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Introdução. O Human Immunodeficiency Virus (HIV) é uma das principais causas de morte no Brasil, necessitan-
do de atenção multiprofissional. A terapia antirretroviral (TARV) aumentou a expectativa de vida dos pacientes, mas 
associa-se ao aumento dos efeitos colaterais, dentre eles a fraqueza muscular esquelética. No entanto, permanecem 
escassas as discussões acerca da força muscular respiratória (FMR) em pacientes com HIV, especialmente nos que 
estão em supressão viral (carga viral <50 cópias/ml). Objetivos. Avaliar a FMR de pacientes com HIV e supressão 
viral, comparar com valores preditos e analisar a associação da FMR com tempo de diagnóstico, de TARV e contagem 
de CD4. Método. Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 30302414.0.0000.5346) 
local, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foram avaliados 25 pacientes (13 homens), 
de ambos os sexos, em TARV, no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). A FMR foi avaliada pelas medidas 
de pressão inspiratória (PImáx) e expiratória (PEmáx) máxima, utilizando um manovacuômetro digital (MVD 300, Mi-
crohard Sistema, Globalmed, Porto Alegre, Brasil), conforme no recomendado pela Sociedade Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia. Os dados estão apresentados em média±desvio padrão. Foi utilizado o teste t de Student não 
pareado, bicaudal, e o coeficiente de correlação de Pearson. Os valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
Resultados. A idade dos pacientes foi de 48,7±10,9 anos, índice de massa corporal de 25,7±5,1 kg/m2, tempo de 
doença de 10,2±5,0 anos, de TARV 7,2±4,2 anos, contagem de CD4 em 628,6±223,8 cópias/mm3. A PImáx obtida 
foi de 91,3±35,7 cmH2O e não diferiu do predito por Neder et al., 1999 (100,7±16,2 cmH2O; p=0,238), e Costa et al., 
2010 (111,5±63,6 cmH2O; p=0,173). A PEmáx obtida (111,8±30,6 cmH2O) não diferiu do predito por Neder et al., 1999 
(105,0±21,1 cmH2O; p=0,367), e Costa et al., 2010 (103,0±20,4 cmH2O; p=0,242). Não houve associações significati-
vas da PImáx e PEmáx com o tempo de diagnóstico, de TARV e contagem de CD4. Conclusão. Pacientes com HIV 
e com supressão viral não apresentam fraqueza muscular inspiratória ou expiratória. Também não houve associação do 
tempo do diagnóstico, de TARV e de CD4 com a FMR. A similaridade com valores preditos pode ter ocorrido pela boa 
aderência à TARV e pela supressão viral. Este achado reforça a importância do adequado controle da carga viral e deve 
ser repassado aos pacientes como incentivo a maior aderência ao tratamento.
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