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Introdução: Após um Acidente Vascular Encefálico (AVE), a perda de força da musculatura respiratória pode gerar 

sintomas como dispneia, que podem comprometer a execução de atividades e qualidade de vida destes indivíduos. 

Identificar a associação entre as medidas de força da musculatura respiratória e fatores relacionados a dispneia, pode 

ajudar os profissionais a selecionar as variáveis a serem consideradas na avaliação e intervenções destinadas a 

melhorar a função respiratória destes indivíduos. Objetivos: Investigar correlações entre medidas de força muscular 

respiratória, dispneia, capacidade de marcha e qualidade de vida em indivíduos pós-AVE. Métodos: As medidas de 

desfecho foram: força da musculatura inspiratória e expiratória, avaliada pelas pressões inspiratória e expiratória 

máximas e reportada em cmH2O; dispneia, avaliada pela Medical Research Council, uma escala que avalia a dispneia 

de zero (ausência) a quatro pontos (severa); atividade, avaliada pelo teste de caminhada seis minutos e reportada em 

metros, e qualidade de vida, avaliada pelo Stroke-Specific Quality of Life scale (SSQOL-Brasil). Para analisar as 

correlações entre as variáveis, foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman. Este trabalho foi 

aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE: 40290114.8.0000.5149). Resultados: 

Participaram do estudo 31 indivíduos, com idade média de 61 anos (DP=12). Foram encontradas correlações 

significativas entre as pressões respiratórias máximas com dispneia (-0,45<&#961;<-0,54; p<0,05), e qualidade de vida 



(0,44<p<-0,47; p<0,05). Não foram encontradas correlações significativas entre as pressões respiratórias máximas e 

capacidade de marcha (p>0.05). Conclusão: Os resultados demonstraram que quanto maior a fraqueza muscular 

respiratória apresentada por indivíduos pós-AVE, maior a dispneia e pior a qualidade de vida reportada por indivíduos 

pós-AVE. Embora a medida de atividade não tenha se correlacionado com a força muscular respiratória, é possível que 

estes indivíduos não aumentem a capacidade de marcha em decorrência das outras sequelas motoras observadas após 

o AVE.
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