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RESUMO 
 

A fisioterapia respiratória dispõe de técnicas que podem influenciar o padrão 
respiratório e o movimento toracoabdominal, dentre as quais se encontram os 
exercícios respiratórios. Eles são capazes de priorizar um compartimento em relação 
ao outro e de modificar o grau de participação dos músculos respiratórios. Embora 
utilizados na prática clínica, ainda não está totalmente elucidado quais são os 
mecanismos envolvidos na realização desses exercícios. O presente estudo teve por 
objetivo avaliar o impacto dos exercícios diafragmático, suspiros inspiratórios, 
inspiração máxima sustentada e intercostal no padrão respiratório, no movimento 
toracoabdominal e na atividade eletromiográfica da musculatura acessória da 
respiração (esternocleidomastóideo) em indivíduos saudáveis. Participaram desse 
estudo 15 indivíduos, de ambos os sexos, com média de idade de 23,13±1,46 anos 
e com prova de função pulmonar normal. Os indivíduos foram avaliados por meio da 
pletismografia optoeletrônica (POE) em decúbito dorsal com inclinação de tronco a 
45°. Os dados foram descritos como média e desvio-padrão. Para os dados com 
distribuição normal, foi utilizada ANOVA para medidas repetidas com um fator 
(exercícios respiratórios), seguida de contrastes pré-planejados e correção de 
Bonferroni para ajuste do valor de p de acordo com o número de comparações. Para 
os dados não paramétricos foi utilizado teste de Friedman. Após ajuste do valor de 
p, foi considerado significativo p<0,01. Os resultados do presente estudo 
demonstraram que todos os exercícios respiratórios avaliados foram capazes de 
promover aumento no volume corrente (VC) e redução da frequência respiratória (f), 
em relação ao repouso. O exercício diafragmático mobilizou o menor VC, o exercício 
inspiração máxima sustentada promoveu a maior redução da f e os exercícios 
suspiros inspiratórios e intercostal foram responsáveis pelos maiores valores de 
ventilação minuto.  A menor contribuição da caixa torácica (CT) para o VC ocorreu 
durante a realização do exercício diafragmático, bem como a contribuição do 
abdômen (AB) para o VC foi maior durante esse mesmo exercício. Com relação ao 
assincronismo, todos os exercícios apresentaram aumento do ângulo de fase entre 
CT e AB em relação ao repouso. Já para o ângulo de fase entre CT pulmonar e 
abdominal, foi observado aumento apenas durante a realização do exercício 
diafragmático. Foi verificado aumento da relação de fase inspiratória (PhRIB) entre 
CT e AB durante os exercícios diafragmático e suspiros inspiratórios. Para PhRIB 
entre  CT pulmonar e abdominal, houve aumento durante o exercício diafragmático e 
redução durante o inspiração máxima sustentada. Não foram encontradas 
diferenças significativas para os resultados da eletromiografia. Há poucos trabalhos 
na literatura envolvendo a avaliação dos exercícios respiratórios em indivíduos 
saudáveis. Os resultados do presente estudo podem contribuir para elucidar os 
efeitos fisiológicos desses quatro exercícios respiratórios e, assim, permitir a 
utilização mais criteriosa na prática clínica. 

 
Palavras-chave: Exercícios respiratórios. Pletismografia optoeletrônica. Padrão 

respiratório. Movimento toracoabominal. Assincronismo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O movimento respiratório normal que promove o ciclo respiratório é 

constituído pela expansão e pela retração da caixa torácica (CT) e do abdômen (AB) 

de modo sincrônico, durante a inspiração e a expiração, respectivamente. Isso 

parece requerer a contração simultânea dos músculos inspiratórios da CT e do 

diafragma em uma ação coordenada1. 

Durante a inspiração tranquila, o diafragma contrai-se promovendo 

elevação e rotação das costelas inferiores. Concomitantemente, os músculos 

intercostais externos realizam o movimento de elevação das costelas e depressão 

do esterno. Para promover a expansão da CT superior e impedir a depressão do 

esterno, os músculos escalenos, também, são ativados. Dessa forma, esses três 

músculos são considerados como primários da inspiração. Os músculos 

esternocleidomastóideos são os principais músculos acessórios da inspiração, 

embora os músculos peitorais maior e menor, trapézios e serráteis também sejam 

considerados acessórios2. Essa musculatura torna-se ativa na inspiração forçada ou 

quando há aumento na demanda sobre os músculos primários e esses não 

conseguem realizar, sozinhos, a ventilação3. 

A expiração é um processo passivo que resulta na saída do ar pela 

pressão de retração elástica dos pulmões e da CT3. O fluxo expiratório é modulado 

pelos músculos das vias aéreas superiores e outros músculos, principalmente 

abdominais, que podem auxiliar na força expulsiva de recolhimento do sistema 

respiratório4. Os músculos abdominais e intercostais internos, quando têm 

participação ativa na expiração são considerados como acessórios2. 

No repouso, durante a respiração tranquila, nota-se que a CT e o AB 

movem-se com considerável independência, acomodando diferentes volumes de 

forma harmônica. Em indivíduos saudáveis, a CT e o AB deslocam-se 

simultaneamente durante a inspiração e a expiração, com o mesmo ritmo5. O padrão 

respiratório se compõe de variáveis relacionadas ao volume e aos tempos 

respiratórios e, assim como o movimento toracoabdominal, depende da 

complacência dos compartimentos6. Dessa forma, são influenciados por diferentes 

fatores como posicionamento do indivíduo, idade, sexo, dentre outros7,8,9,10. 
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A fisioterapia respiratória dispõe de técnicas que podem influenciar o 

padrão respiratório e o movimento toracoabdominal, dentre as quais se encontram 

os exercícios respiratórios. Eles são capazes de priorizar um compartimento em 

relação ao outro e de modificar o grau de participação dos músculos respiratórios11. 

A denominação exercícios respiratórios é utilizada para descrever os diversos tipos 

de respirações controladas e voluntárias. Os principais objetivos dessas técnicas 

são restaurar o padrão respiratório normal; controlar a respiração com mínimo 

esforço; reexpandir o tecido pulmonar colapsado; participar na mobilização de 

secreções brônquicas e aumentar o volume corrente (VC)12. 

Os exercícios respiratórios mais frequentemente utilizados na prática 

clínica e investigados por meio de pesquisa científica são o freno-labial e o 

diafragmático, enquanto os suspiros inspiratórios, expiração abreviada, intercostal, 

desde volume residual, tempos respiratórios equivalentes e inspiração máxima 

sustentada, além de serem comparativamente menos utilizados, são menos 

documentados na literatura13.  

Os exercícios respiratórios com freno-labial e o exercício diafragmático 

foram divulgados nos anos 1960 e 1970 com o objetivo de melhorarem o padrão 

respiratório e a hematose14. No que diz respeito ao freno-labial, estudos em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 14,15,16  demonstraram 

que a expiração labial em repouso aumenta o VC, diminui a frequência respiratória 

(f) e promove melhora das pressões parciais de oxigênio (PaO2) e de gás carbônico 

(PaCO2). Além disso, em indivíduos sadios foi observada melhora do padrão 

respiratório, com inspiração mais lenta e profunda associada ao prolongamento dos 

tempos expiratórios e total, tanto no repouso quanto durante o exercício em 

esteira17. O freno-labial pode ser utilizado na fase expiratória de todos os exercícios 

respiratórios com exceção do exercício respiratório intercostal, no qual a expiração é 

nasal12.  

Os efeitos do exercício respiratório diafragmático também foram 

investigados em pacientes com DPOC16,18,19,20. Os resultados desses estudos 

mostraram que durante a realização desse exercício houve aumento da excursão 

cefálica do diafragma com aumento de sua participação no volume total. Grimby et 

al.18 observaram maior deslocamento abdominal durante o exercício, no entanto sem 

distribuição da ventilação para bases pulmonares. Resultados similares foram 

observados por Brach et al.19, que atribuiram esse achado à posição rebaixada do 



12 

 

diafragma nesses pacientes. Contrariamente, em indivíduos sadios, o exercício 

diafragmático foi efetivo em direcionar a ventilação das zonas não dependentes para 

as dependentes dos pulmões19,21, além de promover maior deslocamento do 

compartimento abdominal13. 

Um efeito adverso associado ao exercício diafragmático em pacientes 

com DPOC parece estar relacionado a mudanças no padrão respiratório, com 

produção de movimento toracoabdominal descoordenado. Gosselink et al.22 

observaram que esses pacientes são capazes de aumentar o movimento abdominal 

durante o exercício; porém, com piora na sincronia toracoabdominal, com menor 

eficiência mecânica e aumento da dispneia.  

Somados ao padrão respiratório e ao movimento toracoabdominal, a 

atividade eletromiográfica dos músculos respiratórios é outro parâmetro importante a 

ser investigado durante a realização dos exercícios respiratórios. Utilizando 

eletromiografia de superfície e pletismografia respiratória por indutância, Tomich et 

al.23 avaliaram o uso do exercício diafragmático em indivíduos sadios.  Foram 

observados aumento da ativação do músculo esternocleidomastóideo, em relação à 

medida da pressão inspiratória máxima e aumento da assincronia toracoabdominal, 

do volume total e diminuição da f quando comparado ao repouso. Os autores 

relacionaram o aumento da atividade do músculo esternocleidomastóideo e a piora 

da sincronia toracoabdominal ao aumento do trabalho imposto ao sistema 

respiratório durante a realização da técnica. 

O exercício suspiros inspiratórios foi proposto para pacientes com 

disfunção respiratória, objetivando melhora da saturação da hemoglobina no sangue 

arterial, aumento dos volumes pulmonares e distribuição homogênea da ventilação. 

Para Cuello et al.24, este exercício também seria útil para aumentar a força e a 

endurance dos músculos respiratórios. No entanto, com maior conhecimento sobre a 

fisiologia do treinamento muscular sabe-se que tal efeito é questionável uma vez que 

o exercício é realizado sem carga e em um tempo muito curto12. 

O exercício inspiração máxima sustentada é indicado para indivíduos com 

dor e desvantagem mecânica devido à redução da complacência pulmonar e/ou da 

CT, por mobilizar altos volumes correntes12,13. A forma de realização desse exercício 

com a pausa ao final da inspiração torna-se bastante importante, uma vez que 

garante melhor distribuição do gás nos alvéolos25. O exercício respiratório do tipo 

intercostal enfatiza a atividade dos músculos da CT, promovendo maior 



13 

 

deslocamento desse compartimento12,13,24, favorecendo, assim, a ventilação de 

áreas não-dependentes12,24. Feltrim13 observou que a realização desse exercício 

desencadeou movimento paradoxal e assincronismo toracoabdominal 

principalmente nas posições sentada e em decúbito dorsal.  

 

 

1.1 Justificativa 
 

 

A realização do presente estudo se deu pela necessidade de se buscar 

informações sobre os mecanismos envolvidos durante a execução de quatro 

diferentes exercícios respiratórios (diafragmático, suspiros inspiratórios, inspiração 

máxima sustentada e intercostal). O exercício diafragmático foi um dos exercícios 

selecionados por ser o mais amplamente utilizado na prática clínica dos 

fisioterapeutas11,13, enquanto o tipo intercostal foi escolhido por utilizar expiração 

nasal e por ser pouco relatado24 se esse diferencial interfere no deslocamento do 

compartimento torácico. O tipo suspiros inspiratórios e inspiração máxima 

sustentada foram selecionados por terem o objetivo comum de aumentar o volume 

pulmonar e a hematose,12,24 porém usando diferentes estratégias para atingirem tais 

objetivos. Sendo assim, torna-se importante verificar as implicações e diferenças 

entre realizar inspirações sucessivas ou um esforço inspiratório máximo com a 

finalidade de se atingir um mesmo objetivo. Como o tipo freno-labial já tem seus 

efeitos bem determinados14,15,17, optou-se por não estudá-lo separadamente e sim 

incorporá-lo aos exercícios em que a expiração pode ser feita de forma oral. Os 

exercícios respiratórios avaliados neste estudo foram selecionados por não exigirem 

a aplicação de estímulo manual, o que não seria possível com a utilização da POE, 

e por se proporem a priorizar diferentes zonas pulmonares, principalmente as 

dependentes.  

 Embora utilizados na prática clínica, ainda não está totalmente elucidado 

quais são os mecanismos envolvidos na realização desses exercícios. Dessa forma, 

os fisioterapeutas baseiam-se principalmente nos benefícios observados em sua 

aplicação ou naqueles propostos pelos idealizadores das técnicas e nos princípios 

fisiológicos, do que em evidências científicas. Adicionalmente, a utilização da 

pletismografia optoeletrônica (POE) possibilita analisar de forma tricompartimental as 
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variações de volume, sem a necessidade de pré estabelecer graus de liberdade para 

a parede torácica, possibilitando, assim, um estudo mais minucioso sobre a 

influência desses exercícios na ventilação dos diferentes compartimentos da parede 

torácica (CT pulmonar, CT abdominal e AB)26,27. O entendimento de quais 

compartimentos da parede torácica são prioritariamente movimentados durante 

esses exercícios poderá contribuir para embasar a aplicação das técnicas em 

condições que acometem diferentes regiões pulmonares. 

 

 

1.2 Objetivo  
 
 

Avaliar o impacto dos exercícios diafragmático, suspiros inspiratórios, 

inspiração máxima sustentada e intercostal no padrão respiratório, no movimento 

toracoabdominal e na atividade eletromiográfica da musculatura acessória da 

respiração (esternocleidomastóideo) em indivíduos saudáveis.   
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
2.1 Tipo de estudo 

 

 

Estudo observacional do tipo transversal. 

 

 
2.2 Local de realização 
 
 

O estudo foi realizado no Laboratório de Avaliação e Pesquisa em 

Desempenho Cardiorrespiratório (LabCare) do Departamento de Fisioterapia da 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 
 
2.3 Amostra 
 
 
2.3.1 Participantes 

 

 

A amostragem foi por conveniência. Os participantes foram recrutados da 

comunidade e da UFMG.  

 

 

2.3.2 Critérios de inclusão 

 

 

Apresentar idade entre 20 e 30 anos; índice de massa corporal (IMC) 

entre 18,5 e 29,99 Kg/m2; ausência de distúrbios ventilatórios de qualquer ordem na 

prova de função pulmonar de acordo com os valores previstos por Pereira et al.28; 
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não relatar a presença de doenças neuromusculares; não ter conhecimento prévio 

do modo de realização dos exercícios respiratórios investigados neste estudo; e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 1).  

 

 

2.3.3 Critérios de exclusão 

 

 

Ser incapaz de compreender e/ou realizar algum dos procedimentos da 

coleta de dados.  

 
 
2.4 Aspectos éticos 
 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

UFMG (Parecer ETIC 0194.0.203.000-11) e a coleta de dados foi iniciada somente 

após aprovação do mesmo. 

 
 
2.5 Principais instrumentos de medida 

 

 

Os seguintes instrumentos de medida foram utilizados para determinação 

das variáveis dependentes do estudo: 

 

 

2.5.1 Pletismografia optoeletrônica (POE) 

 

 

A POE (OEP system, BTS Bioengineering, Milão, Itália) é um instrumento 

não-invasivo29,30 capaz de fornecer, com acurácia, uma medida indireta dos volumes 

absolutos da parede torácica e de seus três compartimentos (CT pulmonar, CT 

abdominal e AB) durante a respiração tranquila ou durante exercício (FIG.1)31 e em 
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diferentes posições corporais, como ortostatismo, sentado e supino29,30,32. Além 

disso, não requer calibração com o sujeito em análise26 ou uso de bocal e/ou clipe 

nasal29,30,32 e apresenta um procedimento de calibração simples sem uso de 

manobras respiratórias que requeiram cooperação do participante26,27.  

Este instrumento mede as posições tridimensionais e deslocamentos de 

cada ponto da parede torácica, que são analisados por meio de seis câmeras 

sincronizadas que captam a luz de marcadores passivos (esferas plásticas cobertas 

por papel reflexivo) fixados na pele do sujeito por uma fita hipoalérgica bi-adesiva33 

em 89 pontos, quando na posição ortostática ou sentada, referentes às estruturas 

anatômicas da CT e AB26,27. Nas posições ortostática e sentada, os marcadores são 

dispostos em sete linhas horizontais entre as clavículas e a espinha ilíaca ântero-

superior, anteriormente, e linhas posteriores equivalentes34. A partir das 

coordenadas tridimensionais de cada ponto, o volume envolvido pela superfície da 

parede torácica é computado conectando-se os pontos para formar triângulos. Um 

modelo geométrico desenvolvido com base no Teorema de Gauss é, então, aplicado 

para determinação do volume delimitado pela parede torácica26,27.  

Quando nas posições supina ou prona,  52 marcadores são distribuídos 

considerando-se as  estruturas anatômicas localizadas na região anterior ou 

posterior do tronco, respectivamente (FIG.2). Nesses casos, para a construção do 

modelo geométrico, considera-se um número de pontos virtuais pertencentes a um 

plano de referência fixo que correspondem ao plano horizontal da superfície de 

apoio30.  

A calibração da POE consiste em dois procedimentos para a 

determinação acurada das coordenadas tridimensionais. O primeiro baseia-se na 

aquisição, durante cinco segundos, de um conjunto de marcadores dispostos em 

uma peça metálica em três diferentes eixos X, Y e Z, que é posicionada na área de 

coleta sobre uma superfície plana. O segundo procedimento da calibração é 

realizado apenas com o eixo Y da peça metálica que deve ser movimentado pelo 

pesquisador nos planos frontal, sagital e transversal de forma a abranger toda a área 

que a parede torácica do sujeito ocupa no espaço da coleta.  

A POE fornece variáveis relacionadas aos componentes de volume e de 

tempo do padrão respiratório e ao movimento toracoabdominal e, adicionalmente, 

por meio da utilização de um software de processamento de sinais, como o 

MATLAB®, é possível analisar variáveis relacionadas ao assincronismo 
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toracoabdominal. A POE foi utilizada neste estudo para avaliar o padrão respiratório 

e o movimento toracoabdominal, incluindo o assincronismo toracoabdominal, 

durante os exercícios respiratórios diafragmático, suspiros inspiratórios, inspiração 

máxima sustentada e intercostal. 
FIGURA 1- Triângulos tetraedros formados pelos marcadores utilizados na computação do volume 
em cada um dos compartimentos da parede torácica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2- Disposição dos 52 marcadores durante o procedimento de coleta de dados 

na posição decúbito dorsal com inclinação de 45°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2.5.2 Eletromiógrafo  
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A eletromiografia de superfície (EMGsup) foi utilizada para avaliar a 

atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastóideo tanto em repouso 

quanto durante a realização dos exercícios respiratórios. O sinal foi obtido por meio 

de um eletromiógrafo de oito canais (FIG. 3), com filtro band pass com frequências 

de corte de 20 e 500 Hz, ganho no amplificador de 1000 vezes e modo de rejeição 

comum inferior a 120 dB. Os dados foram processados utilizando software 

específico para aquisição e análise dos sinais (AqDados), com conversão analógica-

digital (A/D) de 12 bits, frequência anti-análise (ou frequência de coleta) de 2000 Hz 

para cada canal e imput range de 5mV. Em cada coleta foi utilizado um par de 

eletrodo de superfície bipolar ativo prata-cloreto de prata, em forma de disco, com 

1cm de diâmetro e 0,78cm2 de área de contato. 

As medidas da EMGsup são baseadas na diferença de potencial elétrico 

originado em um músculo em comparação a um ponto de referência, o eletrodo 

terra, que  consiste em  um eletrodo superficial em placa que deve ser posicionado 

sobre alguma extremidade óssea. Este eletrodo permite o cancelamento do efeito de 

interferência do ruído elétrico externo, como o causado por luzes fluorescentes, 

instrumentos de radiofusão, equipamentos de diatermia, e outros aparelhos 

elétricos35.  
FIGURA 3- Eletromiógrafo (EMG System, São José dos Campos, Brasil). 

 

 
 

 
 
2.6 Instrumentos de medida complementares  



20 

 

2.6.1 Espirômetro 

 

 

A espirometria é um teste que permite diagnóstico e quantificação de 

distúrbios ventilatórios, uma vez que mensura os volumes, fluxos aéreos e 

capacidades pulmonares. Um espirômetro (FIG. 4) foi utilizado no presente estudo 

para realização da prova de função pulmonar de acordo com as normas 

recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia36, atendendo 

aos critérios de inclusão. A avaliação espirométrica foi realizada utilizando os valores 

de referência de Pereira et al. 28. 
FIGURA 4 - Espirômetro (Vitalograph 2120, Buckinghan, Inglaterra). 

 

                              
 

 

2.6.2. Oxímetro de pulso 

 

 

O oxímetro de pulso (FIG. 5) foi utilizado para monitorar a saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) dos participantes, no repouso e durante os exercícios 

respiratórios, de maneira intermitente e não invasiva. Uma correlação alta (r=0,98, 

p<0,001) foi demonstrada entre a saturação da hemoglobina em oxigênio medida 

por meio da gasometria e da oximetria de pulso em indivíduos saudáveis 

apresentando saturação da hemoglobina em oxigênio no sangue arterial (SaO2) 

entre 70 e 100%37. Com relação à precisão desta medida, existe variação de 3% em 

indivíduos saudáveis com SaO2 acima de 90% 38.  

Este mesmo instrumento foi utilizado para monitorar a frequência cardíaca 

(FC) dos participantes durante a coleta de dados. 
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FIGURA 5 – Oxímetro de pulso (Ohmeda TuffSat, GE Healthcare, Finland). 

 

 

 

 

2.6.3 Balança calibrada  

 

 

Uma balança calibrada com estadiômetro foi utilizada para aferir a massa 

corporal e a altura dos participantes. Com base nesses dados, o IMC (peso em Kg / 

altura2 em m) de cada participante foi calculado para atender ao critério de inclusão. 

 

 

2.6.4 Estetoscópio e efigmomanômetro  

 

 

Para mensuração da pressão arterial (PA) em repouso foram utilizados 

esfigmomanômetro e estetoscópio BD Duo Sonic Adulto. 

 

 

2.6.5 Perfil de Atividade Humana (PAH) 

 
 

O PAH (ANEXO 2) consiste em um questionário de 94 itens para avaliar o 

nível geral de atividade física de indivíduos saudáveis, em qualquer faixa etária, e de 

indivíduos com algum grau de disfunção. Os itens representam atividades comuns e 

estão dispostos de acordo com o custo energético da atividade. Para cada item 
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existem três possíveis respostas: “ainda faço”, “parei de fazer” ou “nunca fiz”. Com 

base em cada resposta, calculam-se o escore máximo de atividade (EMA) e o 

escore ajustado de atividade (EAA). O EMA corresponde à numeração da atividade 

com a mais alta demanda de oxigênio que o indivíduo “ainda faz” e o EAA é 

calculado subtraindo-se do EMA o número de itens que o indivíduo “parou de fazer”. 

Com base no escore EAA, o indivíduo é classificado como debilitado ou inativo 

(EAA<53), moderadamente ativo (EAA entre 53 e 74) ou ativo (EAA>74)39. 

 

 

2.6.6 Escala de Borg Modificada 

 

 

A escala de Borg Modificada (FIG. 6) consiste em uma escala vertical 

graduada de 0 a 10 correspondente a um aumento progressivo do nível de 

percepção do esforço, dispneia ou fadiga dos membros inferiores40. A escala é 

válida e confiável, e foi utilizada para a avaliação do esforço após a realização dos 

exercícios respiratórios41. 
FIGURA 6 – Escala de Borg Modificada 

 

                                   
 
 
2.7 Modo de realização dos exercícios respiratórios  

 

 

2.7.1 Exercício respiratório diafragmático 
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O exercício foi realizado solicitando-se inspiração nasal de forma lenta e 

profunda priorizando o deslocamento anterior da região abdominal, diminuindo o 

deslocamento da CT. A expiração foi realizada usando o freno-labial com os lábios 

ou dentes semicerrados de maneira suave e controlada, até a capacidade residual 

funcional (CRF), não sendo forçada12.  

 

 

2.7.2 Exercício respiratório suspiros inspiratórios 

 

 

O exercício consistiu em inspirações nasais breves, sucessivas e lentas 

até atingir a capacidade inspiratória máxima. A expiração até CRF foi realizada de 

forma lenta e prolongada com resistência labial12. 

 

 

2.7.3 Exercício respiratório intercostal 

 

 

O exercício foi realizado por meio de inspiração nasal até capacidade 

pulmonar total, enfatizando o deslocamento da região superior do tórax, seguida de 

uma fase expiratória também nasal e prolongada até CRF12.  

 

 

2.7.4 Exercício respiratório inspiração máxima sustentada 

 

 

O exercício foi realizado com um esforço inspiratório máximo, de forma 

lenta, pela via nasal, até atingir a capacidade inspiratória máxima. A inspiração 

máxima foi mantida por três segundos, realizando a seguir expiração até CRF com 

resistência labial sem esforço12. 
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2.8 Variáveis Analisadas 
 
 
2.8.1 Variáveis Primárias  

 

 

• Volume corrente (VC);  

• Frequência respiratória (f); 

• Ventilação minuto ( EV& ); 

• Porcentagem de contribuição da CT pulmonar para o volume corrente (Vcctp%); 

porcentagem de contribuição da CT abdominal para o volume corrente (Vccta%); 

porcentagem de contribuição do AB para o volume corrente (Vcab%); 

• Variáveis que refletem o assincronismo toracoabdominal: ângulo de fase (PhAng) 

e relação de fase inspiratória (PhRIB).  O PhAng é um índice frequentemente 

utilizado para avaliar o assincronismo toracoabdominal. Seus valores variam 

entre 0°, refletindo sincronia perfeita e 180°, refletindo uma assincronia completa 

ou movimento paradoxal42. A quantificação do PhAng tem a vantagem de 

incorporar dados de todo o ciclo respiratório, entretanto, apresenta a 

desvantagem do cálculo assumir que as excursões dos compartimentos da 

parede torácica podem ser tratadas como padrões de ondas senoidais. Dessa 

forma, curvas com padrões não senoidais e/ou figuras em 8, podem 

comprometer a quantificação do PhAng43. Para quantificação do movimento 

assincrônico, sem a necessidade de assumir que as curvas são senoidais, a 

variável PhRIB é utilizada44. Esse índice expressa a porcentagem de 

concordância entre os movimentos dos compartimentos torácicos durante a 

inspiração42. Os valores variam de 0%, quando os compartimentos se movem em 

perfeita sincronia, a 100%, quando há movimento paradoxal45. Essa variável tem 

a vantagem de não requerer curvas senoidais e análise das figuras em 8. 

 

2.8.2 Variável Secundária 
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• Variável RMS (Root Mean Square) que reflete a atividade eletromiográfica do 

músculo esternocleidomastóideo. 

 

 

2.9 Procedimentos 
 
 

Os procedimentos da coleta de dados foram realizados em dois dias com 

um intervalo máximo de uma semana entre eles. 

Dia 1 

Inicialmente, os participantes receberam informações a respeito da 

pesquisa e, após assinatura do TCLE, responderam a um questionário para coleta 

de dados clínicos e demográficos. Posteriormente, a massa corporal e a altura foram 

aferidos para o cálculo do IMC.  

Após mensuração dos dados iniciais (PA, f, FC e SpO2), os participantes 

receberam orientações sobre como realizar a espirometria, que foi realizada sempre 

pelo mesmo avaliador. Os indivíduos foram orientados a se sentarem com o tronco 

apoiado e a 90° em relação aos membros inferiores, cabeça em posição neutra, pés 

totalmente encostados no solo e com clipe nasal. Antes da realização de cada teste 

foi realizada a calibração do espirômetro que considera a temperatura ambiente e 

um volume de 1000 ml de ar injetado por uma seringa. Após a realização do teste, 

os participantes responderam ao PAH que foi administrado por um mesmo avaliador. 

Em seguida, um mesmo pesquisador ensinou os participantes como realizar os 

exercícios respiratórios.  

 

Dia 2 

Inicialmente, foram mensurados os dados vitais. Em seguida, já com o 

participante sem camisa e sentado na cadeira com os pés fixos, 52 marcadores 

foram posicionados na parede toracoabdominal anterior por meio da fita hipoalérgica 

bi-adesiva. Na sequência, foram realizadas as calibrações estática e dinâmica da 

POE. Para isso, as seis câmeras foram posicionadas de acordo com a altura do 

paciente e ajustadas a fim de se obter melhor foco, zoom e claridade da imagem. Os 

eixos X, Y e Z foram colocados na área onde a coleta foi realizada para que o 

sistema processasse o registro da área de trabalho da coleta. Posteriormente, foi 
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realizada a calibração nos planos sagital, frontal e transversal de modo que toda a 

área em que o tronco do sujeito ficaria posicionado fosse “varrida” com o eixo Y da 

peça metálica.  

As respirações de repouso e durante a realização dos exercícios 

respiratórios foram avaliadas em decúbito dorsal com inclinação de 45°. Foram 

registrados cinco minutos da respiração do repouso inicial, definida pelo padrão 

respiratório naturalmente adotado pelo indivíduo, cinco minutos da respiração 

durante os exercícios e dois minutos da respiração de repouso entre os exercícios. 

Para registro da atividade do músculo esternocleidomastóideo foi posicionado um 

par de eletrodos passivos, no sujeito. Para isso, a pele do participante foi friccionada 

com algodão e álcool no curso do músculo e na região do punho para colocação do 

eletrodo terra. O par de eletrodos foi posicionado no terço inferior do ventre muscular 

direito do esternocleidomastóideo. O posicionamento foi baseado na palpação do 

ventre muscular durante a flexão do pescoço resistida manualmente e, em seguida, 

os participantes eram solicitados a realizarem novamente uma leve flexão isométrica 

cervical para confirmar o correto posicionamento dos mesmos46. O eletrodo de 

referência foi posicionado no processo estilóide da ulna no membro superior direito. 

Houve preferência pelo lado direito para evitar interferência eletrocardiográfica47. 

Para minimizar crosstalks, foi garantida uma distância de, aproximadamente 2,5cm 

entre os eletrodos. Para prevenir interferência eletromagnética e outros ruídos, os 

telefones celulares foram desligados e os sujeitos foram instruídos a retirar qualquer 

objeto de metal que estivesse próximo aos eletrodos23. A atividade eletromiográfica 

do músculo esternocleidomastóideo foi gravada durante todo o período de 

respiração em repouso em decúbito dorsal com inclinação de 45º e durante a 

realização dos quatro exercícios respiratórios. 

Em seguida, em ordem aleatorizada, determinada por um programa de 

computador, foram coletados os dados durante a realização dos quatro exercícios 

respiratórios. Durante os exercícios respiratórios, os indivíduos permaneceram em 

decúbito dorsal, com inclinação de tronco a 45º, postura em que frequentemente os 

exercícios respiratórios são realizados no ambiente hospitalar. Foram realizadas 

duas séries de dois minutos para cada exercício, com um intervalo de um minuto 

entre as séries. A primeira série foi considerada como uma fase de adaptação 

enquanto a segunda série foi utilizada para análise dos dados.  
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Os sujeitos receberam a instrução padronizada para cada exercício 

respiratório como descrito anteriormente, no início e aos 60 segundos de cada série. 

Ambos os exercícios foram instruídos e monitorados por um único avaliador 

respeitando-se um intervalo de pelo menos 10 minutos entre eles. Caso após este 

período os valores de FC, f e SpO2 ainda não tivessem retornado aos valores de 

repouso, era aguardado o tempo necessário para que o retorno destes dados vitais 

fosse observado. Os participantes foram solicitados a quantificar o esforço após a 

realização de cada exercício respiratório entre um escore de 0 (nenhum) a 10 

(máximo) na escala de Borg modificada. Medidas da SpO2 e f foram realizadas e 

registradas no final de cada série do exercício respiratório executado.  

 
 
2.10 Redução dos dados 
 
 

As variáveis relacionadas ao padrão respiratório, ao movimento 

toracoabdominal, assincronia e atividade eletromiográfica do músculo 

esternocleidomastóideo foram determinadas utilizando-se 100 segundos de ciclos 

respiratórios regulares considerados no repouso e durante a realização de cada 

exercício respiratório. Sempre que possível, os ciclos intermediários do tempo de 

repouso e os 100 segundos intermediários dos dois minutos finais dos exercícios 

foram utilizados. Ao excluir os ciclos irregulares, foram mantidos pelo menos três 

ciclos regulares consecutivos. Para não comprometer a quantificação do PhAng 

foram excluídas as figuras com formato em 8. 

Para análise da atividade eletromiográfica, os dados foram processados 

através do software específico para aquisição e análise (Windaq® Acquisition 

Software) e foi realizado o método RMS para a quantificação do sinal, que consiste 

na média eletrônica que representa a raiz quadrada da média dos quadrados da 

corrente ou da voltagem ao longo de todo o ciclo16. Para a normalização, os sinais 

eletromiográficos retificados e filtrados do músculo esternocleidomastóideo foram 

relativizados aos valores de RMS obtidos durante o repouso, aos quais foram 

atribuídos um valor de referência de 100%. Assim, os valores apresentados dos 

exercícios respiratórios foram obtidos da razão dos valores absolutos durante os 

exercícios respiratórios pelos valores absolutos durante o repouso, multiplicados por 
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100. Valores de RMS acima de 100% indicam aumento da ativação muscular, 

enquanto valores abaixo de 100% indicam decréscimo da ativação muscular. 

 

 
2.11 Análise estatística  
 
 

Os dados foram apresentados como medidas de tendência central e 

dispersão e a normalidade da distribuição dos mesmos foi verificada por meio do 

teste de Shapiro-Wilk. Um nível de significância prévio de 5% foi estabelecido e o 

software Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Chicago, IL, USA), versão 

13.0 foi utilizado. 

Para os dados com distribuição normal, foi utilizada ANOVA para medidas 

repetidas com um fator (exercícios respiratórios), seguida de contrastes pré-

planejados e correção de Bonferroni para ajuste do valor de p de acordo com o 

número de comparações. Para os dados com distribuição diferente de normal, teste 

não paramétrico análogo (teste de Friedman) foi utilizado. Após ajuste do valor de p, 

foi considerado significativo p<0,01. 

 

 

2.12 Cálculo de amostra 
 
 

Devido à ausência na literatura de dados necessários para o cálculo 

amostral, o mesmo foi realizado após avaliação de 10 indivíduos. Foram analisadas 

as seguintes variáveis: “VC”, “f”, “ EV& “, ”Vcctp%”, “Vccta%”, “Vcab%”, “PhAng”, “PhRIB” 

e atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastóideo. Foi considerado 

um nível de significância de 5% e um power de 80%.  A amostra foi estimada em no 

máximo 10 indivíduos para todas as variáveis, exceto para atividade eletromiográfica 

do esternocleidomastóideo, para o qual foi obtido um número amostral de 107 

indivíduos. Foi considerado o número ideal de no mínimo 10 sujeitos, respeitando o 

cálculo amostral para as variáveis primárias do estudo.  
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3 RESULTADOS 
 
 

Inicialmente, foram recrutados 21 indivíduos, dos quais seis foram 

excluídos: três por apresentarem distúrbios ventilatórios na prova de função 

pulmonar, um por apresentar IMC acima de 29,99 Kg/m2, um por ter comparecido 

em apenas um dia de coleta do protocolo e o outro por problemas técnicos durante o 

segundo dia de coleta. Dessa forma, 15 indivíduos concluíram todo o protocolo do 

estudo.  

Na TAB. 1, estão apresentados os dados demográficos, antropométricos 

e espirométricos dos 15 indivíduos avaliados. 

 

TABELA 1 – Dados demográficos, antropométricos e espirométricos dos 15 
indivíduos avaliados 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão, entre parênteses. CVF: capacidade vital 
forçada; IMC: índice da massa corporal; H: homens; M: mulheres; VEF1: volume expiratório forçado 
no primeiro segundo; VEF1/CVF: razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
capacidade vital forçada ou índice de Tiffeneau. 

 

VARIÁVEIS X (DP) 

Sexo                      8H/7M 

Idade (anos) 23,13 (1,46) 

IMC (Kg/m2) 23,22 (2,76) 

VEF1 (L) 3,76 (0,56) 

VEF1 (% previsto) 94,65 (8,02) 

CVF (% previsto) 92,81 (6,81) 

VEF1 (% previsto) 94,65 (8,02) 

VEF1/CVF 0,87 (0,05) 

PAH 86,67 (5,22) 
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A FIG. 7 apresenta os resultados relativos às variáveis do padrão 

respiratório (VC f, e EV& ) no repouso e durante a realização dos quatro exercícios 

respiratórios. O VC apresentou aumento significativo na comparação dos exercícios 

respiratórios em relação ao repouso. Todos os exercícios apresentaram diferença 

significativa entre si, exceto quando comparado o VC recrutado no exercício 

inspiração máxima com suspiros inspiratórios e intercostal que recrutaram volumes 

estatisticamente semelhantes. O exercício diafragmático mobilizou o menor VC. 

Durante a realização de todos os exercícios respiratórios, os indivíduos 

apresentaram uma redução significativa da f em relação ao repouso, principalmente 

no exercício de inspiração máxima sustentada. Quando comparados os exercícios 

entre si, o exercício de inspiração máxima sustentada foi o responsável pela maior 

redução da f. Foi observada também diferença significativa na comparação da f 

entre os exercícios suspiros inspiratórios (5,15 ± 1,69) e intercostal (6,99 ± 1,51). 

Os exercícios responsáveis pela maior EV& , em relação ao repouso e 

também em relação aos demais exercícios, foram suspiros inspiratórios (12,11 ± 

5,29) e intercostal (11,84 ± 3,78).  

FIGURA 7- Dados relativos às variáveis do padrão respiratório no repouso e durante os 

quatro exercícios respiratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão. VC: volume corrente; f: frequência 
respiratória e EV& : ventilação minuto. * p< 0,01 para as comparações do repouso com os exercícios 
respiratórios; § p< 0,01 para as comparações do exercício diafragmático com suspiros inspiratórios, 
intercostal e inspiração máxima sustentada; † p< 0,01 para as comparações do exercício suspiros 
inspiratórios com o intercostal e inspiração máxima sustentada; ‡ p< 0,01 para a comparação entre o 
exercício intercostal e inspiração máxima sustentada. 
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A FIG. 8 apresenta os resultados relativos ao percentual de contribuição 

de cada compartimento da parede torácica no repouso e durante a realização dos 

exercícios respiratórios. Para a variável Vcctp%, houve diferença significativa entre 

todos os exercícios em relação ao repouso, sendo a Vcctp% significativamente menor 

durante o exercício diafragmático e significativamente maior durante os demais 

exercícios. Na comparação entre exercícios, o menor valor de contribuição da caixa 

torácica pulmonar para o VC foi registrado durante o exercício diafragmático. Na 

comparação dos demais exercícios entre si, não foi observada diferença 

estatisticamente significativa.  

Apenas o exercício diafragmático apresentou redução significativa da 

contribuição da caixa torácica abdominal para o VC em relação ao repouso. Na 

comparação entre os exercícios, a Vccta%, foi significativamente menor durante o 

exercício diafragmático (11,06 ± 2,79) quando comparado aos suspiros inspiratórios 

(15,20 ± 3,27) e à inspiração máxima sustentada (14,49 ± 2,90) e também o 

exercício suspiros inspiratórios (15,20 ± 3,27) quando comparado ao intercostal 

(15,62 ± 3,05).  

A Vcab% em relação ao repouso foi significativamente maior durante o 

exercício diafragmático e menor durante os demais exercícios. Na comparação entre 

os exercícios, a maior participação do AB para o VC ocorreu durante o exercício 

diafragmático (60,69 ± 9,40).  
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FIGURA 8- Dados relativos ao percentual de contribuição de cada compartimento da parede torácica 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão. VCctp%: porcentagem de contribuição da 
caixa torácica pulmonar para o volume corrente; VCcta%: porcentagem de contribuição da caixa 
torácica abdominal para o volume corrente e VCab%: porcentagem de contribuição do abdômen para 
o volume corrente. * p< 0,01 para as comparações do repouso com os exercícios respiratórios; § p< 
0,01 para as comparações do exercício diafragmático com suspiros inspiratórios, intercostal e 
inspiração máxima sustentada; † p< 0,01 para as comparações do exercício suspiros inspiratórios 
com o intercostal e inspiração máxima sustentada; ‡ p< 0,01 para a comparação entre o exercício 
intercostal e inspiração máxima sustentada. 

 

As FIG. 9 e 10 apresentam as variáveis do assincronismo 

toracoabdominal no repouso e durante a realização dos quatro exercícios 

respiratórios. Os resultados relativos ao ângulo de fase são apresentados na FIG. 9. 

Para o PhAng entre a caixa torácica e o abdômen, houve aumento significativo 

durante todos os exercícios quando comparados ao repouso e nenhuma diferença 

estatística quando comparados os exercícios entre si. Para os valores de PhAng 

entre a caixa torácica pulmonar e a caixa torácica abdominal, apenas o exercício 

diafragmático apresentou aumento significativo (15,43 ± 6,34)  quando comparado 

ao repouso (5,39 ± 3,37)  e também quando comparado aos demais exercícios. 
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FIGURA 9- Ângulo de fase (PhAng) entre os compartimentos da caixa torácica e abdômen (A) e entre 
a caixa torácica pulmonar e a caixa torácica abdominal (B) 

 

 

 

 

 

 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão. CT: caixa torácica; AB: abdômen; CTp: caixa 
torácica pulmonar; CTab: caixa torácica abdominal. * p<0,01 para as comparações do repouso com os 
exercícios respiratórios; § p<0,01 para as comparações do exercício diafragmático com suspiros 
inspiratórios, intercostal e inspiração máxima sustentada. 

 

Como demonstrado na FIG. 10, a variável relação de fase inspiratória 

entre caixa torácica e abdômen apresentou aumento significativo durante os 

exercícios diafragmático e suspiros inspiratórios em relação ao repouso. Não houve 

diferença significativa quando os exercícios foram comparados entre si. Para relação 

de fase inspiratória entre caixa torácica abdominal e pulmonar houve aumento 

significativo (12,53 ± 5,71) durante o exercício diafragmático e redução significativa 

(4,83 ± 2,38) durante o exercício inspiração máxima sustentada em relação ao 

repouso. Na comparação entre os exercícios, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas do exercício de inspiração máxima sustentada com 

diafragmático e suspiros inspiratórios e do intercostal com o diafragmático. 
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FIGURA 10- Relação de fase inspiratória (PhRib) entre os compartimentos da caixa torácica e 
abdômen (A) e entre a caixa torácica pulmonar e a caixa torácica abdominal (B). 

 

 

 

 

 

 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão. CT: caixa torácica; AB: abdômen; CTp: caixa 
torácica pulmonar; CTab: caixa torácica abdominal. *: p<0,01 para as comparações do repouso com 
os exercícios respiratórios; §: p<0,01 para as comparações do exercício diafragmático com suspiros 
inspiratórios, intercostal e inspiração máxima sustentada; †: p<0,01 para as comparações do 
exercício suspiros inspiratórios com o intercostal e inspiração máxima sustentada. 

 

A TAB. 2 mostra dados relativos à EMG. Não foram encontradas 

diferenças significativas para os resultados da EMG ao comparar os exercícios 

respiratórios com o repouso e os exercícios entre si. 

 

TABELA 2 – Resultados relativos à eletromiografia do esternocleidomastóideo 

Variáveis Exercícios 

 Repouso Diafragmático Suspiros Intercostal Inspiração 
máxima 

sustentada 

EMG 100,00±0,00 100,14±22,54 100,77±34,18 107,91±37,46 102,24±23,36 

Dados apresentados como média ( X ) e desvio-padrão. EMG: eletromiografia.  
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4 DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados do presente estudo demonstraram que em indivíduos 

sadios, todos os exercícios respiratórios avaliados foram capazes de promover 

aumento do VC e redução da f, em relação ao repouso. O exercício diafragmático 

mobilizou o menor VC, o exercício inspiração máxima sustentada promoveu a maior 

redução da f e os exercícios suspiros inspiratórios e intercostal foram responsáveis 

pelos maiores valores de EV& . A menor contribuição da caixa torácica para o VC 

ocorreu durante a realização do exercício diafragmático, assim como a contribuição 

do abdômen para o VC foi maior para esse mesmo exercício. Em relação ao 

assincronismo, todos os exercícios apresentaram aumento do ângulo de fase entre 

caixa torácica e abdômen em relação ao repouso. Já para o ângulo de fase entre 

caixa torácica pulmonar e abdominal, foi observado aumento apenas durante a 

realização do exercício diafragmático. Foi verificado aumento da relação de fase 

inspiratória entre caixa torácica e abdômen durante os exercícios diafragmático e 

suspiros inspiratórios. Para relação de fase entre caixa torácica pulmonar e 

abdominal, houve aumento durante o exercício diafragmático e redução durante a 

inspiração máxima sustentada. Não foram encontradas diferenças significativas para 

a atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastóideo. 

Levando-se em consideração a fisiologia da inspiração lenta e profunda 

associada ao freno-labial, para todos os exercícios respiratórios o aumento no VC é 

esperado, bem como uma redução da f; o que resulta em melhor distribuição da 

ventilação12.  

O exercício respiratório diafragmático é frequentemente utilizado em 

condições associadas a redução do volume pulmonar12. Resultados semelhantes ao 

do presente estudo foram encontrados na literatura. Brach et al.19 demonstraram em 

seu estudo, aumento significativo do VC (1,40 ± 1,61) em relação ao repouso 

durante a execução do exercício diafragmático em seis indivíduos saudáveis, sem 

que alterações significativas ocorressem na EV& . No estudo de Tomich et al.23, o  

exercício diafragmático promoveu redução da f (7,88 ± 2,54) e aumento do VC (1,48 

± 6,67) em 17 indivíduos saudáveis. No entanto, ao contrário do que foi observado 
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no presente estudo, os autores encontraram aumento significativo da EV&  durante o 

exercício. Essa diferença pode ser explicada pelo maior aumento do VC e menor 

redução da f proporcionada por esse exercício naquele estudo.  Feltrim13 avaliou a 

configuração toracoabdominal e o VC durante a realização de seis exercícios 

respiratórios e concluiu que o exercício diafragmático foi capaz de deslocar altos VC 

em decúbito dorsal (2,21 ± 0,37), principalmente na posição sentada (2,96 ± 0,59). O 

exercício foi realizado com estímulo manual e leve compressão na região do AB. A 

aplicação do estímulo manual e a ausência de orientação para interromperem a 

inspiração caso houvesse movimento da caixa torácica podem ter contribuído para o 

recrutamento de maiores VC.  

No presente estudo, o exercício diafragmático foi responsável pela menor 

mobilização do VC. O fato de os voluntários terem sido orientados a inspirarem 

priorizando a movimentação do abdômen e expirarem quando a caixa torácica 

começasse a se movimentar, pode ter contribuído para esse resultado. Além disso, 

não encontramos aumento da EV&  durante a realização deste exercício; o que pode 

ser atribuído ao menor volume mobilizado durante o exercício associado a 

importante redução da f. 

O recrutamento de altos VC durante todos os outros exercícios pode ser 

explicado pela orientação dada aos voluntários de inspirarem até a capacidade 

pulmonar total. A maior redução da f durante a realização do exercício inspiração 

máxima sustentada pode ser explicada pela pausa pós inspiratória de três segundos 

utilizada durante a execução do exercício. Dessa forma, apesar de o VC aumentar 

significativamente durante a realização desse exercício, a EV&  permaneceu sem 

diferença significativa em relação ao repouso. Por outro lado, o aumento do VC 

durante os exercícios intercostal e suspiros inspiratórios foi capaz de compensar a 

redução da f e, com isso, promover aumento da EV& . 

O exercício diafragmático objetiva melhorar a ventilação pulmonar, 

sobretudo em regiões basais, pela maior excursão do músculo diafragma12. Stigol e 

Cuello48 foram os primeiros a demonstrar que um indivíduo sadio poderia realizar 

respiração diafragmática com aumento da pressão transdiafragmática. Embora a 

ação do músculo diafragma não tenha sido avaliada diretamente no presente 

estudo, foi observado que durante a realização deste exercício houve maior 
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deslocamento do compartimento abdominal com cerca de 60% de contribuição para 

o VC. Conforme esperado, a contribuição da caixa torácica pulmonar durante a 

realização do exercício foi significativamente menor comparada ao repouso e a 

todos os outros exercícios. Dessa forma, seria possível com este exercício, 

aumentar a contribuição do abdômen para o VC, favorecendo a distribuição de ar 

para as áreas pulmonares dependentes12. Brach et al.19 avaliaram a distribuição da 

ventilação durante a execução desse exercício e concluíram que o exercício foi 

capaz de direcionar a ventilação das zonas superiores para as inferiores. Diferente 

do esperado, a contribuição da caixa torácica abdominal para o VC durante o 

exercício diafragmático reduziu em relação ao repouso. No entanto, o volume 

distribuído para esse compartimento foi proporcionalmente maior durante o exercício 

diafragmático que nos demais exercícios.  

Segundo Feltrim12, o exercício intercostal favorece a ventilação nas 

regiões pulmonares não dependentes. Isso pode ser explicado pelo gradiente de 

pressão transpulmonar regional gerado pela contração do grupo muscular, uma vez 

que esse exercício enfatiza a atividade dos músculos da caixa torácica12. Os 

indivíduos foram orientados a realizarem o exercício direcionando o ar para a região 

superior da CT, o que favoreceu o aumento da Vcctp% em relação ao repouso e 

redução da Vcab%. Fixley et al.49 estudaram quatro pacientes na posição sentada e 

observaram que durante o exercício intercostal a distribuição da ventilação ocorreu, 

principalmente, nas regiões médias e superiores da CT. Os achados do presente 

estudo corroboram resultados observados por esses autores.  

Para a realização dos exercícios inspiração máxima sustentada e 

suspiros inspiratórios, não há instrução de direcionamento do ar para um dos 

compartimentos da parede torácica. Adicionalmente, durante esses exercícios os 

indivíduos são solicitados a realizarem uma inspiração até capacidade pulmonar 

total.  Esses aspectos podem explicar a menor contribuição do compartimento 

abdominal observada durante a execução dos mesmos.  

O PhAng é um índice frequentemente utilizado para avaliar o 

assincronismo toracoabdominal23,50,51,52 em diferentes populações. Dentro do nosso 

conhecimento, em apenas um estudo23 foi avaliado o PhAng entre a CT e o AB em 

indivíduos saudáveis na posição supina com inclinação de tronco. Os valores 
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encontrados foram maiores (11,42 ± 6,28) que os observados no presente estudo e 

a inclinação de tronco utilizada foi de 30°. Adicionalmente, os instrumentos de 

avaliação utilizados foram diferentes, plestismografia optoeletrônica no presente 

estudo e pletismografia respiratória por indutância no estudo de Tomich et al.23. Em 

outro estudo50 também foram observados valores maiores para a variável na posição 

sentada (11 ± 6). Em relação ao PhAng entre a CT pulmonar e a CT abdominal, os 

valores observados  no presente estudo foram semelhantes aos encontrados no 

estudo de Aliverti et al.52 e menores que os encontrados por Vieira51. Ambos 

avaliaram sujeitos saudáveis na posição sentada utilizando a plestismografia 

optoeletrônica.  

No presente estudo, foi observado aumento do PhAng entre a CT e o AB 

em todos os exercícios quando comparados ao repouso. Em relação ao PhAng entre 

a CT pulmonar e a CT abdominal, foi observado aumento apenas para o exercício 

respiratório diafragmático, tanto comparado ao repouso quanto comparado aos 

demais exercícios. Os resultados encontrados podem estar relacionados ao 

aumento do trabalho imposto ao sistema respiratório durante a realização dos 

exercícios53. Utilizando a pletismografia respiratória por indutância, Feltrim13 

observou que o índice de coordenação toracoabdominal manteve-se dentro do limite 

normal durante a realização do exercício diafragmático. Por outro lado, Tomich et 

al.23 observaram aumento significativo do PhAng entre caixa torácica e abdômen em 

relação ao repouso durante a realização desse exercício. 

Aliverti et al.52 avaliaram a ocorrência de movimento paradoxal entre a 

caixa torácica pulmonar e abdominal por meio do PhAng no repouso e durante a 

realização de exercício em cicloergômetro e observou que o índice de assincronia 

dos indivíduos sadios, não variou de forma significativa mesmo quando eles foram 

submetidos ao stress do exercício físico. Não foram encontrados na literatura 

consultada, estudos que avaliassem o ângulo de fase durante a realização de 

exercícios respiratórios em indivíduos saudáveis utilizando a pletismografia 

optoeletrônica. Isso dificulta a comparação dos resultados encontrados no presente 

estudo.  

Para quantificação do movimento assincrônico, sem a necessidade de 

assumir que as curvas são senoidais, a variável PhRIB é utilizada44.  Os valores 
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encontrados para PhRib foram semelhantes aos descritos na literatura para 

indivíduos saudáveis51,52. A variável  PhRIB entre a CT e o AB apresentou aumento 

significativo durante os exercícios diafragmático e suspiros inspiratórios em relação 

ao repouso. Para PhRIB  entre a CT abdominal e a CT pulmonar também foi 

observado aumento significativo durante o exercício diafragmático. Não foram 

encontrados na literatura estudos que avaliassem o PhRIB durante a realização dos 

exercícios respiratórios. 

No que diz respeito aos resultados relacionados aos índices de 

assincronia, é importante considerar o aumento desses índices entre a CT pulmonar 

e a CT abdominal observado durante o exercício diagramático em indivíduos 

saudáveis, uma vez que em indivíduos com doenças pulmonares crônicas que 

cursam com alterações da biomecânica da caixa torácica este aumento poderia ser 

ainda maior. Gosselink54 avaliou índices de assincronia em indivíduos saudáveis e 

em pacientes com DPOC durante a realização do exercício diafragmático. A 

assincronia foi avaliada durante a realização do exercício associado ou não uso de 

carga linear inspiratória. Em indivíduos saudáveis, o ângulo de fase apresentou 

aumento apenas durante a realização do exercício diafragmático associado ao uso 

da carga linear.  Por outro lado, em pacientes com DPOC, foram observadas 

alterações significativas na relação da excursão do AB e da CT para o exercício 

realizado com ou sem a carga linear. 

Não foram encontradas diferenças significativas para os resultados da 

EMG. Apenas um estudo23 foi encontrado na literatura consultada em que a 

avaliação da atividade eletromiográfica do músculo esternocleidomastóideo foi 

realizada durante o exercício respiratório diafragmático. Os autores observaram 

aumento da atividade eletromiográfica do músculo durante a realização do exercício 

diafragmático comparado à atividade durante a medida da pressão inspiratória 

máxima. No entanto, no presente estudo, o número amostral para essa variável não 

foi alcançado; o que pode explicar a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados do presente estudo sugerem que os exercícios respiratórios 

diafragmático, suspiros inspiratórios, intercostal e inspiração máxima sustentada, 

quando realizados na posição decúbito dorsal com inclinação de tronco a 45°, 

influenciam o padrão respiratório e o movimento toracoabdominal de indivíduos 

sadios. Os quatro exercícios promoveram aumento do volume corrente e redução da 

frequência respiratória. Esses efeitos podem beneficiar pacientes que apresentam 

redução do volume corrente por diferentes causas, como dor, alterações dos 

volumes pulmonares no pós-operatório, colapso de algum lobo pulmonar ou 

qualquer outra restrição. Os dados desse estudo mostram também que o exercício 

diafragmático é capaz de direcionar a ventilação para a região abdominal da parede 

torácica enquanto os demais exercícios priorizam o compartimento da caixa torácica 

pulmonar em relação à caixa torácica abdominal e o abdômen. Esse direcionamento 

da ventilação para determinados compartimentos pode ser benéfico para pacientes 

com redução da ventilação em regiões pulmonares específicas, como nas 

atelectasias. Além disso, observou-se que os índices de assincronia entre os 

compartimentos da parede torácica aumentaram durante a realização dos quatro 

exercícios respiratórios.  

Há poucos trabalhos na literatura envolvendo a avaliação dos exercícios 

respiratórios em indivíduos saudáveis. Os resultados apresentados nesse estudo 

podem contribuir para elucidar os efeitos fisiológicos desses quatro exercícios 

respiratórios e, assim, permitir a utilização mais criteriosa na prática clínica. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Obrigada pelo seu interesse e disponibilidade em participar do estudo 

“AVALIAÇÃO DO PADRÃO RESPIRATÓRIO E DO MOVIMENTO 

TORACOABDOMINAL NO REPOUSO E DURANTE A REALIZAÇÃO 
DE EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS”. 

 

Justificativa e objetivo: 

Esta é uma pesquisa importante para a prática dos fisioterapeutas, pois 

tem como objetivo auxiliar na compreensão do comportamento dos 

volumes pulmonares e movimento do tórax e abdômen durante a 

realização de alguns exercícios respiratórios frequentemente utilizados 

na prática clinica. Apesar de já serem utilizados, pouco se sabe sobre a 

resposta do organismo durante a realização desses exercícios. Sua 

contribuição será importante para embasar a aplicação dessas técnicas 

em condições que acometem diferentes regiões dos pulmões. 

 

Responsáveis: 

1) Profª. Drª. Verônica Franco Parreira do Departamento de Fisioterapia/ 

UFMG. 

 2) Danielle Soares Rocha Vieira, aluna do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), nível doutorado. 

3) Liliane Patrícia de Souza Mendes, aluna da Graduação em 

Fisioterapia da UFMG. 

4) Nathália Siqueira Elmiro, aluna da Graduação em Fisioterapia da 

UFMG.  
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Antes de autorizar sua participação neste Projeto de Pesquisa é 
necessário compreender as explicações sobre os procedimentos, 

benefícios, riscos e informações adicionais sobre a pesquisa. 

 

Caso aceite participar desta pesquisa, você irá submeter-se aos 

seguintes: 

 

PROCEDIMENTOS: 

O(A) Sr(a). deverá comparecer ao Laboratório de Avaliação e Pesquisa 

em Desempenho Cardiorrespiratório da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG por duas vezes. Na 

primeira, o(a) Sr(a). receberá informações sobre a pesquisa e sua altura 

e peso serão medidos utilizando uma balança. Em seguida o(a) Sr(a). 

irá responder a um questionário que avalia sua condição geral de saúde. 

A partir de então o(a) Sr(a). será submetido(a) a uma avaliação para 

medir a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões (análise de 

volumes e capacidades dos pulmões). Após esse teste será aplicado um 

questionário que avaliará seu nível de atividade física e, logo em 

seguida, o (a) Sr(a). aprenderá a realizar quatro exercícios respiratórios 

com a ajuda de um aparelho que permite visualizar os movimentos do 

tórax e do abdômen.  

No segundo dia, o avaliador fixará inicialmente 89 marcadores nas 

regiões anterior e posterior de seu tronco com fita adesiva antialérgica e 

depois as câmeras ao seu redor serão ajustadas. Após a calibração do 

aparelho, sua pele na região do pescoço será limpa com álcool e 

algodão para fixação de um eletrodo que irá avaliar a atividade de um 

dos músculos de seu pescoço. O (A) Sr(a). irá respirar tranquilamente 

na posição sentada durante 5 minutos. Em seguida serão retirados os 

marcadores da região posterior do tórax, sendo mantidos 52 marcadores 
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na região anterior. Neste momento, o (a) Sr(a). respirará tranquilamente 

durante 5 minutos na posição deitada em uma maca sem elevação da 

cabeceira e em seguida respirará tranquilamente durante 5 minutos na 

posição deitada com elevação da cabeceira em 45°.  Finalmente, o (a) 

Sr(a). realizará nesta última posição os quatro exercícios respiratórios 

que foram aprendidos no primeiro dia. Durante todos os procedimentos 

haverá monitoração da respiração e dos batimentos cardíacos. 

  

Riscos e desconforto: 

O estudo não oferece riscos significativos, já que não há nenhum 

procedimento invasivo ou muito desgastante para os participantes. 

Durante a realização dos exercícios respiratórios podem ocorrer 

alterações na respiração e mínimo cansaço. Se o(a) Sr(a). sentir 

qualquer sintoma diferente do habitual ou qualquer desconforto, o 

procedimento será interrompido. 

 

Benefícios esperados: 

Os resultados encontrados com o estudo poderão ser utilizados para 

orientação de outros profissionais na prática, beneficiando, dessa forma, 

a população geral que necessite de cuidados para a respiração. 

 

Forma de acompanhamento e assistência: 

Os procedimentos do estudo serão realizados pelas alunas Danielle 

Soares Rocha Vieira, Liliane Patrícia de Souza Mendes e Nathália 

Siqueira Elmiro no Laboratório de Avaliação e Pesquisa em 

Desempenho Cardiorrespiratório. A supervisão dos testes será realizada 

pela pesquisadora responsável, a Profa. Dra. Verônica Franco Parreira.  
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Garantia de esclarecimento: 

O(A) Sr(a). tem o direito de receber informações acerca da pesquisa e 

dos procedimentos que serão realizados em qualquer momento do 

estudo. 

 

Garantia de sigilo: 

Os dados obtidos durante a pesquisa são confidenciais e não serão 

usados para outros fins. 

 

Direito de recusa: 

O(A) Sr (a)., como voluntário, pode recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem qualquer penalização 

ou prejuízo. 

 
Ressarcimento e indenização: 

O(A) Sr(a). não terá qualquer tipo de despesa para participar da 

pesquisa e não receberá remuneração por sua participação na 

pesquisa. 

 
CONSENTIMENTO: Declaro que li e entendi as informações acima e 

que todas as dúvidas referentes à minha participação neste estudo 

foram esclarecidas. 

 

Desta forma, eu _________________________________________ 

_______________________ concordo em participar desse estudo.             

 

_______________________               ________________________ 

   Assinatura do voluntário                    Assinatura do pesquisador 
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Belo Horizonte, ___/ ___/ _____. 

Telefones e endereços para contato: 

● Professora Verônica Franco Parreira 

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo 

Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Telefone: 3409- 4783 / 3221- 0523 

● Danielle Soares Rocha Vieira 

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo 

Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Telefone: 3412- 7255 / 9709- 2506 

● Liliane Patrícia de Souza Mendes 

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo 

Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Telefone: 3582- 4142 / 9267- 8036 

● Nathália Siqueira Elmiro 

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo 

Horizonte. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Telefone: 3441- 2817 / 8806- 5630 

• Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP) 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II – 2º 

andar. Sala 2005. Campus Pampulha. Belo Horizonte. 

Telefone: 3409-4592 
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PERFIL DE ATIVIDADE HUMANA 

 

Este folheto contém itens que descrevem atividades comuns que as pessoas 

realizam em suas vidas diárias. Para cada questão, peça que o paciente responda 

“ainda faço a atividade” se ainda conseguir realizar tal atividade sozinho quando 

precisa ou quando tem oportunidade. Solicite que ele indique “parei de fazer” a 

atividade se ele conseguia realizá-la no passado, mas, provavelmente, não 

consegue realizá-la hoje, mesmo se tivesse oportunidade. E, finalmente, que 

responda “nunca fiz” se ele, por qualquer motivo, nunca realizou tal atividade. 

 

ATIVIDADES Ainda 
faço 

Parei de 
fazer 

Nunca 
fiz 

1. Levantar e sentar em cadeiras ou cama (sem 

ajuda) 

   

2. Ouvir rádio    

3. Ler livros, revistas ou jornais    

4. Escrever cartas ou bilhetes    

5. Trabalhar numa mesa ou escrivaninha    

6. Ficar de pé por mais que um minuto    

7. Ficar de pé por mais que cinco minutos    

8. Vestir e tirar roupa sem ajuda    

9. Tirar roupas de gavetas ou armários    

10. Entrar e sair do carro sem ajuda    

11. Jantar num restaurante    

12. Jogar baralho ou qualquer jogo de mesa    

13. Tomar banho de banheira sem ajuda     

14. Calçar sapatos e meias sem parar para 

descansar 

   

15. Ir ao cinema, teatro ou a eventos religiosos ou 

esportivos 

   

16. Caminhar 27 metros (um minuto)    

17. Caminhar 27 metros sem parar (um minuto)    

18. Vestir e tirar a roupa sem parar para descansar    
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19. Utilizar transporte público ou dirigir por 1 hora e 

meia (158 quilômetros ou menos)  

   

20. Utilizar transporte público ou dirigir por ± 2 horas 

(160 quilômetros ou mais)  

   

21. Cozinhar suas próprias refeições    

22. Lavar ou secar vasilhas    

23. Guardar mantimentos em armários    

24. Passar ou dobrar roupas    

25. Tirar poeira, lustrar móveis ou polir o carro    

26. Tomar banho de chuveiro    

27. Subir seis degraus    

28. Subir seis degraus sem parar    

29. Subir nove degraus    

30. Subir 12 degraus    

31. Caminhar metade de um quarteirão no plano    

32. Caminhar metade de um quarteirão no plano 

sem parar 

   

33. Arrumar a cama (sem trocar os lençóis)    

34. Limpar janelas    

35 Ajoelhar ou agachar para fazer trabalhos leves    

36. Carregar uma sacola leve de mantimentos    

37. Subir nove degraus sem parar    

38. Subir 12 degraus sem parar    

39. Caminhar metade de um quarteirão numa 

ladeira 

   

40. Caminhar metade de um quarteirão numa 

ladeira, sem parar 

   

41. Fazer compras sozinho     

42. Lavar roupas sem ajuda (pode ser com 

máquina) 

   

43. Caminhar um quarteirão no plano    

44. Caminhar 2 quarteirões no plano    

45. Caminhar um quarteirão no plano, sem parar    
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46. Caminhar dois quarteirões no plano, sem parar    

47. Esfregar o chão, paredes ou lavar carros    

48. Arrumar a cama trocando lençóis     

49. Varrer o chão    

50. Varrer o chão por cinco minutos, sem parar    

51. Carregar uma mala pesada ou jogar uma 

partida de boliche 

   

52. Aspirar o pó de carpetes     

53. Aspirar o pó de carpetes por cinco minutos, sem 

parar 

   

54. Pintar o interior ou o exterior da casa    

55. Caminhar seis quarteirões no plano    

56. Caminhar seis quarteirões no plano, sem parar    

57. Colocar o lixo para fora    

58. Carregar uma sacola pesada de mantimentos    

59. Subir 24 degraus    

60. Subir 36 degraus    

61. Subir 24 degraus, sem parar    

62. Subir 36 degraus, sem parar    

63. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos)    

64. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos), sem 

parar 

   

65. Correr 100 metros ou jogar peteca, “voley”, 

“baseball” 

   

66. Dançar socialmente    

67. Fazer exercícios calistênicos ou dança aeróbia 

por cinco minutos, sem parar  

   

68. Cortar grama com cortadeira elétrica     

69. Caminhar 3,2 quilômetros (±40 minutos)    

70. Caminhar 3,2 quilômetros sem parar (±40 

minutos) 

   

71. Subir 50 degraus (2 andares e meio)    

72. Usar ou cavar com a pá    
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73. Usar ou cavar com a pá por 5 minutos, sem 

parar 

   

74. Subir 50 degraus (2 andares e meio), sem parar    

75. Caminhar 4,8 quilômetros (±1 hora) ou jogar 18 

buracos de golfe  

   

76. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora), sem parar    

77. Nadar 25 metros    

78. Nadar 25 metros, sem parar    

79. Pedalar 1,6 quilômetro de bicicleta (2 

quarteirões) 

   

80. Pedalar 3,2 quilômetros de bicicleta (4 

quarteirões) 

   

81. Pedalar 1,6 quilômetro, sem parar    

82. Pedalar 3,2 quilômetros, sem parar     

83. Correr 400 metros (meio quarteirão)    

84. Correr 800 metros (um quarteirão)    

85. Jogar tênis/frescobol ou peteca    

86. Jogar uma partida de basquete ou de futebol    

87. Correr 400 metros, sem parar    

88. Correr 800 metros, sem parar    

89. Correr 1,6 quilômetro (2 quarteirões)    

90. Correr 3,2 quilômetros (4 quarteirões)    

91. Correr 4,8 quilômetros (6 quarteirões)    

92. Correr 1,6 quilômetro em 12 minutos ou menos    

93. Correr 3,2 quilômetros em 20 minutos ou menos    

94. Correr 4,8 quilômetros em 30 minutos ou menos    

 

• EMA (Escore Máximo de Atividade): Numeração da atividade com a mais alta 

demanda de O2 que o indivíduo ainda faz, não sendo necessário cálculo 

matemático. 

• EEA (Escore Ajustado de Atividade): EMA – nº de itens que o indivíduo parou 

de fazer anteriores ao último que ele ainda faz.  
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Classificação EAA 

Debilitado (inativo) < 53 

Moderadamente ativo 53 – 74 

Ativo > 74 

 


