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Introdução: Após o Acidente Vascular Encefálico (AVE), a fraqueza muscular pode afetar não apenas os 
membros superiores/inferiores e o tronco, mas também os músculos respiratórios. O fortalecimento muscu-
lar respiratório tem sido recomendado para aumentar a força desta musculatura, no entanto, poucos estudos 
examinaram sua eficácia, além de não analisarem seus efeitos sobre a endurance ou medidas de atividade e 
participação. Objetivos: Investigar as evidências disponíveis na literatura sobre o fortalecimento muscular 
respiratório sobre a força dos músculos respiratórios após o AVE. As perguntas específicas foram: 1) O forta-
lecimento muscular respiratório aumenta a força e/ou resistência dos músculos respiratórios após AVE?; 2) 
Os benefícios são transferidos para medidas de atividade e/ou participação?; 3) O treinamento muscular res-
piratório reduz a ocorrência de complicações respiratórias? Método: A revisão sistemática com metanálise 
de estudos randomizados ou controlados foi registrada no PROSPERO (CRD42015020683). Foram realizadas 
buscas em cinco bases de dados, sem restrição de data ou idioma. Os participantes eram adultos pós-AVE com 
fraqueza muscular respiratória. A principal medida de desfecho considerada foi a força dos músculos respiratóri-
os, ou seja, pressões inspiratórias ou expiratórias máximas, reportada em cmH2O. A qualidade dos estudos 
foi avaliada pela escala PEDro. Resultados: As buscas retornaram 3.522 estudos e cinco destes, incluindo 
263 participantes, preencheram os critérios de inclusão (média de pontuação PEDro: 6,4). Os participantes rea-
lizaram os treinamentos de 30-40 min, 3-7/semana, com duração de uma a oito semanas. No geral, o fortaleci-
mento muscular respiratório aumentou significativamente a força dos músculos inspiratórios (modelo de efeitos 
aleatórios) em 7 cmH2O (IC 95%: 1-14; I2=33%; p <0,05) e dos músculos expiratórios em 13 cmH2O (IC 95%: 
1-25; I2=12%; p <0,05), em comparação com nenhuma intervenção ou intervenção placebo. Além disso, o forta-
lecimento muscular respiratório reduziu significativamente a ocorrência de complicações respiratórias (RR 0,38; 
IC 95%: 0,15 – 0,96; I2=0%; p <0,05). No entanto, ainda permanecem incertos os efeitos do treinamento em 
medidas de atividade e participação. Conclusão: O fortalecimento muscular respiratório mostrou-se eficaz 
no aumento da força dos músculos respiratórios e na redução de ocorrência de complicações respiratórias após 
o AVE. A evidência parece forte o suficiente para recomendar sessões diárias de 30 minutos de treinamento, 
cinco vezes por semana, durante cinco semanas. No entanto, não existem dados suficientes que comprovem se 
o fortalecimento muscular respiratório melhora a atividade e participação destes indivíduos.
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