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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os músculos e a mobilidade do tronco de indivíduos 

hemiparéticos crônicos e comparar com indivíduos saudáveis de mesma faixa 

etária e verificar sua relação com a força muscular respiratória e a espirometria. 

Material e Métodos: Estudo observacional, com comparação de dois grupos, 

onde foram avaliados 20 hemiparéticos crônicos e 20 indivíduos saudáveis. 

Foram avaliadas a força muscular respiratória (PImax e PEmax), e  a 

esperiometria  (CVF, VEF1, média do fluxo expiratório forçado entre 25% e 

75% - FEF25-75% e o Pico de Fluxo Expiratório - PFE). Foi mensurada a força 

dos músculos extensores e flexores (anteriores e laterais) do tronco, e 

mobilidade do tronco (flexão anterior, flexão lateral e extensão). Resultados: O 

grupo de hemiparéticos foi composto de 10 homens e 10 mulheres e o grupo 

de indivíduos saudáveis oito homens e 12 mulheres. Os hemiparéticos, quando 

comparados ao grupo de saudáveis, apresentaram diferenças significativas nas 

variáveis PImax (p<0,0001), PEmax (p<0,0001),  VEF1 (p=0,01), PFE (p=0,02),  

e FEF25-75% (p=0,03). Da mesma forma, as medidas de força muscular e de 

mobilidade do tronco dos hemiparéticos apresentaram valores inferiores 

significativamente. Correlações positivas e significativas foram encontradas 

entre as medidas de força dos músculos extensores do tronco com a PEmax 

(rs=0,53; p=0,02), VEF1 (rs=0,52; p=0,02) e capacidade vital forçada - CVF,  

(rs=0,58; p=0,01). Já a força de flexão lateral do lado não parético se 

correlacionou com as medidas de PEmax (rs=0,63; p=0,01), CVF (rs=0,48; 

p=0,03), VEF1 (rs=0,48; p=0,03), PFE (rs=0,51; p=0,02) e FEF25-75% (rs=0,54; 

p=0,01). Também foram observadas correlações positiva entre a mobilidade de 

extensão do tronco com a PEmax (rs=0,45; p=0,02) e entre a mobilidade de 

flexão anterior com a CVF (rs=0,46; p=0,04). Conclusão: indivíduos pós AVE 

apresentam diminuição das medidas de força muscular e mobilidade do tronco 

e da função pulmonar. Correlações positivas entre medidas de força muscular 

e mobilidade do tronco com a função respiratória foram observadas. Sendo 

assim, para elaboração de programas de tratamento, faz-se necessário a 

inclusão da avaliação do segmento do tronco e função respiratória como rotina 

clínica para subsidiar na reabilitação destes indivíduos. 

 



 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Músculos do tronco. 

Mobilidade do Tronco. Função respiratória. 

 



 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the muscles and mobility of the trunk in individuals with 

chronic hemiparesis, and compare them with those of healthy subjects at similar 

age and to assess its relationship to respiratory muscle strength and spirometry. 

Material and Methods: Observational study comparing two groups when 20 

chronic hemiparesis and 20 healthy subjects were evaluated. Respiratory 

muscle strength (PImax e PEmax) and  spirometry were assessed (FVC, FEV1, 

mean forced expiratory flow between 25% and 75% and 75% - FEF25-75%-Peak 

Expiratory Flow - PEF). The strength of the extensor and flexor muscles of the 

trunk were measured (anterior and lateral), and trunk mobility (anterior flexion, 

lateral flexion and extension). Results: The    group of individuals with 

hemiparesis was composed of 10 male and 10 female, and the group with 

healthy individuals had eight men and 12 women. When   compared   with the 

healthy group, the individuals with hemiparesis displayed significant differences 

in the variables PImax (p<0.0001), PEmax (p<0.0001), FEV1 (p=0.01), PEF 

(p=0.02) and FEF25-75% (p=0.03). Similarly the measures of muscle strength 

and mobility of the trunk from individuals with hemiparesis showed significant 

lower values. Positive and significant correlations were found between 

measures of extensor muscles of the trunk with the PEmax (rs=0.53, p=0.02), 

FEV1 (rs=0.52, p=0.02) and forced vital capacity - FVC (rs=0.58, p=0.01). On 

the other hand, the strength of the lateral flexion on the non- paretic  side  were 

correlated with measures of PEmax  (rs=0.63, p=0.01), FVC (rs=0.48, p=0.03), 

FEV1 (rs=0.48, p=0.03), PEF (rs=0.51, p=0.02) and FEF25-75% (rs=0.54, 

p=0.01).Positive correlations were also observed between the extension 

mobility of the trunk with PEmax (rs=0.45, p=0.02) and between the anterior 

flexion mobility  with FVC (rs=0.46, p=0.04 ). Conclusion: Post stroke 

individuals tend to show decreased muscle strength and mobility of the trunk 

and respiratory muscle strength and spirometry. Positive correlations between 

the measures of muscle strength and mobility of the trunk with and respiratory 

muscle strength and spirometry were observed. Thus, to implement   treatment 

programs it is important to include the segment of the trunk evaluation, and 

respiratory function as clinical routine to subsidize these individuals 

rehabilitation. 



 

 
Key-Words: Stroke. Trunk Muscle. Mobility trunk. Respiratory function. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em nível mundial, as enfermidades não transmissíveis figuram no topo 

das estatísticas de letalidade, observando-se um predomínio do acidente 

vascular encefálico (AVE) e da doença coronariana sobre as demais causas de 

morte e incapacidade física (KAISER, 2004; WHO, 2002).  Entretanto, desde a 

década de 70, vem se observando um declínio nas taxas de mortalidade 

decorrentes do AVE (CURRIONI  et al., 2009; HARRIS, ENG, 2007). No Brasil, 

embora essa mesma tendência venha sendo observada, o AVE ainda é a 

principal causa de morte e uma das principais causas de internações 

hospitalares (LOTUFO, BENSENOR, 2004). 

Apesar do declínio nas taxas de mortalidade, cerca de 90% dos 

sobreviventes após AVE desenvolvem algum tipo de deficiência, implicando em 

um maior número de indivíduos convivendo com as alterações e limitações 

impostas pela doença (HARRIS, ENG, 2007). Essas limitações podem persistir 

por meses ou anos, ou mesmo por toda a vida após a lesão (BIOLO et 

al.,2006; MAKIYAMA et al., 2004), reduzindo a capacidade para realização de 

atividades básicas da vida diária, com consequente, perda da qualidade de 

vida (FALCÃO et al., 2004; MAKIYAMA et al., 2004; ). 

Uma das manifestações clínicas mais frequentes observadas após o 

AVE é a hemiparesia contralateral à lesão encefálica (VIANA et al., 2008) que, 

além de danificar o controle sensório-motor dos músculos apendiculares, 

dificulta, principalmente, a movimentação do esqueleto axial em relação à 

gravidade, acarretando déficits no controle do tronco (CASTELLASSI, et al. 

2009; LIMA et al., 2008; DAVIES, 1996), fraqueza muscular e incoordenação 

dos movimentos desse segmento corporal (PERREIRA, MEDALHA, 2008). 

Em 2008, Ryerson et al. mostraram que pacientes com hemiparesia pós 

AVE exibiram disfunção no controle de tronco e no equilíbrio devido ao déficit 

proprioceptivo. A perda ou diminuição do controle do tronco pode resultar em 

diminuição na força e amplitude dos movimentos desse segmento (MESSIER 
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et al., 2004), interferindo na manutenção da postura e prejudicando o 

desenvolvimento das atividades funcionais (DUNCAN et al., 2005).  

Nos indivíduos hemiparéticos, a deficiência no controle motor e postural 

pode levar ao  comprometimento da função motora voluntária e o controle 

motor necessário para manutenção da sinergia dos músculos envolvidos no 

processo de respiração. Essa perda de sinergia e do controle postural normal 

pode acarretar na diminuição da força muscular respiratória e dos movimentos 

da caixa torácica (BUTLER et al., 2007; HOWARD et al., 2001). 

De acordo com Teixeira-Salmela et al. (2005), após o AVE podem 

ocorrer alterações da ventilação pulmonar devido a uma redução da 

contribuição do compartimento abdominal durante o ciclo respiratório. O estudo 

realizado por Tomczak (2008), mostrou que entre indivíduos após AVE ocorreu 

uma diminuição da atividade eletromiográfica do músculo diafragmático do lado 

parético, bem como, alterações na capacidade vital forçada (CVF), no volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e no volume corrente, o qual 

apresenta valores inferiores aos preditos.  

Laghi e Tobin (2003) também observaram alterações da força dos 

músculos respiratórios após AVE, com redução das pressões inspiratórias e 

expiratórias máximas entre 40% e 60% respectivamente. A função respiratória 

prejudicada pode ser uma consequência da fraqueza dos músculos 

respiratórios (TEIXEIRA-SALMELA et al., 2005) e/ou disfunção postural do 

tronco (ANNONI et al., 1990). 

Na literatura, encontram-se vários relatos em relação a influência da 

hemiparesia sobre a musculatura do tronco (MARCUCCI et al., 2007; PEREIRA 

et al., 2010), suas repercussões sobre a função respiratória (ALMEIDA, et al., 

2011; TOMCZAK, 2008; LANINI, et al., 2003; TEIXEIRA-SALMELA et al., 2005) 

e, mais recentemente, foram encontradas correlações entre medidas de  

controle de tronco e da função respiratória (JANDT et al., 2010).  

Apesar dos inúmeros relatos sobre as repercussões do AVE sobre o 

hemicorpo parético e sobre os efeitos que o comprometimento motor pode 

causar ao controle do tronco e estruturas interligadas a ele, grande parte dos 

estudos sobre AVE enfocam, preferencialmente, nas extremidades superior e 

inferior, dando-se pouca atenção ao tronco (PERREIRA, MEDALHA, 2008).  
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Além disso, até o momento não foram encontradas investigações da relação 

entre a força muscular respiratória e espirometria com a mobilidade e força da 

musculatura do tronco em indivíduos hemiparéticos. 

Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar a força dos 

músculos e a mobilidade do tronco, a força muscular respiratória e a 

espirometria de indivíduos hemiparéticos crônicos e comparar com indivíduos 

saudáveis de mesma faixa etária e verificar a relação da força dos músculos e 

a mobilidade do tronco com a função respiratória (força muscular respiratória e 

a espirometria), para propor exercícios ou programas de reabilitação mais 

adequados para os pacientes hemiparéticos. 

 

 

1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.1. Acidente Vascular Encefálico  

O AVE é definido como uma disfunção neurológica, com sinais clínicos 

de desenvolvimento rápido de uma perturbação focal (ou global) da função 

cerebral, de início súbito, que persiste por mais de 24 horas, podendo produzir 

a morte sem nenhuma outra causa aparente que não seja a sua origem 

vascular (WHO, 2002). A área acometida e a extensão da lesão influenciam no 

prognóstico da doença (SCHIEMANCK et al., 2006).   

Estudos mostraram a existência de diferenças importantes entre as 

consequências funcionais de um AVE à esquerda e à direita (VOOS, RIBEIRO 

DO VALLE, 2008). Quando a hemiparesia ocorre no lado direito, a capacidade 

funcional, principalmente em atividades que incluem o ortostatismo, o equilíbrio 

e a marcha, encontra-se menos prejudicada do que na hemiparesia que 

acomete o hemicorpo esquerdo, além disso, a recuperação da postura em 

pacientes com hemiparesia no lado direito é melhor do que no lado esquerdo 

(PAI et al., 1994). Rode et al. (1994) relataram que hemiparéticos esquerdos 

apresentam maior assimetria durante a transferência de peso voltado para o 

lado contralateral à hemiparesia. 

Devido ao seu caráter altamente incapacitante, os indivíduos que 

sofreram AVE são considerados como um grupo prioritário da saúde pública no 
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Brasil. As incapacidades geradas podem determinar perda da independência 

funcional, comprometendo os domínios físico, psicológico e social, acarretando 

não só em déficits individuais, mas também coletivo, afetando a família e a 

sociedade (PERLINI, FARO, 2005). Portanto, o AVE constitui um grande 

desafio para as políticas públicas, tanto pelo impacto social, quanto pelas 

repercussões na  vida  das  pessoas  e  suas  famílias (OMS, 2003).   

 

1.1.2. Alterações dos músculos do tronco após o AVE 

Os músculos do tronco desempenham papel essencial para o equilíbrio, 

transferências, marcha e diversas funções do cotidiano (KARATAS et al., 

2004), fazendo com que sua estabilidade constitua um componente crucial 

para o desempenho de atividades de vida diária (HSIEH et al., 2002) e na 

estabilização para a movimentação dos membros superiores (MMSS) e 

inferiores (MMII) (MARCUCCI et al.,  2007).  

A musculatura do complexo toracoabdominal, na qual estão incluídos os 

músculos do tronco, além de ser responsável pela estabilidade e mobilidade do 

tronco, atua também na respiração (MARCUCCI, et al., 2007; TEIXEIRA-

SALMELA et al., 2005. O músculo diafragma contribui com uma ativação 

tônica, juntamente com os músculos abdominais, para a estabilização do 

tronco (HODGE, GANDEVIA, 2000; LANINI, et al., 2003).  

Estudos prévios relataram que os músculos do tronco recebem 

inervação de ambos os hemisférios cerebrais, com predominância do lado 

contralateral, sugerindo que indivíduos hemiparéticos podem apresentar 

alterações motoras em ambos os lados do tronco, ou podem compensar essa 

alteração pela inervação bilateral (CARR, HARRISON, STEPHENS, 1994; 

FUJIWARA et al., 2000;). 

Em indivíduos após AVE, a função dos músculos do tronco está 

prejudicada e se caracteriza pela assimetria na realização de atividades que 

envolvem os movimentos de flexão, extensão e rotação (HSIEH et al., 2002). 

Alguns estudos reportaram que o controle de tronco e o equilíbrio sentado, na 

fase inicial do AVE, podem agir como fatores prognósticos para uma maior 

independência funcional numa fase mais tardia do processo (HSIEH et al., 

2002; LOEWEN,  ANDERSON, 1990). 
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Achados eletromiográficos sobre atividade elétrica dos músculos do 

tronco de indivíduos hemiparéticos mostraram que entre os músculos flexores, 

o reto abdominal, do lado parético apresentou menor ativação durante os 

movimentos de elevação dos MMII, rotação do tronco e durante a posição 

sentada para calçar o sapato (MARCUCCI et al., 2007; PERREIRA, et al., 

2010). O músculo oblíquo externo também apresentou menor ativação durante 

a elevação dos MMII a 90°(MARCUCCI et al., 2007; PERREIRA, et al., 2010). 

Já entre os músculos extensores, os eretores da espinha (EE), 

obtiveram menor contração voluntária isométrica nos pacientes com AVE, 

quando comparados com indivíduos saudáveis (MARCUCCI et al., 2007). 

Entretanto, foi verificado que os EE apresentaram aumento da ativação durante 

a flexão anterior do tronco, na posição sentada, para alcançar um objeto à 

frente (WINZELER-MERÇAI, MIDIE, 2002). Em 2004, Karatas et al., avaliando 

o pico de torque dos músculos do tronco, observaram diminuição dos flexores e 

extensores, quando  comparados com indivíduos saudáveis.  

 

1.1.3. Repercussão do AVE no sistema respiratório 

 As alterações ocorridas no sistema respiratório após o AVE dependem 

do nível e localização da lesão, podendo ocorrer distúrbios na geração do ritmo 

central, interrupção das vias que levam os impulsos aos centros respiratórios 

ou ainda fraqueza bulbar (HORWARD et al., 2001). O ritmo Cheyne-Stokes é 

um dos principais padrões respiratórios observados, entretanto, nos indivíduos 

pós AVE outros padrões poderão ser  encontrados, como a respiração de 

hiperventilação neurogênica central, a respiração apnêustica, o padrão atáxico 

e de apnéia (HORWARD et al., 2001; POLKEY et al., 1999). 

 Além de alterações no padrão respiratório, os indivíduos pós AVE 

também podem apresentar alterações de força nos músculos respiratórios. O 

diafragma pode apresentar uma diminuição da sua excursão, ou até mesmo 

uma paralisia do lado contralateral ao AVE (HARRAF et al., 2008). No estudo 

de Colaço et al. (2009), os músculos esternocleidomastoideos, escalenos e 

diafragma do lado parético também apresentaram diminuição da atividade 

eletromiográfica, comparados com o lado não parético. 
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 Em 2005, Teixeira-Salmela et al., observaram fraqueza da musculatura 

respiratória através de medidas de pressão inspiratória e expiratória máxima 

(PImax e PEmax) em indivíduos com AVE crônicos, quando comparados com 

indivíduos saudáveis. Essa diminuição da PEmax, do pico de fluxo expiratório 

(PFE)e também do VEF1 foi observada em hemiparéticos (DE ALMEIDA et al., 

2011; JANDT et al., 2010) e deve estar relacionada à diminuição da força dos 

músculos abdominais, que são músculos solicitados durante atividades 

postural e respiratória (PARREIRA et al., 2010; TEIXEIRA-SALMEA et al., 

2005;). 

Devido às repercussões do AVE na função respiratória, esses indivíduos 

estão propensos a apresentar complicações respiratórias, podendo levar a 

morte (SLOP et al., 2009). Com o objetivo de reduzir esses riscos, estudos 

recentes enfatizaram a importância do treinamento muscular inspiratório, para 

a força e a endurance muscular inspiratória para essa população (BRITTO et 

al., 2011), como também terapias para restaurar os volumes pulmonares e 

modificar a ventilação pulmonar (LIMA et al., 2011) . 

Em hemiparéticos, após AVE, podem ocorrer alterações da ventilação 

pulmonar devido a uma redução da contribuição do compartimento abdominal 

durante o ciclo respiratório (TEIXEIRA-SALMELA et al., 2005), diminuição da 

atividade eletromiográfica do diafragma no lado parético (TOMCZAK, 2008),  

bem como, alterações na função pulmonar (TOMCZAK, 2008). Além disso, foi 

observado alteração da força dos músculos respiratórios, com redução das 

PImax e PEmax, levando a redução da expansão inspiratória e diminuição da 

efetividade da tosse (LAGHI, TOBIN, 2003). 

Recentemente, foi observado, por meio da ultrassonografia, que na 

hemiparesia direita, o músculo diafragma encontrava-se mais elevado e com 

maior comprometimento respiratório do que na hemiparesia esquerda (DE 

ALMEIDA et al., 2011). Em 2003, Lanini et al., avaliando volumes pulmonares 

através da pletismografia óptico-eletrônica, observaram que durante a 

hiperventilação voluntária, o volume corrente da caixa torácica do lado parético 

foi cerca de 25% menor, comparado ao lado não parético. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Geral  

Comparar mobilidade e força dos músculos do tronco, a força muscular 

respiratória e a espirometria de indivíduos hemiparéticos crônicos com 

indivíduos saudáveis de mesma faixa etária, e verificar a relação com medidas 

de mobilidade e força dos músculos do tronco com a função respiratória (força 

muscular respiratória e a espirometria) em indivíduos com hemiparesia crônica. 

 

1.2.2. Específicos 

 Avaliar e comparar, a força muscular respiratória, a esperometria, a 

mobilidade e a força dos músculos flexores e extensores do tronco e 

entre indivíduos hemiparéticos crônicos com indivíduos saudáveis de 

mesma faixa etária; 

 Verificar a relação entre medidas de mobilidade do tronco e da força 

muscular respiratória e a espirometria de indivíduos hemiparéticos 

crônicos; 

 Verificar a relação entre medidas de força dos músculos flexores e 

extensores do tronco e da força muscular respiratória e a espirometria 

de indivíduos hemiparéticos crônicos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS   

 

2.1. Desenho e Local do Estudo 

Este estudo observacional, com comparação de dois grupos, foi 

conduzido nos Laboratório de Cinesiologia e Avaliação Funcional e Laboratório 

de Fisioterapia Cardiorespiratória do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Pernambuco(UFPE).  

 

2.2. População/Amostra  

Vinte indivíduos hemiparéticos crônicos na faixa etária de 21 a 59 anos 

foram recrutados por meio de telefones, cartas, e-mails, anúncios na rádio 

universitária e listas de espera de outros projetos que envolvam pacientes com 

AVE do Departamento de Fisioterapia-UFPE. Constituiu o grupo controle 20 

indivíduos saudáveis, da mesma faixa etária, cujos dados foram utilizados 

como referência e foram coletados no mesmo laboratório, seguindo a mesma 

metodologia utilizada para o grupo de hemiparéticos.   

Para a análise dos valores relativos às medidas de força muscular e 

mobilidade de flexão lateral do tronco, os grupos (hemiparético e saudáveis) 

foram pareados por idade, na proporção de 1:1 da seguinte forma: para 

comparação do lado parético do grupo de hemiparéticos com os saudáveis, foi 

considerado a dominância, isto é, para os hemiparéticos do lado dominante, foi 

selecionado o lado dominante do grupo dos saudáveis e, para cada 

hemiparético do lado não dominante, foi selecionado o lado não dominante do 

saudável. A mesma lógica foi utilizada para comparação dos lados não-

parético, do grupo de hemiparéticos com o grupo de saudável.  Desta forma, 

foram criadas duas novas variáveis: lados parético e não-parético. 

 

2.3. Critérios de Elegibilidade 

Foram incluídos no estudo aqueles que atenderam aos seguintes 

critérios: ter diagnóstico clínico de AVE isquêmico ou hemorrágico, primário ou 
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recorrente há mais de seis meses que resultou em hemiparesia; estar na faixa 

etária entre 21 e 59 anos, ser de qualquer sexo, ter competência mental 

avaliada através do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO 1), versão 

brasileira (ponto de corte para indivíduos analfabetos 18/19 e para indivíduos 

com instrução escolar 24/25) (LOURENÇO, VERAS, 2006); ausência de outras 

deficiências neurológicas ou ortopédicas não relacionadas ao AVE; auto-relato 

de nenhuma patologia pulmonar associada e não ser tabagista ou ex-tabagista. 

Fizeram parte do grupo de indivíduos saudáveis na mesma faixa etária, não-

tabagistas e/ou ex-tabagistas.  

 

2.4. Fluxograma de captação da Amostra 

Entre maio de 2011 e fevereiro de 2012, 52 indivíduos com AVE crônico 

e 27 indivíduos saudáveis foram contatados e entrevistados para verificação 

dos critérios de inclusão. Dos 52 indivíduos após AVE, 32 não preencheram os 

critérios de inclusão, sendo a principal razão ser ou já ter sido tabagista. Dos 

25 indivíduos saudáveis, sete foram excluídos conforme mostra a figura 1. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra estudada. 

 

 

 

 

Indivíduos hemiparéticos potencialmente 

elegíveis para o estudo: n=52 

 n=13 

Indivíduos saudáveis potencialmente elegíveis 

para o estudo: n=27 

Não atenderam aos critérios de inclusão (n= 5): 

 Recusaram a participar do estudo: n=5 

Não atenderam aos critérios de inclusão (n= 32): 

 Tabagista ou ex-tabagista: n=14; 

 Idade > 59 anos: n=10; 

 Recusaram a participar do estudo: n=8. 

Recrutados para pesquisa: n= 22 

 

Recrutados para pesquisa: n= 20 

Amostra final: n= 20 

 

Amostra final: n= 20 

Amostra perdida: n= 2 

 Doença pulmonar 
 

Submetido à avaliação (n=40): Ficha de avaliação; força dos músculos do tronco; mobilidade do tronco; 

função pulmonar; distribuição regional da ventilação pulmonar. 
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2.5. Instrumentação e Procedimentos  

Inicialmente, após verificação dos critérios de inclusão e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) devidamente aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, dados antropométricos, 

demográficos e clínicos foram coletados a partir de uma ficha de avaliação 

padronizada (APÊNDICE 1) e, logo após, os indivíduos foram avaliados para 

obtenção das medidas de desfecho de interesse. 

 

2.5.1. Medidas de desfechos  

As medidas de desfecho avaliadas foram a força muscular respiratória 

(PImax e PEmax), através do manovacuômetro, e  a espirometria  (CVF, VEF1, 

média do fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% - FEF25-75% e o Pico de 

Fluxo Expiratório - PFE) por meio do espirômetro. Foi mensurada a força dos 

músculos extensores e flexores (anteriores e laterais) do tronco, através do 

dinamômetro, e mobilidade do tronco (flexão anterior, flexão lateral e extensão) 

por meio do inclinômetro. As avaliações citadas foram realizadas por único 

avaliador, previamente treinado, conforme descrita abaixo:  

 

2.5.1.1. Avaliação da força muscular respiratória e espirometria 

A força muscular respiratória foi mensurada  através do manovacuômetro 

digital (MVD300®, Globamed, Brasil) acoplado em uma boquilha e clip nasal. 

Foram avaliadas a força muscular inspiratória e expiratória, através das 

medidas de PImax e de PEmax. Os pacientes foram posicionados sentados e 

instruídos para a realização da manobra, para a avaliação da PImax foi 

solicitado ao paciente realizar uma expiração máxima (próxima ao volume 

residual), seguida de uma inspiração máxima (próxima a capacidade pulmonar 

total). Para a realização da PEmax, foi solicitado que o indivíduos realizassem 

uma inspiração máxima, seguida de uma expiração. foram realizadas de três a 

cinco manobras, sendo considerada aceitável uma diferença de até 10% entre 

os valores achados. As pressões alcançadas deveriam ser mantidas no mínimo 

por um segundo, sem apresentar vazamento do ar,  conforme  recomendações 

da  American Thoracic Society, 2002 e os resultados obtidos foram 
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comparados com os valores de referência estabelecidos para população 

brasileira (NEDER, 1999).   

Na avaliação Espirométrica foram avaliados fluxos e as capacidades 

pulmonares (a CVF, o VEF1, a FEF25-75% e o (PFE)f por meio do espirômetro 

(espirômetro spiromenter Microloop-Viasys® Health Care, Inglaterra). O 

indivíduo foi posicionado sentado e instruído a realizar uma respiração em 

volume corrente, e quando o examinador solicitasse, realizasse uma  

inspiração máxima, seguida de uma expiração máxima Para cada participante, 

foram realizadas três manobras com dois minutos de intervalo entre elas. Os 

valores encontrados foram comparados com os valores previamente 

estabelecidos por Parreira, 2007.  

  

2.5.1.2. Avaliação da força muscular do tronco 

A força dos músculos flexores (anteriores e laterais) e extensores do 

tronco foram avaliadas através do dinamômetro manual Microfet 2TM®, (Hoggan 

Health Industries, West Jordan, USA), instrumento que apresenta boa 

confiabilidade em indivíduos com alterações neurológicas (BOHANNON, 1986). 

Inicialmente, o indivíduo foi posicionado sentado sem apoio no tronco, com os 

MMSS repousando sobre as coxas e as mãos com os dedos entrelaçados e os 

pés sem apoio para evitar contribuição dos MMII. Foi solicitado que o indivíduo, 

durante o teste, realizasse uma força máxima durante três segundos, para que 

o equipamento pudesse registrar a força (N/m). Para cada movimento 

realizado, foram feitas três manobras e extraída a média dos valores obtidos 

(BOHANNON, 1995). 

Para a avaliação da flexão anterior, o dinamômetro foi posicionado 

abaixo da fúrcula esternal, perpendicular à face anterior do tronco. Para 

avaliação da flexão lateral, o dinamômetro foi posicionado abaixo do acrômio, 

perpendicular à face lateral do braço, em ambos os lados, parético e não-

parético. Para avaliação dos músculos extensores, o dinamômetro foi 

posicionado abaixo do processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7), 

perpendicular à face posterior do tronco (BOHANNON, 1995). Durante o teste, 

um assistente estabilizou os MMII, utilizando pressão manual sobre as coxas 

(proximal e anteriormente).  



22 

 

2.5.1.3. Avaliação da mobilidade do tronco 

A amplitude dos movimentos do tronco foi mensurada através de um 

inclinômetro digital (Baseline®, Chantanonga (VENTURI et al., 2006). Para os 

movimentos de extensão e flexão, o indivíduo foi colocado na posição 

ortostática, com a coluna lombar em posição neutra e o inclinômetro foi 

posicionado na altura da crista ilíaca. Desta forma, após a realização dos 

movimentos de flexão ou extensão do tronco, a angulação indicada pelo 

inclinômetro foi registrada. 

Para os movimentos de flexão lateral (inclinação) direita ou esquerda, o 

participante foi colocado na posição ortostática, com a coluna lombar em 

posição neutra, inclinômetro posicionado na região da coluna lombar, na altura 

de L4. Da mesma forma, após a realização do movimento (inclinação) do 

tronco a angulação indicada pelo instrumento foi registrada.  

 

2.6. Aspectos Éticos 

Todos os participantes desta investigação e seus responsáveis foram 

informados a respeito dos objetivos e procedimentos do estudo e participaram 

voluntariamente, conforme determina a resolução n° 196/96 do Conselho 

Nacional da Saúde (CNS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE sob o protocolo CAAE 

0067.0.172.00-11 (ANEXO 2). 

 

2.7. Processamento e Análise dos Dados 

  Estatísticas descritivas (média e intervalos de confiança - IC) e 

distribuição de frequências foram calculadas para caracterização da amostra, 

segundo as varáveis numéricas e categóricas, respectivamente. Testes de 

normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de variância (Levene) foram 

utilizados para todas as variáveis.  

Para verificar diferenças entre os grupos, os testes qui-quadrado e exato 

de Fisher foram utilizados para as variáveis categóricas e, nos casos das 

variáveis numéricas, os testes Mann-Whitney U e t de Student para grupos 

independentes.  



23 

 

O coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para análise de 

associação entre as variáveis do estudo. Para todos os cálculos o nível de 

significância adotado foi de 5% e os softwares utilizados foram Excel® 2010 e 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para Windows® - versão 18.0. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ARTIGO CIENTÍFICO 

 
3.1. Artigo Original 

 

Análise da força muscular e mobilidade do tronco de indivíduos pós 

acidente vascular encefálico e sua relação com a função respiratória. 

.  

 

Este artigo está sendo traduzido para a língua inglesa e será enviado para a 

revista Clinical Rehabilitation e sua formatação está de acordo com as normas 

exigidas pela revista. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os músculos e a mobilidade do tronco de indivíduos 
hemiparéticos crônicos e comparar com indivíduos saudáveis de mesma faixa 
etária e verificar sua relação com a força muscular respiratória e a espirometria. 
Material e Métodos Estudo observacional, comparando-se 20 hemiparéticos 
crônicos e 20 indivíduos saudáveis. Foram avaliadas a força muscular 
respiratória (PImax e PEmax), e  a espirometria  (CVF, VEF1, média do fluxo 
expiratório forçado entre 25% e 75% - FEF25-75% e o Pico de Fluxo Expiratório - 
PFE). Foi mensurada a força dos músculos extensores e flexores (anteriores e 
laterais) do tronco, e mobilidade do tronco (flexão anterior, flexão lateral e 
extensão). Resultados: Os hemiparéticos, quando comparados aos saudáveis, 
apresentaram valores inferiores significativos nas variáveis PImax, PEmax, 
VEF1, PFE,  e FEF25-75, as medidas de força muscular e de mobilidade do 
tronco. Correlações positivas e significativas foram encontradas entre a força 
dos músculos extensores do tronco e a PEmax (rS=0,53), VEF1 (rS=0,52) e CVF 
(rS=0,58). Houve correlação da força de flexão do lado não parético com a 
PEmax (rS=0,63), CVF (rS=0,48), VEF1 (rS=0,48), PFE (rS=0,51) e FEF25-75% 

(rS=0,54). Verificou-se correlação positiva entre a mobilidade de extensão do 
tronco e PEmax (rS=0,45) e a mobilidade de flexão anterior com a CVF 
(rS=0,46). Conclusão: Indivíduos pós AVE apresentam diminuição das 
medidas de força muscular e mobilidade do tronco e da função pulmonar. 
Correlações positivas entre medidas de força muscular e mobilidade do tronco 
com a força muscular respiratória e espirometria foram observadas. Sendo 
assim, para elaboração de programas de tratamento, faz-se necessário a 
inclusão da avaliação do segmento do tronco e função respiratória como rotina 
clínica para subsidiar na reabilitação destes indivíduos. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Músculos do tronco, 
Mobilidade do tronco,Força Muscular Respiratória; Espirometria . 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the muscles and mobility of the trunk in individuals with 
chronic hemiparesis, and compare them with those of healthy subjects at similar 
age and to assess its relationship to respiratory muscle strength and spirometry. 
Material and Methods: Observational study comparing two groups when 20 
chronic hemiparesis and 20 healthy subjects were evaluated. Respiratory 
muscle strength (PImax e PEmax) and  spirometry were assessed (FVC, FEV1, 
mean forced expiratory flow between 25% and 75% and 75% - FEF25-75%,Peak 
Expiratory Flow - PEF). The strength of the extensor and flexor muscles 
(anterior and lateral), and trunk mobility (anterior flexion, lateral flexion and 
extension) of the trunk were measured. Results: When   compared   with the 
healthy group, the individuals with hemiparesis displayed significant differences 
in the variables PImax, PEmax, FEV1, PEF and FEF25-75%. Similarly, the 
measures of muscle strength and mobility of the trunk from individuals with 
hemiparesis showed significant lower values. Positive and significant 
correlations were found between measures of extensor muscles of the trunk 
with the PEmax (rs=0.53, p=0.02), FEV1 (rs=0.52, p=0.02) and forced vital 
capacity - FVC (rs = 0.58, p=0.01). On the other hand, the strength of the lateral 
flexion on the non- paretic  side  were correlated with measures of PEmax  
(rs=0.63, p=0.01), FVC (rs=0.48, p=0.03), FEV1 (rs=0.48, p=0.03), PEF (rs= 
0.51, p=0.02) and FEF25-75% (rs=0.54, p=0.01).Positive correlations were also 
observed between the extension mobility of the trunk with PEmax (rs=0.45, 
p=0.02) and between the anterior flexion mobility  with FVC (rs=0.46, p=0.04 ). 
Conclusion: Post stroke individuals tend to show decreased muscle strength 
and mobility of the trunk and respiratory muscle strength and spirometry. 
Positive correlations between the measures of muscle strength and mobility of 
the trunk with to respiratory muscle strength and spirometry were observed. 
Thus, to implement treatment programs it is important to include the segment of 
the trunk evaluation, and respiratory function as clinical routine to subsidize 
these individuals rehabilitation. 

 

Key-Words: Stroke, Trunk Muscle, Mobility trunk, Respiratory Muscle Strength, 
Spirometry  
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INTRODUÇÃO 

Uma das manifestações clínicas mais frequentes do acidente vascular 

encefálico (AVE) é a hemiparesia1 a qual, além de prejudicar o controle 

sensório-motor dos músculos apendiculares, dificulta, principalmente, a 

movimentação do esqueleto axial, acarretando déficits no controle do 

tronco,2,3,4  fraqueza muscular e incoordenação desse segmento corporal.5  

A perda ou diminuição do controle do tronco pode resultar em diminuição 

na capacidade de gerar força e amplitude dos movimentos desse segmento 

corporal,6 interferindo na manutenção da postura e prejudicando o 

desenvolvimento das atividades funcionais7. Os músculos do tronco 

desempenham papel essencial para o equilíbrio, transferências, marcha e 

diversas funções do cotidiano8, fazendo com que sua estabilidade constitua um 

componente crucial para o desempenho de atividades de vida diária9 e na 

estabilização para a movimentação dos membros10.  

Em indivíduos pós-AVE, a função dos músculos do tronco está 

prejudicada e se caracteriza pela assimetria na realização de atividades, que 

requerem movimentos de flexão, extensão e rotação9. A musculatura do 

complexo toracoabdominal, na qual estão incluídos os músculos do tronco, 

além de ser responsável pela estabilidade e mobilidade do tronco, atua 

também na respiração.10,11 Após o AVE, podem acorrer alterações da 

ventilação pulmonar, devido a uma redução da contribuição do compartimento 

abdominal durante o ciclo respiratório,11 diminuição da atividade 

eletromiográfica do diafragma no lado parético,12 que influenciam, nas 

alterações na capacidade vital forçada (CVF), no volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1) e no volume corrente, o qual apresenta valores 
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inferiores aos preditos.12 Além disso, foi observado alteração da força dos 

músculos respiratórios, com redução das pressões inspiratórias e expiratórias 

máximas de 60% e 40%, respectivamente.13 A função respiratória prejudicada 

pode ser uma consequência da fraqueza dos músculos respiratórios11 

associada da disfunção postural do tronco14. 

Vários relatos a cerca da influência da hemiparesia sobre a musculatura 

do tronco foram reportados 10,15, suas repercussões sobre a função 

respiratória11,12,16,17 e, mais recentemente, foram encontradas correlações entre 

medidas de controle de tronco e função respiratória18. Por isso se faz 

importante a avaliação dos músculos respiratórios como também na 

musculatura do tronco, tanto da força e mobilidade através de instrumentos 

portáteis e que tenham boa confiabilidade na rotina clinicas dos pacientes pos-

AVE e assim subsidiar programas de reabilitação nesses pacientes. 

Entretanto, até o momento, não foram encontrados estudos sobre a 

relação da função respiratória com medidas de mobilidade e a força dos 

músculos do tronco em indivíduos hemiparéticos. Neste sentido, o presente 

estudo buscou avaliar a força dos músculos e a mobilidade do tronco, e a 

função respiratória (força muscular respiratória e a espirometria) de indivíduos 

hemiparéticos crônicos e comparar com indivíduos saudáveis de mesma faixa 

etária e verificar a relação da força dos músculos e a mobilidade do tronco com 

da força muscular respiratória e a espirometria. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse estudo observacional, com comparação de dois grupos, foi 

conduzido nos Laboratórios de Cinesiologia e Avaliação Funcional e do 
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Laboratório de Cardiorespiratória do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, no período de maio de 2011 e 

fevereiro de 2012. 

Participantes 

Participaram do estudo, 20 hemiparéticos crônicos na faixa etária de 32  

a 59 anos, foram recrutados por meio de telefones, cartas, e-mails, anúncios na 

rádio universitária e listas de espera de outros projetos com AVE, de acordo 

com os seguintes critérios de inclusão: ter diagnóstico clínico de AVE, 

isquêmico ou hemorrágico, primário ou recorrente, há mais de seis meses, que 

resultou em hemiparesia; estar na faixa etária entre 21 e 59 anos, ser de 

qualquer sexo, ter competência mental avaliada através do Mini-Exame do 

Estado Mental-MEEM, versão brasileira (ponto de corte para indivíduos 

analfabetos 18/19 e para indivíduos com instrução escolar 24/25;19ausência de 

outras deficiências neurológicas ou ortopédicas não relacionadas ao AVE; 

auto-relato de nenhuma patologia pulmonar associada e não ser tabagista ou 

ex-tabagista. Constituíram o grupo de saudáveis 20 indivíduos da mesma faixa 

etária, cujos dados foram utilizados como referência e foram coletados no 

mesmo laboratório, seguindo a mesma metodologia utilizada para o grupo de 

hemiparéticos.   

Todos os voluntários e seus responsáveis foram informados a respeito 

dos objetivos e procedimentos do estudo e participaram voluntariamente, 

conforme determina a resolução n° 196/96 do Conselho Nacional da Saúde 

(CNS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sob o 

protocolo CAAE 0067.0.172.00-11. 
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Medidas de desfecho  

Dados demográficos, antropométricos e clínicos foram obtidos através 

de uma ficha de avaliação padronizada. As medidas de desfecho avaliadas 

foram a função respiratória (força muscular respiratória e esperiometria), força 

muscular respiratória (pressão inspiratória máxima – PImax e pressão 

expiratória máxima – PEmax), através do manovacuômetro, e esperiometria 

(Capacidade Vital Forçada - CVF, Volume Expiratório Forçado no primeiro 

segundo - VEF1, média do fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% - FEF25-

75% e o Pico de Fluxo Expiratório - PFE) por meio do espirômetro. Foi 

mensurada a força dos músculos extensores e flexores (anteriores e laterais) 

do tronco, através do dinamômetro, e mobilidade do tronco (flexão anterior, 

flexão lateral e extensão) por meio do inclinômetro. As avaliações citadas foram 

realizadas por único avaliador, previamente treinado, conforme descritas 

abaixo: 

Avaliação da Força Muscular Respiratória  

A força muscular respiratória foi mensurada  através do manovacuômetro 

digital (MVD300®, Globamed, Brasil) acoplado em uma boquilha e clip nasal. 

Foram avaliadas a força muscular inspiratória e expiratória, através das 

medidas de PImax e de PEmax. Os pacientes foram posicionados sentados e 

instruídos para a realização da manobra, para a avaliação da PImax foi 

solicitado ao paciente realizar uma expiração máxima (próxima ao volume 

residual), seguida de uma inspiração máxima (próxima a capacidade pulmonar 

total). Para a realização da PEmax, foi solicitado que o indivíduos realizassem 

uma inspiração máxima, seguida de uma expiração. Foram realizadas de três a 

cinco manobras, sendo considerada aceitável uma diferença de até 10% entre 
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os valores achados. As pressões alcançadas deveriam ser mantidas no mínimo 

por um segundo, sem apresentar vazamento do ar,  conforme  recomendações 

da  American Thoracic Society, 200220 e os resultados obtidos foram 

comparados com os valores de referência estabelecidos para população 

brasileira21.  

Avaliação Espirométrica 

Na avaliação Espirométrica foram avaliados fluxos e as capacidade 

pulmonares (a CVF, o VEF1, a FEF25-75% e o (PFE) por meio do espirometro 

(espirômetro spiromenter Microloop-Viasys® Health Care, Inglaterra). O 

indivíduo foi posicionado sentado e instruído a realizar uma respiração em 

volume corrente, e quando o examinador solicitasse, realizasse uma  

inspiração máxima, seguida de uma expiração máxima. Para cada participante, 

foram realizadas três manobras com dois minutos de intervalo entre elas20. Os 

valores encontrados foram comparados com os valores previamente 

estabelecidos por Parreira, 200722.  

Avaliação da Força Muscular do Tronco  

A força dos músculos flexores (anteriores e laterais) e extensores do 

tronco foram avaliadas através do dinamômetro manual Microfet 2TM®, (Hoggan 

Health Industries, West Jordan, USA), instrumento que apresenta boa 

confiabilidade em indivíduos com alterações neurológicas23,24. Inicialmente, o 

indivíduo foi posicionado sentado sem apoio no tronco, com os MMSS 

repousando sobre as coxas e as mãos com os dedos entrelaçados e os pés 

sem apoio para evitar contribuição dos MMII. Foi solicitado que o indivíduo, 

durante o teste, realizasse uma força máxima durante três segundos, para que 

o equipamento pudesse registrar a força (N/m). Para cada movimento 



33 

 

realizado, foram feitas três manobras e extraída a média dos valores 

obtidos24,25. 

Para a avaliação da flexão anterior, o dinamômetro foi posicionado 

abaixo da fúrcula esternal, perpendicular à face anterior do tronco. Para 

avaliação da flexão lateral, o dinamômetro foi posicionado abaixo do acrômio, 

perpendicular à face lateral do braço, em ambos os lados, parético e não-

parético. Para avaliação dos músculos extensores, o dinamômetro foi 

posicionado abaixo do processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7), 

perpendicular à face posterior do tronco24. Durante o teste, um assistente 

estabilizou os MMII, utilizando pressão manual sobre as coxas (proximal e 

anteriormente).  

Avaliação da Mobilidade do Tronco  

A amplitude dos movimentos do tronco foi mensurada através de um 

inclinômetro digital (Baseline®, Chantanonga (VENTURI et al., 2006). Para os 

movimentos de extensão e flexão, o indivíduo foi colocado na posição 

ortostática, com a coluna lombar em posição neutra e o inclinômetro foi 

posicionado na altura da crista ilíaca. Desta forma, após a realização dos 

movimentos de flexão ou extensão do tronco, a angulação indicada pelo 

inclinômetro foi registrada. 

Para os movimentos de flexão lateral (inclinação) direita ou esquerda, o 

participante foi colocado na posição ortostática, com a coluna lombar em 

posição neutra, inclinômetro posicionado na região da coluna lombar, na altura 

de L4. Da mesma forma, após a realização do movimento (inclinação) do 

tronco a angulação indicada pelo instrumento foi registrada.  

Análise dos dados 
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Estatísticas descritivas (média e intervalos de confiança - IC) e distribuição de 

frequências foram calculadas para caracterização da amostra, segundo as 

varáveis numéricas e categóricas, respectivamente. Testes de normalidade de 

Shapiro-Wilk e de homogeneidade de variância (Levene) foram utilizados para 

todas as variáveis. Para verificar diferenças entre os grupos, os testes qui-

quadrado e exato de Fisher foram utilizados para as variáveis categóricas e, 

nos casos das variáveis numéricas, os testes Mann-Whitney U e t de Student 

para grupos independentes. O coeficiente de correlação de Spearman foi 

utilizado para análise de associação entre as variáveis do estudo. Para todos 

os cálculos o nível de significância adotado foi de 5% e os softwares utilizados 

foram Excel® 2010 e SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para 

Windows® - versão 18.0. 

RESULTADOS 

 O fluxograma de seleção da amostra está ilustrado na Figura 1. 

Inicialmente, 52 hemiparéticos crônicos e 27 indivíduos saudáveis foram 

recrutados e entrevistados para verificação dos critérios de inclusão. Dos 52 

indivíduos pós-AVE, 32 não preencheram os critérios de inclusão, sendo a 

principal razão ser ou já ter sido tabagista. Dos 25 indivíduos saudáveis, sete 

foram excluídos conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de seleção da amostra estudada. 

 

Características dos participantes  

 A Tabela 1 apresenta as características demográficas, antropométricas e 

clínicas da amostra estudada. O grupo de hemiparéticos foi composto de 10 

homens e 10 mulheres, com média de idade de 55,5 (± 6,6anos) e índice de 

massa corporal (IMC) de 25,70 (± 3,6Kg/m2), sendo que a maioria (95%) era 

destra. Participaram do grupo controle oito homens e 12 mulheres, com média 

de idade de 53,1 (±5,8) e IMC de 27,20 (±4,3), sendo que em 19 (95%), a 

preferência manual era à direita. Conforme pode ser observado, não houve 

Indivíduos hemiparéticos potencialmente 

elegíveis para o estudo: n=52 

 n=13 

Indivíduos saudáveis potencialmente elegíveis 

para o estudo: n=27 

 

Recusaram participar do estudo: (n= 5) 

 
 

Não atenderam aos critérios de inclusão (n= 32): 

 Tabagista ou ex-tabagista: n=14; 

 Idade > 59 anos: n=10; 

 Recusaram a participar do estudo: n=8. 

Recrutados para pesquisa: n= 22 

 
Recrutados para pesquisa: n= 20 

Amostra final: n= 20 

 

Amostra final: n= 20 

Amostra perdida: n= 2 

 Doença pulmonar 
 

Submetido à avaliação (n=40): 

 Ficha de Avaliação; Força dos Músculos do tronco; Mobilidade d o tronco; Função Pulmonar; 
distribuição regional da ventilação pulmonar. 
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diferenças significativas entre os grupos com relação às variáveis demográficas 

e antropométricas, mostrando que eles eram homogêneos.  

 
Tabela 1. Características demográficas, antropométricas e clínicas da amostra 
estudada.  

 

Variáveis 

Grupo  

Hemiparético (n=20) Controle (n=20) p-valor 

Idade (anos), média e DP 55,5 (±6,7) 53,1 (±5,8) 0,24* 

Altura (m), média e DP 162,2 (±9,3) 164,8 (±9,2) 0,39** 

Massa corporal (kg), média e 

DP 67,8 (±12,1) 74,0 (±14,4) 0,15** 

IMC (Kg/m
2
), média e DP 25,7 (±3,6) 27,2 (±4,3) 0,28** 

Tempo de AVE (meses), média 

e DP 
44,0 (±38,0) NA NA 

Sexo, homens, n (%)  10 (50) 8(40) 0,75
¥
 

Preferencia manual, destro, n 

(%) 19(95) 19(95) 1,00
€
 

Lado parético, direito, n (%) 13(65) NA NA 

IMC = Índice de Massa Corporal;  AVE=Acidente Vascular Encefálico; NA=Não se aplica; 
*=Teste Mann-Whitney U; **= Teste t Student;   

¥
=Teste qui-quadrado; 

€
= Teste exato de 

Fisher. 
 

Comparação entre os grupos 

Na Tabela 2, estão contidos os resultados referentes à comparação entre 

os grupos de hemiparéticos e controle, segundo as medidas de função 

respiratória (função pulmonar e força muscular) e de força e mobilidade do 

tronco. Em relação à função respiratória, observou-se que o grupo de 

hemiparéticos apresentou valores mais reduzidos, em todos os parâmetros 

avaliados, quando comparado ao grupo de saudáveis, com diferenças 

significativas nas variáveis PImax (p<0,0001), PEmax (p<0,0001),  VEF1 

(p=0,01), PFE (p=0,02) e FEF25-75% (p=0,03). Da mesma forma, as medidas de 

força muscular e de mobilidade do tronco dos hemiparéticos apresentaram 

valores inferiores significativamente em todos os parâmetros avaliados. 
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Tabela 2. Médias e Intervalos de Confiança (IC) das medidas de função 
respiratória (função pulmonar e força muscular respiratória), força muscular e 
mobilidade do tronco e comparação entre os grupos  de hemiparéticos e 
Saudáveis.  

 

Variáveis 

Grupo  

Hemiparéticos  Saudáveis *p-valor 

Função Respiratória 

PImax  (cmH2O) 63,20 (±21,10) 97,1 (±27,50) <0,0001 

PEmax (cmH2O) 78,85 (±29,28) 123,8 (±26,02) <0,0001 

VEF1 (L) 2,31(±0,70) 3,44 (±1,67) 0,01 

VEF1 (% pred) 76,15 (±14,63) 86,3 (±10,93) NA 

CVF (L) 2,62 (±0,79) 3,07 (±0,81) 0,09 

CVF (% pred) 69,9 (±13,75) 79,3 (±10,59) NA 

PFE (L/s) 4,74 (±2,08) 6,33 (±1,92) 0,02 

PFE (% pred) 51,10 (±16,86) 73,3 (±16,22) NA 

FEF25-75% (L/s) 2,68 (±0,87) 2,99 (±0,85) 0,03 

FEF25-75% (% pred) 94,50 (±27,16) 108,0 (±23,54) NA 

VEF1/ CVF  88,45 (±5,93) 89,55 (±5,02) 0,53 

VEF1/ CVF (% pred) 109,55 (±6,87) 110,1 (±5,68) NA 

Força dos músculos do tronco (N/m) 

Flexão anterior 112,78 (±17,28) 150,1 (±30,6) 0,003 

Flexão do lado parético 122,24(±35,79) **165,84 (±37,07) 0,001 

Flexão: lado não parético 120,94 (±21,67) ***160,65(±36,51) <0,0001 

Extensão 124,27 (±34,01) 159,0 (±20,43) 0,002 

Mobilidade do tronco (°) 

Flexão anterior 60,9 (±13,25) 79,5 (±11,58) 0,003 

Flexão: lado parético 13,20(±5,26) **18,44 (±4,69) 0,002 

Flexão: lado não paréico 12,45 (±3,72) ***16,45(±3,67) 0,002 

Extensão 14,35 (±3,70) 20,1 (±4,49) 0,01 

PImax.= Pressão Inspiratória máxima; PEmax. = Pressão Expiratória máxima; VEF1 = Volume 
Expiratório Forçado no Primeiro segundo; CVF = Capacidade Vital Forçada; PFE=Pico de 
Fluxo Expiratório; FEF25-75%= Fluxo Expiratório Forçado entre 25-75% da CVF; VEF1/ CVF= 
Relação do Volume Expiratório Forçado no Primeiro segundo e Capacidade Vital Forçada; 
**Flexão lado correspondente do grupo controle; *** Flexão lado correspondente do grupo 
controle; (°)=graus; *Teste t de Student. 
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A Tabela 3 mostra as correlações que apresentaram significância 

estatística. Observa-se que houve correlação positiva da força muscular do 

tronco, destacando-se a força do lado não parético com PEmax, VEF1, CVF, 

PFE,  FEF25-75%   e extensores do tronco com as variáveis PEmax, VEF1, CVF. E 

entre as medidas de mobilidade do tronco apenas a de extensão apresentou 

correlação positiva com a PEmax, e a Flexão anterior com a CVF.  

 

Tabela 3. Correlação entre as medidas de função respiratória e de força 
muscular e mobilidade do tronco de indivíduos hemiparéticos crônicos. 
Função respiratória Força do tronco Mobilidade do troco 

PEmax 
FLNP rS=0,67 p=0,001 EXT rS=0,45 p=0,047 

EXT rS=0,536 p=0,02 -   

VEF1  
FLNP rS=0,48 p=0,03 -   

EXT rS=0,52 p=0,02 -   

CVF 
FLNP rS=0,48 p=0,03  FA rS=0,46 p=0,004 

EXT rS=0,58 p=0,01 -   

PFE  FLNP rS=0,51 p=0,02 -   

FEF25-75%  FLNP rS=0,54 p=0,01 -     

PEmax.=Pressão Expiratória máxima; VEF1 = Volume Expiratório Forçado no Primeiro 
segundo; CVF = Capacidade Vital Forçada;; PFE=Pico de Fluxo Expiratório; FEF25-75%= Fluxo 
Expiratório Forçado entre 25-75% da CVF. FA= flexão Anterior; FLP= Flexão do lado Parético; 
FLNP= Flexão do lado Não-parético; EXT= Extensão. 
 

DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo comparar a força muscular 

respiratória, espirometria e a mobilidade e força dos músculos do tronco de 

indivíduos hemiparéticos crônicos com indivíduos saudáveis de mesma faixa 

etária, e verificar a relação da mobilidade e força dos músculos do tronco com 

a força muscular respiratória e espirometria em indivíduos com hemiparesia 

crônica. Os resultados deste estudo indicaram que indivíduos com hemiparesia 

crônica apresentaram redução da força muscular respiratória, mais evidente na 

musculatura inspiratória e nos valores espirométricos, VEF1, PFE e FEF25-75%, 
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como também na força da musculatura do tronco  e mobilidade em todas 

direções do tronco quando comparados com indivíduos saudáveis de mesma 

faixa etária. Correlações positivas e significativas foram encontradas entre a 

força dos músculos extensores com à PEmax, ao VEF1 e à CVF. Já a força de 

flexão lateral do lado não parético repercutiu linearmente nas medidas de 

PEmax, CVF, VEF1, PFE e FEF25-75%, indicando que quanto maior a força de 

flexão do lado não parético, melhor a função pulmonar e a força muscular 

expiratória. Também foi observado correlação positiva entre a mobilidade de 

extensão do tronco com a PEmax e entre a mobilidade de flexão anterior com a 

CVF. 

A redução da força muscular respiratória em indivíduos com hemiparesia 

quando comparados com indivíduos saudáveis de mesma faixa etária. 

Observou-se que as reduções foram de 34,11% e 23,36% na PImax e PEmax 

respectivamente, com relação aos valores preditos para a população 

brasileira.21 Embora as reduções de PImax e PEmax tenham sido maiores do 

que aquelas encontradas por Teixeira-Salmela et al.11, os achados do presente 

estudo estão de acordo com Langh e Tobim (2003)13, ao referirem que 

indivíduos hemiparéticos poderiam apresentar diminuições de até 40% e 60% 

na PImax e PEmax, respectivamente.  

De fato, diminuição das pressões respiratórias máximas em indivíduos 

pós AVE já está bem relatada na literatura,11,13 sugerindo-se que as reduções 

na PImax podem estar diretamente relacionadas à diminuição da atividade dos 

músculos intercostais, observada por meio de eletromiografia,27 juntamente 

com a diminuição da mobilidade do diafragma do lado parético28. Já a 

diminuição da força muscular expiratória, evidenciada pela PEmax, é 
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decorrente da fraqueza dos músculos abdominais, normalmente encontrada 

nestes indivíduos, visto que estes são os principais músculos expiratórios.10,11  

A fraqueza muscular, refletida pela incapacidade de gerar força muscular 

em níveis normais, constitui um fator limitante na independência funcional de 

indivíduos pós AVE29. Além disso, entre os pacientes com doença 

neuromuscular, a fraqueza dos músculos respiratórios freqüentemente passa 

despercebida até que uma insuficiência ventilatória seja precipitada por uma 

pneumonia de aspiração13. Neste sentido, os resultados aqui encontrados além 

de confirmar o que a literatura já vem mostrando, reforça a importância clinica 

da avaliação dos músculos respiratórios durante o processo de reabilitação 

desses indivíduos, mostrando a necessidade de um trabalho preventivo 

direcionado para esta musculatura, como forma de diminuir os riscos de 

complicações respiratórias futuras.  

Da mesma forma, as reduções do VEF1, PFE e FEF25-75% também foram 

observadas,semelhantes aos achados em hemiparéticos crônicos nos estudos 

de Annoni et al. 14 e De Almeida et al. 16 corroborando os achados desta 

pesquisa. . De modo geral, espera-se que indivíduos pós AVE, especialmente 

aqueles com déficits de força e diminuição da mobilidade da caixa torácica, 

apresentem um padrão respiratório restritivo13,30. 

No que se refere às medidas de força muscular do tronco, verificou-se 

que os hemiparéticos apresentaram valores inferiores para os músculos 

flexores (anteriores e laterais), bem como da musculatura extensora, quando 

comparados aos indvíduos saúdaveis.  Achados semelhantes foram referidos 

por Bohannon et al. 24, que avaliaram a força muscular através de um 

dinamometro manual e encontraram diminuição da força de flexão anterior e 
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lateral dos lados parético e não parético. Em 2004, Tanaka et al.31 e Karatas, et 

al.8, utilizando um dinamômetro isocinético, avaliaram a força muscular do 

tronco de hemiparéticos crônicos, verificando diminuição do pico de torque 

tanto na flexão anterior, quanto na extensão. Entretanto o dina mometro 

manual é um intrumento portatil e financeiramente barato, quando comparado 

com o isocimético, falicitando a avaliação do segmento do tronco.  

O déficit de força multidirecional dos músculos do tronco em 

hemiparéticos pode ser explicado pelo fato destes músculos receberem 

inervação de ambos hemiférios cerebrais. Mesmo com o predominio do lado 

contralateral do hemisfério cerebral, o lado ipselateral tambem é inervado em 

menor proporção32,33. 

Estudos mostraram que os músculos responsáveis pela movimentação 

do tronco estão relacionados com o movimento voluntário dos membros 

superiores e inferiores e, consequentemente, com a realização de atividades 

de vida diária9,34, desempenhando importante papel para o suporte do corpo 

em posturas antigravitacionais, como sentar e ficar de pé, e na estabilização 

das partes proximais do corpo durante os movimentos funcionais dos 

membros35. Por outro lado, a fraqueza muscular é referida como sendo um dos 

fatores que pode limitar o processo de reabilitação, dificultando o ganho 

funcional de hemiparéticos crônicos ao longo da terapia36, sendo enfatizado 

ainda que, em indivíduos pós AVE, um grau adequado de força muscular é 

essencial para uma reabilitação bem sucedida35 . 

Confirmando esses relatos, Karatas et al.8 evidenciaram que a 

diminuição da força muscular do tronco foi associada ao déficit de equilíbrio, 

estabilidade e incapacidade funcional e, em 2001, de Sèze et al.,37 observaram 
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melhora da independência funcional e de outras habilidades como o equilíbrio 

na posição sentada e de pé, controle postural e o desempenho da marcha, 

após um tratamento específico para o tronco de pacientes um mês após o 

AVE.  

De acordo com os resultados aqui encontrados, o grupo de hemiparéticos 

apresentou menor mobilidade do tronco, em todas as direções avaliadas, 

quando comparados aos indivíduos saudáveis. Uma dificuldade encontrada foi 

a comparação desses achados com outros resultados visto que, até o 

momento, não foi encontrado nenhum estudo que tivesse avaliado a 

mobilidade do tronco utilizando um inclinômetro. Contrariamente, a pesquisa de 

Messier et al.,6 utilizando um sistema dinâmico de análise de movimento, não 

encontraram diferenças na amplitude dos movimentos do tronco entre 

indivíduos hemiparéticos e saudáveis.  

Entretanto, os autores verificaram que os hemiparéticos, durante a flexão 

anterior do tronco na posição sentada, utilizavam como estratégia 

compensatória uma maior flexão da porção superior do tronco do que da 

inferior, com pouca inclinação anterior da pelve, o que, provavelmente, se deve 

à incapacidade dos indivíduos em executar uma inclinação anterior da pelve 

devido à fraqueza dos músculos abdominais3. Como consequência, adotam 

uma postura de sentar-se com uma inclinação posterior da pelve,24,3,31 

contribuindo para reduzir a mobilidade do tronco de forma crônica, já que é 

necessário uma flexibilidade e alinhamento pélvico adequado para possibilitar a 

movimentação deste segmento3, o que pode justificar as reduções nas 

amplitudes dos movimentos aqui avaliados. 
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Outra hipótese para a diminuição da mobilidade do tronco, encontrada 

nos hemiparéticos, pode está relacionada à posição adotada no presente 

estudo durante a mensuração com o inclinômetro. Já está bem documentada 

na literatura a importância dos ajustes posturais durante a movimentação 

voluntária do tronco para manutenção do centro de massa38,39.Da mesma 

forma, sabe-se que indivíduos hemiparéticos normalmente tendem a não se 

apoiarem no membro inferior parético, ocasionando uma postura assimétrica 

de descarga de peso, o que dificulta os ajustes posturais para manter o centro 

de massa corporal dentro da base de suporte40,41,42. Assim, considerando que 

no presente estudo, os indivíduos foram avaliados na posição ortostática, pode-

se inferir que essa assimetria postural tenha dificultado os ajustes posturais, 

levando a uma diminuição da mobilidade do tronco para melhor controlar os 

desvios do centro de massa.  

Estudos mostraram que a fraqueza muscular e as disfunções posturais 

do tronco em indivíduos pós AVE podem gerar prejuízos na função 

respiratória14,17. De Troyer et al.27 observaram que o diafragma foi ativado 

durante as perturbações posturais. É referido também, que indivíduos após o 

AVE apresentam uma hiperatividade dos extensores do tronco 

concomitantemente com uma flacidez e inatividade dos músculos abdominais 

fazendo com que as costelas e o esterno fiquem mais elevados anteriormente, 

levando a caixa torácica a ficar em uma posição de inspiração, implicando na 

efetividade da função dos músculos respiratórios e, desta forma, a musculatura 

extensora pode interferir na função respiratória3.  

Embora Shirley et al.43 tenha observado aumento da atividade dos 

paravertebrais e abdominais durante o aumento do esforço respiratório, 
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nenhuma atividade respiratória foi identificada nos músculos paravertebrais em 

indivíduos saudáveis44  e, ao avaliar a ativação dos músculos eretores da 

coluna durante atividades que requeriam extensão do tronco, não foi 

identificada diferença na ativação destes músculos, quando comparados 

indivíduos com hemiparesia e saudáveis10. Shirley et al.43, ainda referencia o 

estudo de Campbell e Green45, onde o volume e fluxo expiratório aumentou 

juntamente com a atividade dos músculos paravertebrais e abdominais, 

associado com a elevação da pressão intra-abdominal, concordando com os 

achados encontrados no presente estudo. 

Estudos sugeriram que, na ocorrência da diminuição da força, os 

músculos reto abdominal e os oblíquos interno e externo auxiliam na 

estabilização pélvica como possível mecanismo compensatório10,15. Sanders et 

al.,44 confirmaram que os músculos abdominais laterais (transverso do 

abdômen e oblíquos interno e externo) atuam tanto nas funções posturais, 

quanto nas respiratórias. Portanto, alterações da motricidade em um 

hemicorpo, além de gerar incapacidade funcional pode promove alterações 

musculares que afetam a mobilidade do tronco como um todo, fato que pode 

interferir na biomecânica respiratória normal, gerando comprometimento da 

função pulmonar46. 

Pressupõe-se que a mobilidade do tronco e das demais articulações são 

importantes para manter o centro de massa corporal durante a movimentação 

ativa da caixa torácica e do abdômen durante a respiração38. Como os 

indivíduos pós AVE frequentemente apresentam diminuição da mobilidade do 

tronco e assimetria postural, tais déficits podem influenciar no controle e, como 

consequência, na manutenção do centro de massa durante a respiração destes 
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indivíduos, indicando uma correlação entre a mobilidade do tronco e a 

respiração40,41,42. 

Considerando os resultados deste estudo, a musculatura flexora do 

tronco de hemiparéticos apresentou diminuição de força, quando comparados 

aos indivíduos saudáveis. É preciso considerar que, geralmente, os músculos 

flexores são os mais recrutados durante a manobra utilizada nesta avaliação, 

neste sentido, sugere-se que o déficit de força encontrado entre os 

hemiparéticos pode ter gerado limitação na mobilidade de flexão anterior do 

tronco e também redução da CVF, apresentando assim uma correlação 

positiva e linear.   

A correlação entre a mobilidade de flexão anterior do tronco e a CVF 

também pode ser justificada pela flacidez e inatividade dos músculos 

abdominais dos hemiparéticos. No estudo de Hart et al.47, observou-se que o 

uso de um colete ortopédico para o abdômen e tronco diminuiu  a 

complacência abdominal em indivíduos com lesão medular, fazendo com que 

otimizasse a performance do músculo diafragma e, como consequência, 

proporcionasse melhoria da função pulmonar, aumento da CVF, PFE e VEF1, 

embora não tenha sido observado melhora da PEmax.   

Jandt et al.,18 encontraram uma correlação positiva entre a escala de 

deficiência de tronco (EDT) com a PEmax e o PFE. Entretanto, nenhuma outra 

relação entre o controle de tronco e as demais medidas relativas à função 

pulmonar foram encontradas. A escala utilizada para avaliar o controle de 

tronco engloba todas as amplitudes de movimentos deste segmento, avaliando 

a função estática dos flexores e extensores do tronco nas situações em que é 
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solicitado ao indivíduo que desempenhe ajustes posturais. Além disso, a EDT 

avalia a função dinâmica da flexão lateral e rotação do tronco.  

Aplicações clínicas  

 Os resultados obtidos sugerem a necessidade de uma avaliação 

adequada dos músculos do tronco e da função respiratória nesses indivíduos, 

para que seja identificado distúrbios ocasionado pós AVE, principalmento por 

instrumentos portateis de confiabilidade, evitando complicações futuras e assim 

nortear os profissionais que trabalham com reabilitação estabelecerem, desde 

as fases mais precoces, estratégias de tratamento que também abordem o 

tronco e a função respiratória.  

Limitações 

 Uma das limitações do estudo que pode ser questionado é em relação 

ao tipo de estudo, pois estudos observacionais, por sua própria natureza, não 

fornecem relação temporal entre os eventos e, portanto, não estabelecem 

relação de causalidade. Outra dificuldade seria identificar se as alterações na 

força muscular e mobilidade do tronco, bem como na função respiratória em 

indivíduos pós AVE,  são devido a lesão do Sistema Nervoso Central, ou pela 

atrofia muscular, ou a combinação de ambas. Também foi uma limitação do 

estudo a falta da avaliação do perfil do nível de atividade física para os 

indivíduos saudáveis. Como também a limitação referente ao instrumento de 

mensuração da mobilidade do tronco não ter validação, entretanto erros 

aleatórios foram minimizados pois foi utilizado por um único avaliador. 

Conclusões 

Indivíduos pós AVE apresentam diminuição das medidas de força 

muscular e mobilidade do tronco e da força muscular respiratória e 
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espirometria. Correlações positivas entre medidas de força muscular e 

mobilidade do tronco com a força muscular respiratória e espirometria foram 

observadas. Sendo assim, para elaboração de programas de tratamento, faz-

se necessário a inclusão da avaliação do segmento do tronco e função 

respiratória como rotina clínica para subsidiar na reabilitação destes indivíduos. 

Diante da importância destas medidas de desfecho para aplicação 

clínicas, sugere-se a realização de ensaios clínicos controlados e 

randomizados que observem a interação entre a força dos músculos e 

mobilidade do tronco, e a função respiratória. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados aqui obtidos, é importante considerar alguns 

aspectos referentes ao processo de reabilitação de indivíduos após AVE. 

Historicamente, observa-se que os programas de reabilitação estão voltados 

para o retorno da função motora dos membros superiores e inferiores e não 

dão importância ao tronco. 

Sendo assim, os programas de tratamento devem inserir avaliação do 

segmento do tronco como também da função respiratória de indivíduos após 

AVE. Sugerimos a realização de ensaios clínicos controlados e randomizados 

que observem a interação entre a força dos músculos e mobilidade do tronco, e 

com a função respiratória. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO   

1-  Quantos anos completos você tem? (feitos no último aniversário).  

     Anos completos:   

 2-  Qual a data do seu aniversário? (dia, mês e ano)  

                      Dia                      Mês                            Ano  

 3-  Você já freqüentou a escola?  

         Sim                 Não               pular para questão 5      

F   Só para os voluntários que freqüentaram a escola  

4- Qual foi à última série e grau que você concluiu com aprovação na escola?  

_____________________________________________________ Grau e série  

 QUESTIONÁRIO Nº   

DADOS PESSOAIS  

Nome:.....................................................................................................Sexo:......

Endereço:.........................................................................................................Nº..

...........Bairro:..........................  

Município:.........................................CEP:.......................Telefone:....................... 

Nome do (a) 

acompanhante:................................................Parentesco:...........................  

 Data da entrevista:..................................  

 Início às ______hs/min.                      Término às ______hs/min.  

I- Secção: Características Sócio-Econômicas   85  

5- Qual a sua ocupação atual?  

         Trabalho formal 

(especificar):........................................................................  

        Trabalho informal (especificar):.....................................................................  

        Aposentado   

        Pensionista  

        Outros (especificar):.......................................................................................  
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6- Qual o seu estado civil?  

            Casado (a).  

            União consensual (vive com o companheiro).   

        Solteiro (a)  

        Outros (especificar):.......................................................................................  

         Não quis informar  

 10- Quantas vezes você teve o AVE (“derrame”)?  

        Apenas 1 episódio.       

       Mais de um episódio (especificar quantidade):...............................................  

 11- Qual foi a data do último AVE (“derrame”)?  

         Mês                             Ano                  

        Não sabe informar  

 12- Qual foi o tipo AVE (“derrame”) que sofreu?   

        Hemorrágico             Isquêmico             Não sabe informar  

 13- Qual foi o lado do corpo acometido?   

       Direito                       Esquerdo 

II  –  Secção: Dados Clínicos    86  

14- Quanto tempo ficou no hospital?   

...............................................................................................................................  

        Não sabe informar  

 15- Faz reabilitação?   

         Sim 

(especificar)............................................................................................  

        Não  

        Não sabe informar  

 16- Qual o membro superior dominante?   

       Direito                       Esquerdo  
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 17- Qual o membro inferior dominante?    

          Direito                       Esquerdo              

 18- Faz uso de medicamentos?   

        Sim (especificar quantidade e descrever)......................................................  

        Não  

 19- Tem outras doenças associadas?   

        Sim (especificar quantidade e descrever)......................................................  

        Não  

 20- Pratica exercício físico?   

        Sim (especificar)............................................................................................  

        Não  

 

 21- Faz uso de órteses (auxilia a marcha)?   

        Sim (especificar quantidade e descrever)......................................................  

        Não  

 

 22- Apresenta algum problema, listado abaixo:   

        Déficit visual            Déficit auditivo           Afasia motora          Disartria  

 

Peso: 

Altura: 

 

 

 

Força Muscular Espiratória 1° 2° 3° 

Pimáx    

Pemáx    
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Medidas de força 1° 1° 2° 2° 3° 3° 

Flexão anterior do tronco       

Flexão lateral esquerda do tronco       

Flexão lateral direita do tronco       

Extensores do tronco       

Função Respiratória Valor Preditivo % 

Vef1   

CVF   

PFE   

Vef1/CVF   

FEF75   

FEF25-75   

FEF25-75/CVF   

MVV   

Medidas de Mobilidade 1° 2° 3° 

Flexão anterior do tronco     

Flexão lateral esquerda do tronco    

Flexão lateral direita do tronco    

Extensores do tronco    
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APÊNDICE 2 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Nº 
Investigadoras: Profª Glória Elizabeth carneiro Laurentino 
                            Fisioterapeuta Priscilla Gonçalves de Melo 
                            Fisioterapeuta Luciana Bezerra dos Santos 
                            Fisioterapeuta Dinalva Lacerda Cabral 
 
TÍTULO DO PROJ ETO: Análise da força muscular e mobilidade do tronco de 
indivíduos pós acidente vascular encefálico e sua relação com a função 
respiratória. 
 

INFORMAÇÕES 
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa com 

o objetivo de Avaliar a relação entre controle do tronco e ativação do diafragma 
em pessoas que sofreram derrame. Este projeto será desenvolvido no 
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 

 
DETALHES DO ESTUDO 
O estudo se propõe a analisar a relação entre o a força dos músculos e 
mobilidade do tronco e a função respiratório de indivíduos que tiveram o 
mesmo problema que você. Acreditamos que conhecendo melhor a função 
respiratória e força muscular e mobilidade de tronco, poderemos avaliar melhor 
o potencial de reabilitação, identificar fatores que estejam associados com uma 
melhor capacidade funcional, de forma a propor intervenções mais coerentes a 
adequadas para atender as suas necessidades individuais. 
 
DESCRIÇÃO DOS TESTES A SEREM REALIZADOS  
Avaliação Inicial 
Uma entrevista inicial será feita para coletar os seus dados pessoais (nome, 
idade, sexo, etc). 
Medidas Clínicas 

Você será solicitado a responder a algumas questões sobre quanto 
tempo se passou do derrame, como você realiza algumas atividades do seu dia 
a dia.   
Medidas da força muscular e mobilidade do Tronco 
Inicialmente será pedido a força dos músculos, será solicitado que o senhor(a) 
sente sem apoio das costa e será solicitado que incline o tronco para frente, 
para os lados e para trás com toda força que poder colocar, será medido 
através de equipamento a força que está sendo feita durante todos esses 
movimentos. Depois será solicitado que a senhor (a) realize esses mesmos 
movimento em pé, porém não precisará fazer força, apenas o movimento. 
Medidas Respiratórias  
 Inicialmente será medida a quantidade de ar que entra e sai dos seus 
pulmões e a força dos músculos. Para realizar essa manobra, você será 
solicitado a sentar na cadeira numa posição confortável para puxar e soltar o ar 
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profundamente, de forma lenta e rápida, e você poderá parar a qualquer 
momento para descansar e retornar ao teste para finalizá-lo. Essa manobra 
será realizada através de equipamentos respiratórios. 
Medidas da quantidade de volume pulmonar 
 Para medir a quantidade de volume pulmonar, quantidade de ar que 
está no pulmão, será solicitado a sentar na cadeira numa posição confortável, 
onde será colocado no seu tórax adesivos antialérgicos em forma redonda, e 
será pedido para você realizar uma respiração tranqüila, onde será  produzido 
uma imagem dos pontos.  
 
Riscos 

O estudo não envolve nenhum método ou procedimento que possa 
causar dano à sua saúde, portanto, os riscos são mínimos. Possíveis riscos do 
tipo cansaço durante as entrevistas e avaliações serão minimizados pela 
utilização de um período de descanso entre as mesmas.  
 
Benefícios  
 Você e futuros pacientes poderão se beneficiar com os resultados desse 
estudo. À medida que se caracterizar  melhor o seu perfil, determinar melhor as 
suas necessidade  e determinar variáveis relacionadas com um melhor 
desempenho e melhor qualidade de vida, estratégias mais apropriadas de 
tratamento poderão ser introduzidas. 
 
Privacidade 
 Você receberá um código (número) que será utilizado em todos os 
questionários que você responder e em todas atividade que você realizar, não 
sendo portanto, reconhecido individualmente. 
Natureza voluntária do estudo/ Liberdade para se retirar  
 A sua participação é voluntária e você tem o direito de se retirar por 
qualquer razão e a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo 
ou restrição. 
 
DECLARAÇÃO E ASSINATURA 
Eu, ____________________________________________________________ 
li e entendi toda a informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos, 
procedimentos e linguagem técnica satisfatoriamente explicados e recebi uma 
cópia deste formulário de consentimento. Tive tempo, suficiente, para 
considerar as informações acima e, tive a oportunidade de tirar todas as 
minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, 
de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida que venha a ter com relação à 
pesquisa com:  
Profª Glória Elizabeth Carneiro Laurentino: (0XX81) 21268811; 96730642. 
Luciana Bezerra dos Santos: (0XX81) 33259077; 86662924. 
Dinalva Lacerda Cabral: (0XX81) 34329833; 91470532 
Priscilla Gonçalves de Melo: (0XX81) 34761804; 96829114. 
Endereço: Rua Luiz Eloy de Pontes, n°596. Prazeres. Jaboatão – PE. 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, Recife-
PE: (0xx81) 21268588. 
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Endereço: Avenida da Engenharia, s/n. 1º andar, CEP: 50740-600, Cidade 
Universitária Recife - PE, Brasil. 
Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que concordo em 

participar deste estudo.  

 

________________________________          ______________________ 
Assinatura do Participante                                         Data 
RG: 
End: 
CPF: 
_______________________________             ________________________ 
Assinatura da Testemunha (1)     Data 
RG: 
End: 
CPF: 
________________________________           _________________________ 
Assinatura da Testemunha (2)    Data 
RG: 
End: 
CPF: 
 
_________________________________    _________________________ 
Assinatura do Investigador                        Data 
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ANEXO 1 

 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

 Pontos Escore 

Orientação temporal   

Que dia é hoje? 1  

Em que mês estamos? 1  

Em que ano estamos? 1  

Em que dia da semana estamos? 1  

Qual a hora aproximada? Considere a variação de ± 1 hora. 1  

Orientação espacial   

Em que local estamos? Consultório, dormitório, sala – 

apontando para o chão. 

1  

Que local é este aqui? Apontando ao redor num sentido mais 

amplo: hospital, própria casa, casa de repouso. 

1  

Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua 

próxima? 

1  

Em que cidade nós estamos? 1  

Em que estado nós estamos 1  

Memória imediata   

Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, 

vaso, tijolo. 

01 ponto para cada palavra certa, embora possa repeti-la até 3X 

para o aprendizado, se houver erros. 

3  
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Cálculo   

Subtração de setes seriadamente: 100 - 7, 93 - 7, 86 - 7, 79 - 7, 

72 - 7. 

01 ponto para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e 

prossiga. Considere correto se a pessoa espontaneamente se auto 

corrigir (OBS**). 

5  

Evocação de palavras   

Quais as palavras que você acabou de repetir? 01 ponto para 

cada. 

3  

Nomeação   

Que objeto é este? Peça para nomear os objetos mostrados 

(relógio, caneta). 01 ponto para cada. 

2  

Repetição   

Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você 

repita: “nem aqui, nem ali, nem lá” Considere somente se a repetição for 

perfeita (01 ponto). 

1  

Comando   

Pegue este papel com sua mão direita (01 ponto), dobre-o ao 

meio (01 ponto) e coloque-o no chão (01 ponto). 

3  

Leitura   

Mostre a frase escrita: “feche os olhos” e peça para o indivíduo 

fazer o que está sendo mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler 

a frase sem realizar o comando. 

1  

Frase   

Peça para escrever uma frase. Se não compreender o 

significado, ajude com: alguma frase que tenha começo, meio e fim, 

alguma coisa que aconteceu hoje, alguma coisa que queira dizer. Não 

considere erros gramaticais ou ortográficos. 

1  

Cópia do desenho   
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** Soletrar a palavra MUNDO de trás para frente (01 ponto para cada letra na posição 

correta) 

Mostre o modelo e peça para fazer uma cópia o melhor 

possível. Considere apenas se houver 2 pentágonos interseccionados 

(10 ângulos) formando uma figura de 4 lados ou com dois ângulos (01 

ponto). 

1  

TOTAL 3

0 
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