TMR) tem se mostrado eficaz para melhorar 
a saúde do doente ao longo do tempo, identificar os riscos de hipoventilação e determinar o impacto das alterações 
respiratórias muscular, além de, avaliar a fraqueza muscular respiratória e quantificar a sua gravidade. E vários são os 
resultados e desfechos apresentados em estudos sobre o TMR e pacientes pós- AVE, como mostra o quadro 1.  

Dentre as técnicas especificas do treinamento respiratório, o treinamento muscular inspiratório (TMI) tem sido 
considerado uma opção na reversão ou prevenção da diminuição da força dos músculos respiratórios, por meio de 
dispositivos que utilizam cargas resistidas, com o objetivo específico de manter ou aumentar a pressão inspiratória 
máxima (PImáx) (Yeldan et al 2008). 

Illi et al (2012) aponta que o TMI é uma abordagem que tem o potencial de aumentar a força muscular e reduzir 
complicações respiratórias após AVE e baseia-se na premissa de que músculos respiratórios respondem aos estímulos 



3 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Cirilo et al. (2018) 

de treinamento e adaptações à sua estrutura, da mesma forma que qualquer músculo esquelético quando suas fibras 
estão sobrecarregadas. 

O diafragma é o principal músculo responsável pela ventilação, sua contração promove a expansão da caixa 
torácica durante a inspiração, permitindo a entrada de ar nos pulmões (Ramírez-Sarmiento et al 2002). O TMI 
proporciona uma resistência à inspiração, de modo que a atividade neural aumenta em proporção ao aumento da carga 
do treinamento, a fim de que a contração muscular supere a carga inspiratória (Zhang et al 2013; Dempsey et al 2006). 
A partir desses resultados, pode se averiguar que o aumento da força muscular inspiratória se deve ao incremento do 
recrutamento de fibras musculares. 

 

Quadro 1 Efeitos do TMR em pacientes pós-AVE. 
Autores/Ano de publicação Titulo Objetivo Desfecho 

Kyeong-Man Jung; Dae-
Hyouk Bang, 2017. 

Efeito do treinamento 
muscular inspiratório na 
capacidade respiratória e 
capacidade de andar com 
pacientes com AVC 
subagudo: um estudo 
piloto controlado 
randomizado. 

Investigar os efeitos do 
Treinamento Muscular 
Inspiratório na capacidade 
respiratória e capacidade de 
andar em pacientes pós-AVE 
na fase subaguda. 

Após a intervenção, ambos os 
grupos apresentaram 
melhorias significativas na 
capacidade vital forçada, 
VEF1, e TC6. 

Brito  et al., 2011. Treinamento Muscular 
Inspiratório em 
Sobreviventes de AVE 
Crônico: Um estudo 
controlado randomizado. 

Avaliar a eficácia do TMI em 
medidas de força, resistência, 
desepenho funcional e 
qualidade de vida (QV) em 
sobreviventes de AVE. 
 

Houve diferenças 
significativas entre grupos 
para as medidas PI e PE. 
Mudanças significativas foram 
observados apenas para o 
grupo experimental para 
PImáx. Não foram observadas 
diferenças significativas para 
medidas de desempenho 
funcional e QV. 

Gomes et al., 2016. Efeitos do Treinamento 
Muscular Respiratório na 
Função Respiratória, 
Força Muscular 
Respiratória e Tolerância 
ao Exercício em Pacientes 
Pós-AVE: Uma Revisão 
Sistemática com Meta-
Análise. 

Examinar os efeitos do 
treinamento muscular 
respiratório na função 
respiratória, força muscular 
respiratória e tolerância ao 
exercício em pacientes pós-
AVE. 
 

O treinamento dos músculos 
respiratórios melhorou a 
pressão inspiratória máxima; 
capacidade vital forçada, VEF1 
e tolerância ao exercício. Não 
foram relatados eventos 
adversos graves. 
 

Messaggisartor, 2015 Treinamento muscular 
inspiratório e expiratório 
em acidente vascular 
cerebral subagudo. 
 

Para avaliar a eficácia, 
viabilidade e segurança de 
curto prazo do treinamento 
muscular inspiratório e 
expiratório em pacientes com 
acidente vascular cerebral 
subagudo.  
 

Ambos os grupos melhoraram 
a força muscular respiratória 
durante o estudo. Com 
aumento nos valores de 
PImáx e PEmáx. Nenhum 
efeito significativo foi 
observado para a força 
muscular periférica. Nenhum 
evento adverso importante 
ou efeitos colaterais foram 
observados. 

 

De acordo com (Epstein et al 1994; Huang et al 2011), a imposição de cargas através do TMI promove aumento 
da força muscular inspiratória através de adaptações neurais (recrutamento de unidades motoras suplementares e um 
aumento na frequência de contração da fibra muscular), de adaptações do próprio músculo (hipertrofia) ou de ambos. 
Hajghanbari et al (2013) mostraram em seu estudo que os efeitos terapêuticos do TMI nas diversas populações 
apresentam-se como aumento na força e na endurance dos músculos inspiratórios, aumento na expansibilidade 
torácica, adequação no padrão respiratório, redução na percepção da dispneia, atraso no declínio da função respiratória 
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aumento da tolerância ao exercício e da capacidade aeróbia além de melhora na qualidade de vida que é apontada no 
estudo de (Flaherty et al 2011). 

Recentemente, Sutbeyaz et al (2010) encontraram efeitos significativos ao utilizar TMI (40% - 60% de PImáx) em 
pacientes com acidente vascular encefálico subagudo, usando o Threshould (TMI) 6 vezes por semana, durante seis 
semanas. Eles relataram melhoras na função muscular inspiratória, que foram associados com o aumento do volume 
pulmonar e capacidade de exercício, sensações de escores de dispneia, e (domínios Health Survey Short Form 36-item) 
QV. 
 

Considerações finais 
 

Vários são os resultados encontrados sobre o benefício do treinamento muscular inspiratório em pacientes com 
diminuição de força e capacidade respiratória em diversas condições clínicas. Os estudos vem revelando os efeitos 
terapêuticos do TMI nas diversas populações apresentando-se como uma abordagem ao aumento na força e na 
endurance dos músculos inspiratórios, aumento na expansibilidade torácica, adequação no padrão respiratório, 
redução na percepção da dispneia, atraso no declínio da função respiratória, aumento da tolerância ao exercício e da 
capacidade aeróbia além de melhora na qualidade de vida em indivíduos pós-AVE. Pode interferir também nos fatores 
de risco, porém nenhum trabalho relacionou os benefícios do exercício físico como prevenção do AVE recorrente bem 
como, poucos estudos, em humanos, têm sido realizados para determinar, como os aspectos neurais e estruturais da 
musculatura inspiratória respondem ao  treinamento de força para o músculo inspiratório. O conhecimento de como 
ocorrem às adaptações neurais e estruturais na musculatura inspiratória em humanos é importante para adequar a 
prescrição do exercício e potencializar o seu efeito. Sendo assim, se faz necessário que estudos futuros identifiquem o 
comportamento dos músculos inspiratórios com TMI de diferentes cargas, o que se torna relevante para que esse 
método possa ser prescrito com mais segurança para todas as populações, principalmente, para aquelas que podem 
sofrer algum dano devido ao exercício de carga, como as pessoas com doenças neuromusculares.  
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