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RESUMO 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória cujas crises podem se reverter 
espontaneamente ou com tratamento farmacológico. A exposição prolongada aos seus 
efeitos pode comprometer a ação dos músculos respiratórios. Assim, embora o 
alongamento destes músculos seja visto como técnica de potencial benefício no 
tratamento e controle das pneumopatias crônicas, poucos estudos avaliaram asmáticos. 
Objetivos: Avaliar os efeitos agudos de um protocolo de alongamento de músculos 
respiratórios sobre os volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto, 
índice de velocidade de encurtamento de músculos respiratórios e tolerância ao 
exercício em asmáticos com doença controlada. Materiais e métodos: estudo cross-

over, randomizado, duplo-cego no qual a amostra foi composta por asmáticas alocadas 
em dois grupos: grupo alongamento (GA) e grupo placebo (GP). O GA recebeu um 
protocolo de alongamento, enquanto o GP, manobra placebo. As variáveis foram 
analisadas durante o exercício utilizando pletismografia optoeletrônica. Análise 
estatística: as médias dos volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto 
e índice de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios entre os grupos 
foram comparadas pela Two-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. O tempo de 
tolerância ao exercício e a percepção de esforço foram comparados pelo teste t pareado. 
Foi considerado como valor de significância estatística p < 0,05.  Resultados: Foram 
avaliadas 11 asmáticas com média de idade de 35,5 ± 7,8 anos, IMC de 24,4 ± 2,4 
Kg/m2, CVF e VEF1 igual a 95,8 ± 10,3 e 85,3 ± 11,5 % do valor predito, 
respectivamente. Não houve diferenças nos volumes pulmonares entre os grupos 
(alongamento versus placebo) durante o exercício, ocorrendo diferenças na análise 
intragrupo entre suas etapas (p < 0,01). A frequência respiratória e volume minuto 
foram similares nos grupos (p = 0,68 e 0,52). O índice de velocidade de encurtamento 
dos músculos inspiratórios da caixa torácica pulmonar foi menor no grupo alongamento, 
particularmente nos momentos de pedalada com carga (GP = 0,571 ± 0,222; GA = 
0,533 ± 0,204 L/s) e recuperação (GP = 0,591 ± 0,222; GA = 0,531 ± 0,244 L/s), porém 
não existiu diferença com significância estatística (p = 0,27). O tempo de tolerância ao 
exercício foi similar entre os grupos (GP = 245 ± 109 seg versus GA = 218 ± 55,5 seg, p 
= 0,31). A variação do escore de Borg para percepção de fadiga se mostrou menor no 
GA (6,86 ± 0,55 versus 7,59 ± 0,73, p = 0,02). 
Conclusão: O alongamento de músculos respiratórios, considerando seus efeitos 
agudos, não modifica os volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto e 
índice de velocidade de encurtamento de músculos respiratórios de asmáticos com 
doença controlada. Os resultados sugerem que o alongamento não influenciou a 
tolerância ao exercício com carga constante, embora tenha sido relatada menor sensação 
de fadiga nos indivíduos que se submeteram à técnica.  
 

Palavras-Chave: Asma, Exercícios de Alongamento Muscular, Músculos 
Respiratórios, Pletismografia Optoeletrônica. 
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ABSTRACT 

Introduction: Asthma is an inflammatory disease which attacks may reverse 
spontaneously or with pharmacological treatment. Prolonged exposure to its effects may 
impair action of the respiratory muscles. Thus, while the stretching these muscles is 
seen as a potential technique benefit in the treatment and control of chronic lung 
disease, few studies evaluated asthmatics. Objectives: Assess the acute effects of a 
stretching protocol of respiratory muscles on lung volumes, respiratory rate, minute 
volume, shortening velocity index of respiratory muscles and exercise tolerance in 
asthmatics with controlled disease. Materials and methods: crossover, randomized, 
double-blind study in which the sample was composed of asthmatic allocated into two 
groups: stretching group (GA) and placebo group (PG). The GA received a stretching 
protocol, while the GP, placebo maneuver. The variables were analyzed during the 
exercise using plethysmography optoelectronics. Statistical analysis: the mean of lung 
volumes, respiratory rate, minute volume and velocity of shortening index of the 
respiratory muscles between groups were compared by two-way ANOVA with 
Bonferroni post hoc. The exercise tolerance time and perceived exertion were compared 
between groups by paired t test. Was considered significant statistical value p <0.05. 
Preliminary results: We assessed 11 asthmatic with a mean age of 35.5 ± 7.8 years, 
BMI 24.4 ± 2.4 kg / m2, FVC and FEV1 equal to 95.8 ± 10.3 and 85.3 ± 11, 5% of the 
predicted value, respectively. There were no differences in lung volumes between 
groups (stretching versus placebo) during exercise, occurring differences in intra-group 
analysis of its stages (p <0.01). The respiration rate, and minute volume were similar in 
both groups (p = 0.68 and 0.52). The shortening velocity index of the inspiratory 
muscles pulmonary rib cage was lower in the stretching group, particularly in moments 
of pedaling load (GP = 0.571 ± 0.222, 0.533 ± 0.204 GA = L / s) and recovery (GP = 
0.591 ± 0.222, GA = 0.531 ± 0.244 L / s), however there was no statistically significant 
difference (p = 0.27). The time of exercise tolerance was similar between groups (GP = 
245 ± 109 seconds versus 218 ± GA = 55.5 sec, p = 0.31). The change in Borg score for 
perception of fatigue was lower in GA (6.86 ± 0.55 versus 7.59 ± 0.73, p = 0.02). 
Conclusion: The stretching of respiratory muscles, considering its acute effects, does 
not modify the pulmonary volumes, respiratory rate, minute volume and the shortening 
velocity index of respiratory muscles of asthma patients with controlled disease. The 
results suggest that the technique did not influence exercise tolerance with constant 
load, although it was observed a lower sense of fatigue in individuals who underwent 
technique. 
 
Keywords: Asthma, Muscle Stretching Exercises, Breathing Muscles, Optoelectronic 
Plethysmography.
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CAPÍTULO 1 

1- INTRODUÇÃO 
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1.1 – Contextualização e delimitação do problema 

 A asma é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, caracterizada por 

hiperssensitividade e hiperresponsividade de vias aéreas condutoras inferiores 

(HOLGATE et al., 2010), associadas à obstrução ao fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou por intervenção farmacológica (HUNTLEY; WHITE; ERNST, 

2002;  KRISHNAN et al., 2008). Sua manifestação clínica inclui sibilância, dispnéia e 

tosse seca, particularmente no início da manhã e no período noturno (FRITSCHER; 

SOLÉ; ROSÁRIO, 2002;  SBPT, 2006). A exacerbação e aparecimento da doença 

resultam da interação entre fatores genéticos, exposição a alérgenos, infecção das vias 

aéreas superiores, usualmente pelo rinovírus humano e elementos psicológicos, como o 

estresse e a ansiedade (HUNTLEY et al., 2002;  O'BYRNE, 2011;  SBPT, 2006). 

 Nos países ocidentais, a asma é considerada uma das mais comuns doenças 

crônicas, afetando 1 em cada 7 crianças e 1 em cada 12 adultos (HOLGATE et al., 

2010). Apesar da baixa taxa de mortalidade, a asma possui um impacto significante na 

qualidade de vida dos indivíduos, taxa de frequência escolar, assiduidade no trabalho e 

nos níveis de atividade física, contribuindo também com os custos envolvidos com a 

saúde pública (BRUURS; VAN DER GIESSEN; MOED, 2013;  SBPT, 2006;  

VERLAET et al., 2013). 

 De acordo com a causa que a precipita, a doença pode ser dividida em subtipo 

alérgica (extrínseca), cuja manifestação se relaciona com a exposição a alérgenos e 

poluentes atmosféricos e não-alérgica (intrínseca), provocada após uma infecção viral, 

estresse, fatores hormonais, uso de drogas (betabloqueadores) ou durante o exercício 

físico (DOUGHERTY; FAHY, 2009;  HOLGATE, 2007). Nos dois subtipos, o aspecto 

fisiopatológico envolve uma reação inflamatória resultante da interação entre 

mediadores inflamatórios e células estruturais das vias aéreas. A inflamação possui 

características de infiltração com predominância eosinofílica, com degranulação de 

mastócitos e ativação de células Th2 polarizadas com liberação de mediadores 

inflamatórios, como a IL-4, IL-5, IL-13, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

(FRITSCHER et al., 2002;  HOLGATE et al., 2010;  NAGATA; NAKAGOME, 2010;  

SBPT, 2006). As anormalidades encontradas nas vias aéreas consequentes à reação 

inflamatória são a hipertrofia e hiperplasia de células do músculo liso, edema, aumento 



15 

 

 

na produção de muco e, em alguns casos, mudanças estruturais coletivamente chamadas 

de remodelamento da via aérea, resultante da destruição das células do epitélio ciliado 

com formação de tecido fibroso e aparente espessamento subepitelial o que provoca 

aumento da resistência da via aérea e sobrecarga aos músculos respiratórios 

(FRITSCHER et al., 2002;  KUMAR, R. K., 2001;  MAUAD; BEL; STERK, 2007).  

 O diagnóstico é fundamentado na anamnese, sintomatologia clínica, teste de 

função pulmonar e de broncoprovocação. A utilização da espirometria é importante, 

pois poderá fornecer uma medida reprodutível e objetiva da limitação ao fluxo aéreo, o 

que permite a realização do diagnóstico e determinação da progressão da doença. Dessa 

forma, os parâmetros espirométricos relevantes para a asma são o volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1), capacidade vital forçada (CVF) e a relação 

VEF1/CVF (índice de Tiffeneau). Um VEF1 abaixo de 80% do previsto, com 

VEF1/CVF menor que 75% em adultos e 86% em crianças, com aumento de VEF1 em 

12% ou, 200 mL em valor absoluto após administração de broncodilatador de ação 

rápida, são resultados sugestivos de asma. É importante destacar que limitação ao fluxo 

aéreo com ausência de resposta ao broncodilatador em teste isolado não deve ser 

interpretada como obstrução irreversível das vias aéreas  (REDDEL et al., 2009;  SBPT, 

2006). O pico de fluxo expiratório (PFE) e testes adicionais, como o teste de 

broncoprovocação induzida por agentes constrictores e pelo exercício são úteis para 

auxiliar o diagnóstico, naqueles indivíduos sintomáticos com espirometria normal e 

ausência de reversibilidade ao broncodilatador (FRITSCHER et al., 2002). 

As exacerbações da asma ocorrem frequentemente ao longo da evolução da 

doença entre os indivíduos com os diversos graus de classificação de gravidade da 

patologia. Logo, o principal objetivo no tratamento é prevenir as exacerbações, manter e 

controlar suas manifestações físicas e funcionais de modo que permita ao indivíduo ter 

um estilo de vida normal e uma adequada função pulmonar com o mínimo de sintomas 

(BRUURS et al., 2013;  O'BYRNE, 2011;  SBPT, 2006). Dessa forma, o controle é 

definido como uma situação na qual as manifestações da asma são reduzidas ou 

eliminadas por tratamento. Em se tratando da abordagem farmacológica, isso é 

alcançado com a supressão da inflamação da via aérea pelo uso de corticoesteróides 

inalatórios e alívio da bronconstricção pela utilização de broncodilatadores de ação 

rápida e lenta (HOLGATE et al., 2010;  REDDEL et al., 2009). Apesar da abordagem 
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farmacológica já estabelecida, há um crescente interesse no tratamento complementar 

da asma. Fazem parte das terapias complementares técnicas de relaxamento progressivo 

(COOPER et al., 2003;  GEORGE; TOPAZ, 2013;  HUNTLEY et al., 2002;  NICKEL 

et al., 2005;  RITZ, 2001), meditação, educação do paciente e programas de fisioterapia 

respiratória, que incluem treinamento de músculos respiratórios, protocolo de exercícios 

aeróbicos e reeducação do padrão respiratório (BRUURS et al., 2013;  SBPT, 2006). 

 Assim sendo, a abordagem fisioterapêutica direcionada a asmáticos é relevante 

uma vez que a asma acarreta prejuízos no padrão respiratório o que induz o 

descondicionamento físico.  Os objetivos a serem alcançados compreendem a melhora 

na qualidade de vida e do desempenho cardiorrespiratório, aumento na força dos 

músculos inspiratórios e redução dos sintomas associada à necessidade de uma menor 

dose de medicação. Por outro lado, ainda não há estudos com evidências suficientes 

para confirmar a sua efetividade devido ao número reduzido das amostras, limitações 

metodológicas e nas medidas dos resultados (BRUURS et al., 2013;  GOMIEIRO et al., 

2011). 

 Revisões sistemáticas mostram que o treinamento físico habitual, de leve a 

moderado, melhora o condicionamento cardiorrespiratório e os sintomas de asma, reduz 

as taxas de ventilação, diminui a possibilidade da asma induzida pelo exercício e não 

gera efeitos adversos na função pulmonar. Portanto, pessoas com asma estável devem 

ser encorajadas a praticarem o exercício de forma regular sem medo da exacerbação dos 

sintomas. Subjetivamente, os pacientes que praticam exercícios relatam melhora nos 

sintomas, no entanto, ainda não está claro se isso se traduz em melhora na qualidade de 

vida (CHANDRATILLEKE et al., 2012;  RAM, F.; ROBINSON; BLACK, 2000;  

RAM, F. S. et al., 2005). 

Os programas de fisioterapia respiratória para asmáticos incluem em sua 

abordagem o treinamento muscular respiratório e treinamento físico aeróbico. Em se 

tratando dessas intervenções, o alongamento de músculos respiratórios é inserido em 

alguns protocolos, porém é uma técnica ainda pouco utilizada. Atualmente, há poucos 

estudos sobre os efeitos que a aplicação isolada do alongamento de músculos 

respiratórios poderia exercer na mecânica ventilatória de asmáticos no repouso e 

durante testes de tolerância ao exercício. O alongamento muscular parece ser uma 

técnica potencialmente eficaz em proporcionar vantagem mecânica aos músculos que 
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atuam sobre a caixa torácica, o que pode influenciar positivamente a sua atividade 

contrátil. O resultado seria a melhora na mecânica ventilatória e distribuição dos 

volumes pulmonares desses pacientes, fato já constatado em estudos prévios em 

pacientes com DPOC, os quais podem compartilham do processo de hiperinsulflação e 

suas repercussões musculares assim como ocorre nos asmáticos (DA CUNHA et al., 

2005;  PUTT et al., 2008;  SÁ, 2012). 

Considerando as potenciais adaptações dos músculos respiratórios induzidas 

pela sobrecarga mecânica durante as crises de asma e o remodelamento da via aérea, 

assim como os efeitos do alongamento sobre o sistema muscular, a hipótese do presente 

estudo é que o alongamento dos músculos respiratórios poderia promover alterações nos 

volumes pulmonares de asmáticos com doença controlada em um teste de endurance, o 

que refletiria em uma melhora na tolerância ao exercício. 
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2.1 - Principais alterações relacionadas à atividade ventilatória nos pacientes 

asmáticos 

 A alteração ventilatória de maior destaque na asma é o aumento da resistência ao 

fluxo aéreo, que constitui, por sua vez, a base para as manifestações clínicas nos 

pacientes, como falta de ar e sibilância (KUMAR, R. K., 2001). O mecanismo de 

aumento de resistência é resultante do estreitamento da via aérea provocado por 

broncoconstricção, edema e aumento da produção de muco em sua luz. A 

hiperventilação que ocorre durante as crises, associada ao estreitamento bronquiolar é 

responsável pelo processo de hiperinsulflação pulmonar (KUMAR, A. et al., 2003;  

PAPIRIS et al., 2002). 

A hiperinsulflação pulmonar resulta em encurtamento dos músculos 

respiratórios, submetendo-os a uma desvantagem mecânica resultando em prejuízo em 

sua função contrátil. O encurtamento do músculo peitoral pode dificultar a 

expansibilidade da caixa torácica o que aumenta o trabalho respiratório e sensação de 

dispnéia, particularmente durante o exercício. A mesma condição imposta ao diafragma 

provoca a sua retificação com impacto negativo na mecânica pulmonar. Isto resulta na 

redução da zona de aposição o que compromete a capacidade de geração de força por 

alterar a relação comprimento-tensão ideal, aumentando o trabalho respiratório e 

alterando o padrão de recrutamento dos músculos acessórios da respiração (PAPIRIS et 

al., 2002;  PUTT et al., 2008). Sendo assim, a hiperinsulflação parece ser o principal 

fator de restrição de geração de força dos músculos respiratórios, principalmente dos 

músculos inspiratórios, submetendo-os a uma sobrecarga para vencer o trabalho 

resistivo e elástico da respiração e, nos momentos de crise, manter a ventilação minuto 

(DA CUNHA et al., 2005;  DE BRUIN et al., 1997;  PAPIRIS et al., 2002;  PUTT et al., 

2008). 

A avaliação da mecânica do sistema respiratório pode ser realizada pela 

pletismografia optoeletrônica (OEP) a qual consiste em um método não-invasivo de 

análise do complexo toracoabdominal, com possibilidade de avaliação de  indivíduos 

saudáveis, com doenças respiratórias como a doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) e asma, em diversos protocolos de repouso ou exercício. A OEP também 

permite a avaliação dos pacientes em supino, prono ou sentados. A maioria dos estudos 

com pletismografia optoeletrônica foi realizada nos pacientes com DPOC, no entanto, o 
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método já foi aplicado em estudos sobre a asma (FILIPPELLI et al., 2003;  

PARREIRA, VERÔNICA F et al., 2012).  

 Estudos realizados em pacientes com DPOC mostraram benefícios relacionados 

às técnicas de alongamento aplicado nos músculos respiratórios sobre a mecânica 

ventilatória. DA CUNHA et al., (2005), utilizando eletromiografia de superfície e 

perimetria torácica, sugeriram que um protocolo de alongamento muscular respiratório, 

aplicado em 16 sessões, proporcionou  aumento da mobilidade da caixa torácica, da 

força muscular respiratória e a redução da tensão dos músculos acessórios, sendo, 

portanto, uma técnica que poderia ser incluída nos programas de reabilitação pulmonar. 

Outro estudo em pacientes com DPOC (SÁ, 2012) avaliou os efeito agudos do 

alongamento de músculos respiratórios e torácicos utilizando pletismografia 

optoeletrônica e eletromiografia de superfície. Foi observado que o alongamento 

propiciou benefícios nas variações de volume da caixa torácica e redução da atividade 

elétrica do esternocleidomastóideo e trapézio superior. 

PAULIN; BRUNETTO; CARVALHO (2003) avaliaram a capacidade 

submáxima de exercício de pacientes com DPOC através do teste de caminhada de 6 

minutos (TC6m) antes e após dois meses de um programa de 24 atendimentos de 

exercícios de mobilidade da caixa torácica e verificaram melhora na capacidade 

submáxima de exercício constatada pelo aumento significativo na distância percorrida 

no TC6m. Os autores sugeriram que esse protocolo poderia beneficiar a tolerância ao 

exercício, entretanto o mesmo não se tratou apenas de manobras de alongamento e 

incluiu uma série de exercícios como a realização de flexão e rotação lateral de tronco, 

nas posições sentada, ajoelhada e em pé, além da realização do padrão ventilatório 

diafragmático. 

 As repercussões sobre a mecânica respiratória atribuídas à obstrução e 

hiperinsulflação pulmonar que existem na DPOC são compartilhadas também pelos 

pacientes asmáticos. Apesar de resultados promissores dos efeitos do alongamento 

encontrados nos pacientes com DPOC, não há estudos que investiguem os efeitos desta 

técnica nos pacientes asmáticos. Por essa razão, torna-se necessário realizar estudos 

sobre esta temática neste grupo de pacientes para que se possa fundamentar as 

evidências acerca de sua possível inclusão nos programas de fisioterapia respiratória. 
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2.2 – Alongamento Muscular 

 Os exercícios de alongamento têm como objetivo proporcionar maior 

flexibilidade e manutenção da amplitude de movimento das articulações. Os 

alongamentos podem ser aplicados de diversas formas e tempo de duração. As técnicas 

mais aplicadas são o alongamento estático segmentar, o global e a facilitação 

proprioceptiva neuromuscular. Os músculos são estruturas viscoelásticas e por essa 

razão, sua deformação depende do tempo de alongamento. Se uma força constante é 

aplicada ao músculo, este tem seu comprimento aumentado ao longo do tempo. Por 

outro lado, caso o comprimento do músculo seja mantido constante, a força necessária 

para manutenção deste comprimento diminui ao longo do tempo (ROSÁRIO; 

MARQUES; MALUF, 2004;  TIRLONI et al., 2008).  

Diversas teorias tentam explicar os efeitos do alongamento. O aumento do 

número de sarcômeros em série, o relaxamento do estresse viscoelástico e a maior 

tolerância ao alongamento são algumas delas. No entanto, o principal efeito dessas 

mudanças está relacionado com a adaptação do músculo para a manutenção da relação 

comprimento-tensão (ROSÁRIO et al., 2004). Nesse contexto, algumas recomendações 

para o manejo dos pacientes com doenças respiratórias crônicas têm se focado na 

abordagem do sistema musculoesquelético e no aumento da flexibilidade dos músculos 

e mobilidade da caixa torácica. Para cumprir este objetivo, o alongamento estático 

parece ser viável, uma vez que se trata de uma técnica de fácil realização e que se 

mostrou segura para os pacientes (PUTT et al., 2008).   
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3 - HIPÓTESES DO ESTUDO 
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H0: O alongamento estático de músculos respiratórios não promove modificações na 

distribuição dos volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto, índice de 

velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios e na tolerância ao exercício em 

um teste de endurance em asmáticos com doença controlada. 

H1: O alongamento estático de músculos respiratórios promove modificações na 

distribuição dos volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto, índice de 

velocidade de encurtamento de músculos respiratórios e na tolerância ao exercício em 

um teste de endurance em asmáticos com doença controlada. 
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4 – OBJETIVOS 
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4.1 - Objetivo Geral: 

Avaliar os efeitos agudos de um protocolo de alongamento de músculos 

respiratórios sobre os volumes pulmonares, frequência respiratória, volume minuto, 

índice de velocidade de encurtamento de músculos respiratórios e tolerância ao 

exercício em pacientes asmáticos com doença controlada. 

4.2 - Objetivos Específicos: 

Analisar os efeitos agudos do alongamento de músculos respiratórios em 

asmáticos com doença controlada, no grupo alongamento e placebo e, através dos 

seguintes desfechos comparar os dois grupos:  

- Distribuição dos seguintes volumes regionais na parede toracoabdominal: volume 

corrente da parede torácica (VCpt), volume corrente da caixa torácica pulmonar (VCctp), 

volume corrente da caixa torácica abdominal (VCcta) e volume corrente do abdome 

(VCab); 

- Porcentagem de contribuição dos compartimentos para a geração do VCpt, chamados 

volumes relativos, ou seja, porcentagem da contribuição da caixa torácica pulmonar 

(Vctp), porcentagem de contribuição da caixa torácica abdominal (Vcta) e porcentagem 

da contribuição do abdome (Vab); 

- Frequência respiratória e volume minuto; 

- Volumes operacionais: Volume expiratório final da parede torácica (Vefpt) e volume 

inspiratório final da parede torácica (Vifpt) 

- Índice de velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios da caixa torácica 

pulmonar, músculo diafragma e músculos abdominais; 

- Percepção de esforço (dispneia e fadiga); 

- Tolerância ao exercício (tempo de tolerância em um teste de endurance). 
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CAPÍTULO 2 

5 – MATERIAIS E MÉTODOS 
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5.1 – Tipo de Estudo e Local de Realização 

O estudo realizado tratou-se de um ensaio clínico cross-over, randomizado, 

duplo-cego no qual o estudo piloto e procedimentos experimentais foram executados no 

Laboratório de Desempenho Pneumocardiovascular e Músculos Respiratórios da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A pesquisa foi realizada entre 

os meses de abril de 2014 e fevereiro de 2015. 

5.2 – Amostra 

A amostra do estudo foi composta por asmáticos, clinicamente estáveis, 

provenientes de serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e farmacêutica 

localizados na cidade de Natal – Rio Grande do Norte. A amostra foi obtida por 

conveniência onde os voluntários foram selecionados, randomizados e alocados, 

segundo as diretrizes da lista de verificação CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials), nos seguintes grupos em momentos distintos (figura 1): grupo 

alongamento (GA), submetido às técnicas de alongamento e grupo placebo (GP), no 

qual as articulações relacionadas aos músculos estudados foram mantidas em posição de 

alongamento, mas sem aplicação de tensão. A randomização para alocação dos sujeitos 

foi obtida por meio de sorteio simples no momento do primeiro dia de avaliação. Para 

garantir o duplo cegamento, os pacientes não possuíram conhecimento acerca do grupo 

em que foram alocados e a intervenção foi aplicada por um pesquisador que não 

participou da avaliação das medidas dos volumes pulmonares e do teste de tolerância ao 

exercício.  
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Figura 1. Randomização e alocação dos sujeitos 



29 

 

 

5.3 – Critérios de Inclusão 

Foram incluidos indivíduos asmáticos, de ambos os gêneros, em 

acompanhamento médico, com doença controlada nas últimas 4 semanas prévias à 

realização dos procedimentos experimentais, não-fumantes, sem condições 

osteomioarticulares que limitassem a realização do teste de endurance, com faixa etária 

entre 25 e 65 anos e índice de massa corpórea (IMC) < 30 Kg/m2. Os critérios para 

determinar a estabilidade da doença fundamentaram-se nas diretrizes preconizadas em 

GINA (2012).  

5.4 – Critérios de Exclusão 

Sofreram exclusão do estudo os pacientes que apresentaram qualquer dos 

eventos que descaracterizasse o controle da asma durante as três primeiras avaliações do 

estudo, as quais compreenderam o intervalo entre a avaliação inicial e as duas análises 

dos efeitos agudos do protocolo de alongamento e aqueles que se negaram a continuar 

participando do estudo ao longo do seu curso. 

5.5 – Aspectos Éticos do Estudo 

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), seguindo as 

diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo qual obteve 

aprovação com número CAAE 20297213.3.0000.5537 (Anexo II). Todos os sujeitos 

convidados a participar da pesquisa foram informados sobre os objetivos do estudo e 

procedimentos aos quais seriam submetidos e formalizaram sua aceitação em participar 

dos procedimentos pela assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE)(Apêndice A).  
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5.6 – Instrumentos de Avaliação 

5.6.1 – Dados antropométricos  

A determinação dos dados antropométricos foi obtida com a utilização de uma 

balança WELMY®, modelo R110 (Welmy®, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, 

Brasil). Para mensuração da massa corporal e altura, os sujeitos adotaram postura 

ortostática, com os calcanhares unidos, panturrilhas, nádegas, tórax posterior e região 

occipital alinhados em contato com a régua antropométrica e a cabeça mantida na 

posição neutra pelo avaliador. As medidas coletadas foram aplicadas para cálculo e 

determinação do índice de massa corpórea (IMC), expresso em (Kg/m2). 

5.6.2 – Prova de Função Pulmonar 

Os parâmetros de função pulmonar foram coletados com um espirômetro portátil 

Koko Digidoser Spirometer (PDS Instrumentation, Louisville, CO, EUA) (figura 2) 

devidamente calibrado. Os procedimentos de realização do teste, assim como os 

critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade, fundamentaram-se nas diretrizes da 

ATS/ERS (2005).  

 Para realização do teste, os pacientes receberam orientação detalhada acerca dos 

procedimentos a serem adotados e os realizaram na posição sentada, com angulação de 

90º de flexão de quadris, joelhos e tornozelos e com a face posterior do tórax 

devidamente apoiada no encosto de uma cadeira. Um clipe nasal foi utilizado para 

assegurar o padrão respiratório oral através de um bocal de papelão descartável 

colocado entre os dentes dos sujeitos para evitar vazamentos. Ao comando do avaliador, 

o paciente executou uma inspiração máxima seguida de uma expiração máxima, sem 

hesitação, até que o avaliador ordenasse a interrupção. As manobras foram consideradas 

adequadas quando se alcançaram 3 curvas aceitáveis e duas reprodutíveis (as duas 

melhores medidas de VEF1 e CVF diferindo menos de 0,15 L). Caso esta situação não 

fosse alcançada, o teste pôde ser repetido até no máximo oito vezes, número a partir do 

qual as tentativas foram suspensas. Os resultados foram obtidos em valores absolutos e, 

para serem expressos, comparados aos valores de referência derivados de equações 

previamente definidas para a população brasileira (PEREIRA; SATO; RODRIGUES, 

2007).  
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5.6.3 – Avaliação da Força Muscular Respiratória 

 A força muscular respiratória foi avaliada com o manovacuômetro eletrônico 

(NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil) conectado a um computador 

móvel (figura 3). A mensuração da pressão inspiratória máxima (Pimax) e pressão 

expiratória máxima (PEmax) foi executada com o paciente sentado, utilizando um clipe 

nasal para garantir a respiração oral e um bocal descartável conectado através de um 

manovacuômetro. Para a obtenção da PImax, o sujeito foi incentivado a realizar um 

esforço inspiratório máximo no bocal, contra a via aérea ocluída, a partir de seu volume 

residual (VR). Para a PEmax, foi solicitado um esforço expiratório máximo, contra a via 

aérea ocluída, partindo da capacidade pulmonar total (CPT). As manobras com duração 

de 2 a 3 segundos e que não apresentaram vazamento ao redor do bocal tiveram sua 

validade atestada. Destas, a obtenção de duas reprodutíveis (que não diferiram entre si 

em mais de 10% do valor máximo atingido) foram necessárias (ATS/ERS, 2002). Para 

cada manobra, foi considerado para análise o maior valor alcançado e então comparado 

aos valores de referência derivados de equações já descritas para a população brasileira 

(PARREIRA, VERONICA FRANCO et al., 2007). O teste para obtenção da sniff nasal 

inspiratory pressure (SNIP) foi executado com os indivíduos mantidos na posição 

sentada, com uma das narinas ocluída por um plugue nasal e então solicitados a 

realizarem esforços inspiratórios velozes e máximos partindo de uma expiração 

relaxada, ou seja, próxima da capacidade residual funcional (CRF). Dez medidas foram 

executadas, considerando 30 segundos de repouso entre elas a partir das quais, o maior 

valor alcançado foi adotado e comparado aos valores de referência (ARAUJO et al., 

2012;  ATS/ERS, 2002). 

Figura 2 – Koko Digidoser Spirometer (PDS Instrumentation, Louisville, CO, EUA). 
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5.6.4 – Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) 

 O teste foi realizado em um corredor plano, demarcado com uma distância de 10 

metros, no qual o paciente caminhou de forma repetida ao redor de dois cones, que 

distaram entre si 9 metros. Cada cone foi situado a 0,5 metro dos extremos do perímetro 

a ser percorrido pelo sujeito o que permitiu seu giro durante cada volta (figura 4). A 

sonorização acústica emitida por um áudio gravado em um computador indicou que o 

paciente caminhasse até o cone oposto, aguardasse o próximo sinal sonoro e repetisse o 

gesto. A cada minuto, 3 sinais sonoros foram emitidos indicando a mudança de nível e a 

necessidade de caminhar mais rápido ao cone oposto antes do próximo sinal sonoro 

(VILARÓ et al., 2008). A frequência cardíaca, SpO2 e percepção de esforço foram 

monitorizadas a cada mudança de nível pelo uso de um oxímetro portátil da marca 

Nonin®, modelo PalmSAT 2500 (Plymouth, USA) e escala modificada de Borg, 

respectivamente. O teste foi interrompido quando da incapacidade do voluntário em 

completar o percurso até que o sinal sonoro fosse novamente emitido, no relato de 

esforço maior ou igual a 7 ou quando atingiu 85% da frequência cardíaca máxima 

estimada para a idade (DYER et al., 2002;  SINGH et al., 1992). Foi calculado o pico de 

trabalho estimado pelo ISWT através da seguinte fórmula: Wpeak = 0.0025 × distância 

(m) x peso (kg) + 10,19 (ARNARDOTTIR et al., 2006) e, posteriormente, o resultado 

foi utilizado para cálculo da carga instituída no teste de endurance.  Para fins de 

caracterização da amostra, a distância percorrida foi comparada com a distância predita 

calculada por uma equação de referência para a população brasileira adulta 

(JURGENSEN et al., 2011). 

Figura 3 – Manovacuômetro eletrônico NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
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5.6.5 - Protocolo de Alongamento 

 O protocolo de alongamento foi aplicado em conformidade ao utilizado no 

estudo de DA CUNHA et al., (2005) (figura 5). Para isso, os voluntários foram 

posicionados em decúbito dorsal, com joelhos flexionados para retificar a lordose 

lombar, escápulas protraídas e ombros abduzidos ou lateral, de acordo com o músculo a 

receber a manobra. Os alongamentos tiveram sua aplicação instituída durante toda a 

fase expiratória, levando o músculo ao comprimento máximo. Duas séries de dez 

manobras de alongamento em ciclos respiratórios consecutivos foram realizadas para 

cada músculo.  

Trapézio superior: paciente em decúbito dorsal, com uma mão o pesquisador manteve 

apoiada a região occipital e realizou flexão lateral da cabeça para o lado oposto ao que 

foi alongado. A mão contralateral permaneceu apoiada na região superior do ombro e, 

partindo desse posicionamento, o músculo foi tracionado no sentido crânio-caudal 

(figura 5-A);  

Esternocleidomastóideo: paciente em decúbito dorsal, com uma das mãos o pesquisador 

manteve apoiada a região occipital enquanto a contralateral permaneceu sobre a porção 

cranial do esterno. O alongamento deu-se a partir da flexão com rotação lateral da 

cabeça para o lado oposto ao que foi alongado e tracionamento do músculo no sentido 

crânio-caudal (figura 5-B); 

Escaleno: paciente em decúbito dorsal, o pesquisador apoiou a região occipital com uma 

das mãos e a outra se manteve apoiada sobre a porção superior da primeira costela. O 

alongamento do músculo foi obtido ao se realizar o deslocamento dos dois pontos de 

apoio, sendo o primeiro no sentido superior e o segundo no sentido inferior (figura 5-C);  

Figura 4 – Distância a ser percorrida no ISWT. Adaptado de: VILARÓ et al (2008). 
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Peitoral maior: paciente em decúbito dorsal, ombro ipsilateral ao músculo a ser 

alongando abduzido lateralmente, antebraço flexionado e mão sob a região occipital. O 

pesquisador apoiou uma mão no terço distal do braço e a contralateral, a região lateral 

do tórax superior. Os dois pontos de apoio então foram deslocados no sentido crânio-

caudal seguindo a orientação das fibras musculares (figura 5-D);  

Intercostais: paciente em decúbito lateral, posicionado sobre um rolo de espuma em 

formato de meia lua sob a região infra-axilar, antebraços flexionados e as mãos apoiadas 

na região occipital. O terapeuta apoiou o braço do paciente com uma das mãos enquanto 

a outra foi posicionada sobre o gradil costal inferior. Durante a fase inspiratória o 

pesquisador realizou abertura do gradil costal, deslocando o braço do paciente no 

sentido caudo-cranial e acompanhou o movimento expiratório sem aplicação de pressão 

(figura 5-E) (VIBBEK, 1986). 

  

Fig. 5-A: alongamento de trapézio superior Fig. 5-B: alongamento de esternocleidomastóideo 

 

 

 

 

Fig. 5-C: alongamento de escaleno Fig. 5-D: alongamento de peitoral maior 
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Fig. 5-E: alongamento de intercostais 

 

5.6.7 – Teste de Endurance. 

 O teste de endurance foi executado em bicicleta estacionária Corival (Lode BV 

Medical Technology, Groningen, Holanda) e para sua realização foi estabelecida carga 

entre 80-85% do pico de trabalho estimado pelo ISWT. O desempenho no teste teve 

como parâmetro o tempo, mensurado em segundos, em que o voluntário tolerou o 

exercício com a carga definida até que os critérios de interrupção fossem alcançados 

(PETROVIC et al., 2012). 

 

5.6.8 – Pletismografia Optoeletrônica (POE). 

A medida dos volumes regionais da parede toracoabdominal foi realizada pela 

utilização do pletismógrafo optoeletrônico (BTS Bioengineering®, Itália) (figura 6). Os 

89 marcadores com característica reflexiva foram distribuídos no tórax do paciente na 

superfície anterior, posterior e lateral, considerando recomendações previamente 

padronizadas, de forma a manter 37 marcadores anteriores, 42 posteriores e dez laterais  

(ALIVERTI, A. et al., 2009) (figura 7).   

 Figura 6 – Pletismógrafo optoeletrônico (BTS Bioengineering®, Itália). 
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 Cada marcador foi captado por um sistema composto por seis câmeras de vídeo 

dispostas na seguinte configuração: três localizadas em frente ao indivíduo e três atrás. 

Os sujeitos mantiveram as mãos posicionadas ao nível do terço médio do esterno, com 

os braços erguidos lateralmente à caixa torácica, de maneira a permitir a visualização 

dos marcadores laterais.  Para cálculo dos volumes, um software reconhece, em tempo 

real, o deslocamento dos marcadores em cada câmera reconstruindo suas coordenadas 

em um plano 3D pelo método de esterofotogrametria e calcula, utilizando o teorema de 

Gauss, os volumes da caixa torácica total e seus compartimentos. Os compartimentos 

compreendem o volume corrente da parede torácica (VCpt), volume corrente da caixa 

torácica pulmonar (VCctp), volume corrente da caixa torácica abdominal (VCcta) e 

volume corrente do abdome (VCab) (PARREIRA, VERÔNICA F et al., 2012). A 

obtenção dos volumes permite estimar o índice de velocidade de encurtamento dos 

músculos inspiratórios da caixa torácica pulmonar, do músculo diafragma e dos 

músculos abdominais, através das fórmulas ∆VCctp/Ti, ∆VCab/Ti e ∆VCab/Te, 

respectivamente, onde Ti representa o tempo inspiratório e Te, o tempo expiratório  

(ALIVERTI, ANDREA et al., 2003;  DURANTI et al., 2004). 

 

 

 

5.7 – Procedimentos do estudo 

 O estudo compreendeu três dias, chamados de D1, D2 e D3, período no qual 

foram realizadas as avaliações iniciais e os dois momentos de intervenções distintas de 

Figura 7 – Disposição dos marcadores no tronco do sujeito. Adaptado de: ALIVERTI et al, (2009).  
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acordo com a randomização já descrita. No D1, os participantes foram submetidos à 

anamnese, avaliação dos dados antropométricos (massa corporal, altura e IMC), prova 

de função pulmonar (espirometria) e manovacuometria. Subsequentemente, realizou-se 

o incremental shuttle walking test (ISWT) para determinação do pico de trabalho e seu 

percentual. Para o cálculo do pico de trabalho estimado pelo ISWT foi aplicada a 

fórmula [Wpeak = 0.0025 × distância (m) x peso (kg) + 10,19] (ARNARDOTTIR et 

al., 2006).  

No D2, os voluntários submeteram-se à randomização e alocação em grupo 

alongamento ou placebo, onde receberam a intervenção correspondente e, 

imediatamente após, realizaram protocolo de endurance em bicicleta estacionária com 

carga definida entre 80 e 85% do pico de trabalho e frequência de rotação mantida entre 

50 e 60 rpm. Durante o teste, os volumes pulmonares foram mensurados pelo método de 

pletismografia optoeletrônica (POE). Para isso, permaneceu sentado no selim da 

bicicleta, mantendo os ombros abduzidos e mãos apoiadas em barras laterais de forma a 

permitir a visualização dos marcadores laterais (figura 8).  

As variáveis do teste de endurance selecionadas para análise incluíram os 

volumes regionais: volume corrente da parede torácica (VCpt), volume corrente da caixa 

torácica pulmonar (VCctp), volume corrente da caixa torácica abdominal (VCcta) e 

volume corrente do abdome (VCab); a porcentagem de contribuição dos compartimentos 

para a geração do VCpt, chamados volumes relativos, ou seja, porcentagem da 

contribuição da caixa torácica pulmonar (Vctp), porcentagem de contribuição da caixa 

torácica abdominal (Vcta) e porcentagem da contribuição do abdome (Vab); os volumes 

operacionais: volume expiratório final da parede torácica (Vefpt), volume inspiratório 

final da parede torácica (Vifpt); frequência respiratória; volume minuto; índice de 

velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios; percepção de esforço pela 

escala de Borg e tempo de tolerância ao exercício. O protocolo de endurance foi 

constituído por um período de respiração tranquila (QB) inicial (3 minutos), período de 

aquecimento (PA) (2 minutos de pedalada sem carga), pedalada com carga (PC), 

período de recuperação ativa (PRA) (2 minutos de pedalada sem carga após o indivíduo 

atingir os critérios condicionantes à interrupção do exercício) e período de respiração 

tranquila (QB) final (3 minutos).  
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A percepção de esforço (escala de Borg modificada de 0 a 10), frequência 

cardíaca e SpO2 (oxímetro de pulso) foi coletada nos seguintes momentos: minuto final 

do QB inicial final do PA, após primeiro minuto do PRA, a cada minuto do período PC 

e minuto inicial do QB final. A obtenção dessas variáveis determinou os critérios de 

interrupção do exercício (85% da frequência cardíaca máxima prevista pela idade 

(FCmax = 220 – idade)) e/ou o relato de esforço intenso, ao se atingir valores a partir de 

7 na escala de Borg modificada). No D3, o indivíduo realizou os procedimentos acima 

descritos (D2), excetuando-se o tipo de intervenção (alongamento ou placebo), ou seja, 

diferente daquela aplicada no D2. As etapas do estudo estão representadas na forma de 

fluxograma (figura 9). 

 

  
Figura 8 – Posicionamento do sujeito durante o protocolo de endurance 
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Figura 9 – Fluxograma com as etapas do estudo. 
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6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Os procedimentos estatísticos foram realizados com o software GraphPad Prism 

5.01. As variáveis categóricas referentes à caracterização da amostra foram 

representadas como frequência relativa e as numéricas, na forma de média de desvio-

padrão. A normalidade da distribuição dos dados foi analisada pelo teste de Shapiro 

Wilk. Por se tratar de uma distribuição normal, as médias das variáveis referentes aos 

volumes pulmonares e índice de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios 

entre os grupos e em diferentes momentos foram comparadas pela Two-way ANOVA 

com post hoc de Bonferroni. O tempo de tolerância ao exercício, assim como a 

percepção de esforço foram comparados entre os grupos pelo teste t pareado. Foi 

considerado como valor de significância estatística p < 0,05. 
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7 – RESULTADOS  
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Os resultados deste estudo serão apresentados em formato de artigo científico 

em conformidade às normas do Journal of Respiratory and CardioVascular Physical 

Therapy. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



45 

 

 

ALIVERTI, A.  et al. Chest wall kinematic determinants of diaphragm length by 
optoelectronic plethysmography and ultrasonography. Journal of Applied Physiology, 
v. 94, n. 2, p. 621-630,  2003. 
 
Paradoxical movement of the lower ribcage at rest and during exercise in COPD 
patients. Eur Respir J, v. 33, n. 1, p. 49-60, Jan 2009. 
 
ARAUJO, P. R.  et al. Reference values for sniff nasal inspiratory pressure in healthy 
subjects in Brazil: a multicenter study. J Bras Pneumol, v. 38, n. 6, p. 700-7, Nov-Dec 
2012. 
 
ARNARDOTTIR, R. H.  et al. Peak exercise capacity estimated from incremental 
shuttle walking test in patients with COPD: a methodological study. Respir Res, v. 7, p. 
127,  2006. 
 
ATS/ERS. ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing. Am J Respir Crit Care 
Med, v. 166, n. 4, p. 518-624, Aug 15 2002. 
 
BRUURS, M. L.; VAN DER GIESSEN, L. J.; MOED, H. The effectiveness of 
physiotherapy in patients with asthma: a systematic review of the literature. Respir 
Med, v. 107, n. 4, p. 483-94, Apr 2013. 
 
CHANDRATILLEKE, M. G.  et al. Physical training for asthma. Cochrane Database 
Syst Rev, v. 5, p. CD001116,  2012. 
 
CONSORT. Consolidated Standards of Reporting Trials.    Disponível em: < 
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/#checklist >. Acesso 
em: 20/03/2013. 
 
 
COOPER, S.  et al. Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in 
asthma: a randomised controlled trial. Thorax, v. 58, n. 8, p. 674-9, Aug 2003. 
 
DA CUNHA, A. P. N.  et al. Efeito do alongamento sobre a atividade dos músculos 
inspiratórios na DPOC. Saúde em Revista, p. 13,  2005. 
 
DE BRUIN, P. F.  et al. Size and strength of the respiratory and quadriceps muscles in 
patients with chronic asthma. Eur Respir J, v. 10, n. 1, p. 59-64, Jan 1997. 
 
DOUGHERTY, R. H.; FAHY, J. V. Acute exacerbations of asthma: epidemiology, 
biology and the exacerbation-prone phenotype. Clin Exp Allergy, v. 39, n. 2, p. 193-
202, Feb 2009. 
 
DURANTI, R.  et al. Walking modality affects respiratory muscle action and 
contribution to respiratory effort. Pflügers Archiv, v. 448, n. 2, p. 222-230,  2004. 
 
DYER, C.  et al. The incremental shuttle walking test in elderly people with chronic 
airflow limitation. Thorax, v. 57, n. 1, p. 34-38,  2002. 
 



46 

 

 

FILIPPELLI, M.  et al. Overall contribution of chest wall hyperinflation to 
breathlessness in asthma. Chest, v. 124, n. 6, p. 2164-70, Dec 2003. 
 
FRITSCHER, C.; SOLÉ, D.; ROSÁRIO, N. III Consenso Brasileiro no Manejo da 
Asma. J Pneumol, v. 28, n. Supl 1, p. S4-S28,  2002. 
 
GEORGE, M.; TOPAZ, M. A systematic review of complementary and alternative 
medicine for asthma self-management. Nurs Clin North Am, v. 48, n. 1, p. 53-149, 
Mar 2013. 
 
GINA. Global Initiative for Asthma Management and Prevention 2012. 
 
GOMIEIRO, L. T. Y.  et al. Respiratory exercise program for elderly individuals with 
asthma. Clinics, v. 66, n. 7, p. 1165,  2011. 
 
HOLGATE, S. T. Epithelium dysfunction in asthma. J Allergy Clin Immunol, v. 120, 
n. 6, p. 1233-44; quiz 1245-6, Dec 2007. 
 
HOLGATE, S. T.  et al. A new look at the pathogenesis of asthma. Clin Sci (Lond), v. 
118, n. 7, p. 439-50, Apr 2010. 
 
HUNTLEY, A.; WHITE, A. R.; ERNST, E. Relaxation therapies for asthma: a 
systematic review. Thorax, v. 57, n. 2, p. 127-31, Feb 2002. 
 
JURGENSEN, S. P.  et al. The incremental shuttle walk test in older Brazilian adults. 
Respiration, v. 81, n. 3, p. 223-8,  2011. 
 
KRISHNAN, R.  et al. Airway smooth muscle and bronchospasm: fluctuating, 
fluidizing, freezing. Respiratory physiology & neurobiology, v. 163, n. 1, p. 17-24,  
2008. 
 
KUMAR, A.  et al. Mechanical stretch activates nuclear factor-kappaB, activator 
protein-1, and mitogen-activated protein kinases in lung parenchyma: implications in 
asthma. FASEB J, v. 17, n. 13, p. 1800-11, Oct 2003. 
 
KUMAR, R. K. Understanding airway wall remodeling in asthma: a basis for 
improvements in therapy? Pharmacol Ther, v. 91, n. 2, p. 93-104, Aug 2001. 
 
MAUAD, T.; BEL, E. H.; STERK, P. J. Asthma therapy and airway remodeling. J 
Allergy Clin Immunol, v. 120, n. 5, p. 997-1009; quiz 1010-1, Nov 2007. 
 
MILLER, M. R.  et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J, v. 26, n. 2, p. 319-
38, Aug 2005. 
 
NAGATA, M.; NAKAGOME, K. Allergen immunotherapy in asthma: current status 
and future perspectives. Allergol Int, v. 59, n. 1, p. 15-9, Mar 2010. 
 



47 

 

 

NICKEL, C.  et al. Effect of progressive muscle relaxation in adolescent female 
bronchial asthma patients: a randomized, double-blind, controlled study. J Psychosom 
Res, v. 59, n. 6, p. 393-8, Dec 2005. 
 
O'BYRNE, P. M. Therapeutic strategies to reduce asthma exacerbations. J Allergy Clin 
Immunol, v. 128, n. 2, p. 257-63; quiz 264-5, Aug 2011. 
 
PAPIRIS, S.  et al. Clinical review: severe asthma. Crit Care, v. 6, n. 1, p. 30-44, Feb 
2002. 
 
PARREIRA, V. F.  et al. Pressões respiratórias máximas: valores encontrados e preditos 
em indivíduos saudáveis. Braz. J. Phys. Ther.(Impr.), v. 11, n. 5, p. 361-368,  2007. 
 
PARREIRA, V. F.  et al. Pletismografia optoeletrônica: uma revisão da literatura. Rev 
Bras Fisioter, v. 16, n. 6, p. 439-53,  2012. 
 
PAULIN, E.; BRUNETTO, A. F.; CARVALHO, C. R. F. Efeitos de programa de 
exercícios físicos direcionado ao aumento da mobilidade torácica em pacientes 
portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. J pneumol, v. 29, n. 5, p. 287-94,  
2003. 
 
PEREIRA, C. A. D. C.; SATO, T.; RODRIGUES, S. C. Novos valores de referência 
para espirometria forçada em brasileiros adultos de raça branca. J Bras Pneumol, v. 33, 
n. 4, p. 397-406,  2007. 
 
PETROVIC, M.  et al. Effects of inspiratory muscle training on dynamic hyperinflation 
in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, v. 7, p. 797-805,  2012. 
 
PUTT, M. T.  et al. Muscle stretching technique increases vital capacity and range of 
motion in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Archives of physical 
medicine and rehabilitation, v. 89, n. 6, p. 1103-1107,  2008. 
 
RAM, F.; ROBINSON, S.; BLACK, P. Effects of physical training in asthma: a 
systematic review. British Journal of Sports Medicine, v. 34, n. 3, p. 162,  2000. 
 
RAM, F. S.  et al. Physical training for asthma. Cochrane Database Syst Rev, n. 4, p. 
CD001116,  2005. 
 
REDDEL, H. K.  et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory 
Society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for 
clinical asthma trials and clinical practice. Am J Respir Crit Care Med, v. 180, n. 1, p. 
59-99, Jul 1 2009. 
 
RITZ, T. Relaxation therapy in adult asthma. Is there new evidence for its 
effectiveness? Behav Modif, v. 25, n. 4, p. 640-66, Sep 2001. 
 
ROSÁRIO, J. L. R.; MARQUES, A. P.; MALUF, A. S. Aspcetos Clínicos do 
Alongamento: Uma Revisão de Literatura. Rev. bras. fisioter., v. 8, n. 1, p. 1-6,  2004. 
 



48 

 

 

SÁ, R. B. D. Alongamentos de músculos da caixa torácica e seus efeitos agudos 
sobre as variações de volume da parede toracoabdominal e a atividade 
eletromiográfica na doença pulmonar obstrutiva crônica. 2012.  (Mestrado). 
Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
SBPT. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. IV diretrizes brasileiras para 
o manejo da asma. J Bras Pneumol, v. 32 (Sup 7), p. 447-474,  2006. 
 
SINGH, S. J.  et al. Development of a shuttle walking test of disability in patients with 
chronic airways obstruction. Thorax, v. 47, n. 12, p. 1019-24, Dec 1992. 
 
TIRLONI, A. T.  et al. Efeitos de diferentes tempos de alongamento na flexibilidade da 
musculatura posterior da coxa; Effect of different stretching durations on a posterior 
thigh muscle flexibility. Fisioter. pesqui, v. 15, n. 1, p. 47-52,  2008. 
 
VERLAET, A.  et al. Physical activity in adults with controlled and uncontrolled 
asthma as compared to healthy adults: a cross-sectional study. Clin Transl Allergy, v. 
3, n. 1, p. 1,  2013. 
 
VIBBEK, P. Chest mobilization and respiratory function. Respiratory Care, v. 6, p. 
103-119,  1986. 
 
VILARÓ, J.; RESQUETI, V.; FREGONEZI, G. Avaliação clínica da capacidade do 
exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica:[revisão]; Clinical 
assessment of exercise capacity in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease:[review]. Braz. J. Phys. Ther.(Impr.), v. 12, n. 4, p. 249-259,  2008. 
 



49 

 

 

O ALONGAMENTO DE MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS NÃO INFLUENCIA OS 

VOLUMES PULMONARES DE ASMÁTICOS DURANTE O EXERCÍCIO 

Running head: Alongamento e volumes pulmonares de asmáticos no exercício 

Kardec Aguiar1, Antônio Sarmento1, Jéssica Diniz1, Guilherme Fregonezi1, Armele 
Dornelas2, Vanessa Resqueti1 

1 Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 

2 Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife (UFPE), Pernambuco, Brasil 

 

Autor de correspondência:  

Kardec Alecxandro Abrantes Aguiar. Rua dos Pinheirais, 235. Nova Parnamirim. 

Parnamirim, Rio Grande do Norte. E-mail: kardecalecxandroem@yahoo.com.br. 

Telefone: (84) 9481-1085. 

 

Palavras-chave: Asma, Exercícios de Alongamento Muscular, Músculos 

Respiratórios, Pletismografia Optoeletrônica. 

 



50 

 

 

Introdução: A exposição aos efeitos da asma pode estimular o remodelamento da 

via aérea e comprometer os músculos respiratórios. Objetivo: Avaliar os efeitos 

agudos do alongamento de músculos respiratórios (MR) nos volumes pulmonares, 

frequência respiratória (FR), volume minuto (VM), índice de velocidade de 

encurtamento de MR e tolerância ao exercício em asmáticas. Métodos: estudo 

cross-over, randomizado, duplo-cego, alocação em grupo alongamento (GA) e 

grupo placebo (GP). Os volumes pulmonares, FR, VM e índice de velocidade de 

encurtamento dos MR foram comparados pela Two-way ANOVA, post hoc de 

Bonferroni. Para o tempo de tolerância ao exercício e percepção de esforço, o teste 

t pareado. Resultados: 11 asmáticas (35,5 ± 7,8 anos, IMC = 24,4 ± 2,4 Kg/m2, CVF 

e VEF1 de 95,8 ± 10,3 e 85,3 ± 11,5 % do predito). Não houve diferenças nos 

volumes pulmonares (GA versus GP) no exercício, ocorrendo diferenças intragrupo 

nas suas etapas (p < 0,01). A FR e VM foram similares nos grupos (p = 0,68 e 0,52). 

O índice de velocidade de encurtamento dos MR não apresentou diferenças entre 

os grupos (p = 0,27). O tempo de tolerância ao exercício foi similar nos grupos (p = 

0,31). A variação do escore de Borg (fadiga) foi menor no GA (p = 0,02). 

Conclusão: O alongamento de MR não modifica os volumes pulmonares, FR, VM e 

índice de velocidade de encurtamento de MR de asmáticas no exercício. Não houve 

influência na tolerância ao exercício, mas observarmos menor fadiga no GA. 

 

 

 



51 

 

 

1-Introdução 

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por 

hiperssensitividade e hiperresponsividade das vias aéreas 1 e obstrução ao fluxo 

aéreo, reversível espontaneamente ou farmacologicamente 2. Seus sintomas 

incluem sibilância, dispnéia e tosse seca, particularmente no período matutino e 

noturno 3. 

Sugere-se que em sua evolução ocorre remodelamento da via aérea, o que 

lhe confere irreversibilidade no aspecto estrutural da via aérea.  Hipertrofia e 

hiperplasia de células do músculo liso, edema, produção aumentada de muco, 

destruição epitelial com formação de tecido fibroso e espessamento subepitelial 

relacionam-se com a indução do remodelamento 4-5. Esses eventos podem 

ocasionar aumento da resistência ao fluxo aéreo e consequente sobrecarga aos 

músculos respiratórios 4.  

Ao considerar seu caráter crônico, os efeitos mencionados podem modificar 

a contratilidade muscular e comprometer a ventilação dos asmáticos 6. Os 

músculos respiratórios podem sofrer encurtamento e atuarem em desvantagem 

mecânica, o que agrava sua função por modificação da relação comprimento-

tensão ideal. Isso restringe a produção de força, sobretudo dos músculos 

inspiratórios, que se submetem à sobrecarga mecânica para superar o trabalho 

resistivo e elástico da respiração e, nos momentos de crise ou exercício, manter a 

ventilação minuto 7-8. 

O tratamento da asma é baseado no controle das exacerbações e 

manifestações. Para isso, são utilizadas condutas farmacológicas e programas de 

fisioterapia respiratória 9. Esses programas utilizam o treinamento muscular 

respiratório e aeróbico associados ao alongamento muscular, considerado 

complementar e, conforme alguns estudos, visto como opção terapêutica 7. Sá 10, 

estudou os efeitos agudos do alongamento de músculos respiratórios em pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pelo uso de pletismografia 

optoeletrônica (POE). Foi observado aumento nas variações dos volumes da caixa 

torácica pulmonar e caixa torácica abdominal, atribuído à melhora da relação 

comprimento-tensão dos músculos alongados. Além de favorecer a ventilação, foi 
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demonstrado que um programa de exercícios direcionados ao aumento da 

mobilidade torácica melhora a tolerância ao exercício em pacientes com DPOC 8.  

Embora o alongamento pareça ser uma técnica com potencial eficácia em 

pneumopatas crônicos (DPOC), poucos estudos o investigaram em asmáticos. 

Ademais, sua influência sobre a ventilação e tolerância ao exercício de asmáticos 

ainda é pouco explorada. Portanto, esse estudo se propôs a avaliar os efeitos 

agudos do alongamento dos músculos respiratórios sobre os volumes pulmonares, 

índice de velocidade de encurtamento de músculos respiratórios, tolerância ao 

exercício e percepção de esforço em um teste de endurance em asmáticos com 

doença controlada. 

Método 

Tipo de estudo e amostra 

 Ensaio clínico cross-over, randomizado, duplo-cego realizado no Laboratório 

de Desempenho Pneumocardiovascular e Músculos Respiratórios da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram selecionados asmáticos, 

provenientes de serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e farmacêutica na 

cidade de Natal – Rio Grande do Norte, idade entre 25 e 65 anos, IMC < 30 Kg/m2, 

em acompanhamento médico, com doença controlada segundo as diretrizes 

preconizadas GINA11, não-fumantes e sem condições osteomioarticulares que 

limitassem a realização dos protocolos de exercício. Foram excluídos os que 

apresentaram evento que descaracterizasse o controle da asma, além daqueles que 

se negaram manter sua participação no estudo. A pesquisa foi aprovada pelo 

comitê de ética em pesquisa da UFRN (CAAE 20297213.3.0000.5537), segundo as 

diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os 

voluntários concordaram em participar do estudo mediante assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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Instrumentos de Medida 

Dados antropométricos 

 Os dados antropométricos foram obtidos pela utilização da balança 

WELMY®, modelo R110 (Welmy®, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Brasil). As 

variáveis massa e altura foram mensuradas e utilizadas para determinação do 

índice de massa corpórea (IMC). 

Prova de Função Pulmonar 

 A função pulmonar foi avaliada por um espirômetro portátil Koko Digidoser 

Spirometer (PDS Instrumentation, Louisville, CO, EUA). Foram solicitadas 

manobras de capacidade vital forçada (CVF), segundo recomendações da 

ATS/ERS12 até que se obtivessem três curvas aceitáveis e duas reprodutíveis (duas 

melhores medidas de VEF1 e CVF diferindo menos de 0,15 L), limitando a oito o 

número de tentativas. Os resultados foram coletados em valores absolutos e 

comparados a valores de referência para a população brasileira 13. 

Manovacuometria  

As pressões respiratórias máximas foram obtidas com um manovacuômetro 

eletrônico (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil). Para a mensuração 

da pressão inspiratória máxima (PImax), foi realizado esforço inspiratório máximo 

no bocal, contra a via aérea ocluída, a partir do volume residual (VR); para a 

pressão expiratória máxima (PEmax), um esforço expiratório máximo, contra a via 

aérea ocluída, partindo da capacidade pulmonar total (CPT) e para a pressão 

inspiratória nasal durante o fungar (SNIP), um esforço inspiratório veloz e 

vigoroso pelo nariz, utilizando um plugue nasal em uma das narinas14. Para análise, 

foram adotadas as manobras com maior valor entre as aceitáveis e reprodutíveis e 

comparadas com valores de referência15-16. 
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Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) 

O ISWT foi realizado em corredor plano, demarcado em 10 metros, como 

descrito por Singh17. O sujeito caminhou repetidamente ao redor de dois cones nas 

extremidades do percurso, com velocidade incremental ritmada por sinal sonoro, 

que impôs seu aumento a cada minuto. O teste foi interrompido quando da 

incapacidade em manter a velocidade necessária para completar o percurso (> 0,5 

m do cone) antes da emissão do sinal sonoro, segundo relato de esforço maior ou 

igual a 7 na escala de Borg ou quando o indivíduo alcançou 85% da frequência 

cardíaca máxima estimada para a idade17-18. A distância percorrida no teste 

permitiu estimar a carga máxima de trabalho pela fórmula: Wpeak = 0.0025 × 

distancia (m) × peso (kg) + 10.19 19. Para caracterização da amostra, a distância 

percorrida foi comparada com a distância predita, calculada por uma equação de 

referência 20.  

Protocolo de Alongamento 

O protocolo consistiu em um conjunto de manobras aplicado no estudo de 

Da Cunha7. Os voluntários foram posicionados em decúbito lateral ou dorsal, 

joelhos flexionados, lordose lombar retificada, escápulas protraídas e ombros 

abduzidos. Os alongamentos foram aplicados na expiração, bilateralmente, levando 

o músculo ao comprimento máximo, realizados em dez ciclos respiratórios 

consecutivos.  

Trapézio superior: paciente em decúbito dorsal, com uma mão o pesquisador 

apoiou a região occipital e flexionou lateralmente a cabeça para o lado oposto ao 

do músculo alongado. A mão contralateral foi apoiada na região superior do ombro 

e, partindo desse posicionamento, o músculo foi tracionado no sentido crânio-

caudal;  

Esternocleidomastóideo: paciente em decúbito dorsal, mãos do pesquisador na 

região occipital e sobre a porção cranial do esterno. O alongamento foi realizado 

partindo da flexão com rotação lateral da cabeça para o lado oposto ao do músculo 

alongado e tracionamento do músculo no sentido crânio-caudal; 
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Escaleno: paciente em decúbito dorsal, mãos do pesquisador na região occipital e 

sobre a porção superior da primeira costela. O alongamento foi obtido com o 

deslocamento dos dois pontos de apoio, sendo o primeiro no sentido superior e o 

segundo, inferior;  

Peitoral maior: paciente em decúbito dorsal, ombro ipsilateral ao músculo que foi 

alongando abduzido lateralmente, antebraço flexionado e mão sob a região 

occipital. Mãos do pesquisador no terço distal do braço e região lateral do tórax 

superior. Os pontos de apoio foram deslocados no sentido crânio-caudal seguindo 

a orientação das fibras musculares;  

Intercostais: paciente em decúbito lateral, sobre um rolo em formato de meia lua 

na região infra-axilar, antebraços flexionados e mão na região occipital. O 

terapeuta apoiou o braço do paciente e uma mão foi posicionada no gradil costal 

inferior. Na inspiração, foi realizada abertura do gradil costal, deslocando o braço 

do paciente no sentido caudo-cranial e retornando-o à posição inicial na expiração. 

Teste de Endurance 

O teste foi executado em bicicleta estacionária Corival (Lode BV Medical 

Technology, Groningen, Holanda) com carga entre 80-85% da carga máxima de 

trabalho calculada pela fórmula descrita 19. A tolerância ao exercício foi 

determinada pelo tempo, em segundos, cumprido pelo paciente até que atingisse 

critérios de interrupção do exercício (85% da frequência cardíaca máxima prevista 

pela idade (FCmax = 220 – idade) e/ou o relato de esforço intenso, ou seja, valor a 

partir de 7 na escala de Borg modificada) 21. O teste consistiu de um período de 

respiração tranquila (QB) inicial (3 minutos), período de aquecimento (PA) (2 

minutos de pedalada sem carga), pedalada com carga (PC), período de recuperação 

ativa (PRA) (2 minutos de pedalada sem carga após alcançar os critérios de 

interrupção do exercício) e período de respiração tranquila (QB) final (3 minutos). 

Pletismografia Optoeletrônica (POE)  

Utilizamos um pletismógrafo optoeletrônico (BTS Bioengineering®, Itália) e 

89 marcadores reflexivos distribuídos na superfície anterior, lateral e posterior do 

complexo toracoabdominal do sujeito 22. Cada marcador foi captado por um 
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sistema de seis câmeras sincronizadas que registraram suas coordenadas. 

Algoritmos específicos permitiram a determinação das variáveis de volume 

(absoluto, relativo e operacionais) e de tempo, ciclo a ciclo. A obtenção dos 

volumes permitiu estimar o índice de velocidade de encurtamento dos músculos 

inspiratórios da caixa torácica pulmonar, do músculo diafragma e dos músculos 

abdominais 23-25. 

Procedimentos 

Os procedimentos foram realizados em três dias (D1, D2 e D3). No D1, os 

participantes foram submetidos à anamnese, avaliação dos dados antropométricos 

(massa corporal, altura e IMC), prova de função pulmonar e manovacuometria. 

Subsequentemente, o ISWT foi executado para, pela fórmula já descrita, estimar a 

carga máxima de trabalho e determinar a carga do teste de endurance. No D2, um 

pesquisador randomizou e alocou os sujeitos em grupo alongamento (GA) ou 

placebo (GP), com cegamento do pesquisador responsável pelo teste de endurance 

e dos sujeitos, o que garantiu o duplo cegamento do estudo. O GA recebeu o 

protocolo de alongamento enquanto o GP teve as articulações posicionadas sem 

tensão muscular. Após a intervenção, foi realizado o teste de endurance com a 

carga descrita, frequência de rotação entre 50 e 60 rpm e medida simultânea do 

OEP.  

A postura adotada no teste compreendeu a manutenção do tronco ereto, 

ombros abduzidos e mãos apoiadas em barras para permitir a visualização dos 

marcadores laterais (figura 1). A percepção de esforço (escala de Borg modificada 

de 0 a 10), frequência cardíaca e SpO2 (oxímetro de pulso) foi coletada nos 

seguintes momentos: minuto final do QB inicial final do PA, após primeiro minuto 

do PRA, a cada minuto do período PC e minuto inicial do QB final. No D3, o 

voluntário realizou os procedimentos acima descritos, excetuando-se o tipo de 

intervenção, a qual diferiu da realizada no D2.  

Variáveis analisadas 

As variáveis selecionadas para análise incluíram como desfechos primários 

o volume corrente da parede torácica (VCpt), volume corrente da caixa torácica 

pulmonar (VCctp), volume corrente da caixa torácica abdominal (VCcta), volume 
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corrente do abdome (VCab); os volumes operacionais: volume inspiratório final da 

parede torácica (Vifpt),  volume expiratório final da parede torácica (Vefpt) e, como 

secundários, a porcentagem de contribuição dos compartimentos para a geração 

do VCpt, chamados volumes relativos, ou seja, porcentagem da contribuição da 

caixa torácica pulmonar (Vctp), porcentagem de contribuição da caixa torácica 

abdominal (Vcta) e porcentagem da contribuição do abdome (Vab); frequência 

respiratória (FR) e volume minuto (VM); índice de velocidade de encurtamento 

dos músculos inspiratórios da caixa torácica pulmonar, do músculo diafragma e 

dos músculos abdominais através das fórmulas ∆VCctp/Ti, ∆VCab/Ti e ∆VCab/Te, 

respectivamente, onde Ti representa o tempo inspiratório e Te, o tempo 

expiratório; percepção de esforço e tempo de tolerância ao exercício. 

Análise Estatística 

Os procedimentos estatísticos foram realizados com o software GraphPad 

Prism 5.01. As variáveis categóricas referentes à caracterização da amostra foram 

representadas como frequência relativa e as numéricas, na forma de média de 

desvio-padrão. A normalidade da distribuição dos dados foi analisada pelo teste de 

Shapiro Wilk. Por se tratar de uma distribuição normal, as médias das variáveis 

referentes aos volumes pulmonares, porcentagem de contribuição dos 

compartimentos, FR, VM e índice de velocidade de encurtamento dos músculos 

respiratórios entre os grupos e em diferentes momentos foram comparadas pela 

Two-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. O tempo de tolerância ao exercício, 

assim como a percepção de esforço foram comparados entre os grupos pelo teste t 

pareado. Foi considerado como valor de significância estatística p < 0,05. 

Resultados  

 Do total de 50 pacientes recrutados, 14 atenderam aos critérios de inclusão 

e foram avaliados, 3 foram excluídos (IMC acima de 30 Kg/m2, negativa quanto à 

participação no estudo e episódio de broncoespasmo no teste de endurance) e 11 

foram analisados.  

Os dados de caracterização da amostra, antropométricos e prova de função 

pulmonar estão apresentados na tabela 1. Os resultados relativos aos volumes 

pulmonares mostrou que não houve diferenças entre os grupos (alongamento 
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versus placebo) no VCpt, VCctp, VCcta e VCab  durante o exercício, ocorrendo 

diferenças na análise intragrupo entre cada etapa do exercício nos dois grupos (p < 

0,01) (figura 2). 

Na comparação dos grupos, foi observada ausência de diferenças na 

variação do Vefpt (p = 0,13) e Vifpt (p = 0,44) no decorrer do teste de endurance. Foi 

constatada diferença significativa na análise intragrupo ao longo do 

desenvolvimento do teste a qual encontramos um valor de p = 0,04 ao se 

considerar o Vefpt e p < 0,0001 no caso do Vifpt (figura 3). 

A análise dos volumes relativos demonstrou ausência de diferença entre os 

grupos nas variáveis Vctp (p = 0,38), Vcta (p = 0,37) e Vab (p = 0,65). Em se tratando 

da FR, a comparação entre os grupos não indicou diferenças significativas (p = 

0,68), entretanto, essas ocorreram entre os momentos do teste dentro de cada 

grupo (p < 0,001). O comportamento do VM foi semelhante ao da FR, sem 

diferenças entre os grupos (p = 0,52), mas diferença significativa entre os 

momentos do teste na análise intragrupo (p < 0,001). 

O índice de velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios da caixa 

torácica pulmonar se mostrou menor no grupo alongamento, particularmente nos 

momentos de pedalada com carga (GP = 0,571 ± 0,222; GA = 0,533 ± 0,204 L/s) e 

recuperação (GP = 0,591 ± 0,222; GA = 0,531 ± 0,244 L/s), porém não existiu 

diferença com significância estatística (p = 0,27) (figura 4).    

Na comparação da tolerância ao período com carga entre os dois grupos 

verificou-se que o grupo placebo apresentou média de tempo superior ao grupo 

alongamento (245 ± 109 seg versus 218 ± 55,5 seg), porém esses resultados não 

apresentaram significância estatística (p = 0,31). A análise da percepção de esforço 

mostrou que não houve diferença na variação do escore de Borg para dispnéia 

entre o momento de aquecimento e a interrupção do exercício entre os dois grupos 

(GP = 5,05 ± 1,52; GA = 4,55 ± 1,81, p = 0,34). Ao considerar o domínio fadiga, 

existiu diferença entre os grupos onde o grupo placebo apresentou maiores 

escores (GP = 7,59 ± 0,73; GA = 6,86 ± 0,55, p = 0,02). 

Discussão 

 Os resultados do estudo indicaram que o alongamento de músculos 

respiratórios, considerando seus efeitos agudos em asmáticos, não induz 
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modificações nos volumes pulmonares, FR, VM e no índice de velocidade de 

encurtamento dos músculos inspiratórios, no repouso e/ou exercício. Além disso, a 

técnica não influenciou o tempo de tolerância ao exercício na amostra estudada. 

Entretanto, observamos diferença no escore de fadiga entre os dois grupos, onde o 

GA apresentou índices menores. Acreditamos que este seja o primeiro estudo onde 

os efeitos do alongamento de músculos respiratórios foram avaliados em 

asmáticos na condição de exercício. 

Ainda que a musculatura respiratória não seja susceptível à imobilização, 

ciclos respiratórios com o músculo em situação de encurtamento podem restringir 

a mobilidade torácica 26-27. Nesse contexto, Lopes 27 observou encurtamento dos 

músculos do tronco e ombros e diminuição da expansibilidade torácica em 

crianças com asma severa e sugeriu relação dessas alterações com a severidade da 

doença. Isso teoricamente justifica a proposta do alongamento de músculos 

respiratórios para aumentar a mobilidade torácica e proporcionar uma ventilação 

mais efetiva, todavia os estudos são escassos e com poucas evidências.  

 Sá 10 avaliou os efeitos agudos do alongamento utilizando pletismografia 

optoeletrônica (POE) e observou aumento no VCctp e VCcta de pacientes com DPOC, 

sugerindo melhora na ventilação. A pesquisadora atribuiu os resultados ao maior 

deslocamento da caixa torácica decorrente do ganho de flexibilidade dos músculos 

alongados localizados no tórax superior. É importante ressaltar que o protocolo 

tem ação predominante sobre os músculos dessa região o que provavelmente 

contribuiu com o aumento da ventilação nos compartimentos mencionados, que se 

situam no segmento torácico alongado. 

Diferente do nosso estudo, Sá10 incluiu indivíduos com obstrução grave 

(VEF1: 48,79%), maior faixa etária (61,79 anos) e com músculos inspiratórios mais 

expostos aos efeitos cumulativos da obstrução, estabelecendo circunstância 

adequada aos efeitos do alongamento. Nosso estudo avaliou asmáticos com menor 

grau de obstrução (VEF1: 85,3%) e faixa etária de 35,5 anos. Comparativamente, é 

menor a probabilidade de repercussão muscular em nossa amostra. Diferente do 

nosso estudo, a autora avaliou a condição de repouso enquanto nossa análise 

incluiu também a condição de exercício.  
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A aplicação crônica do protocolo utilizado em nosso estudo foi analisada 

por Da Cunha et al7 em pacientes com DPOC. O programa foi composto por 16 

sessões e resultou em aumento do volume corrente no repouso, comparado à 

medida do início do programa. Os volumes forma mensurados por ventilometria, o 

que diferiu do nosso estudo. Não houve alterações na FR e VM no término do 

programa o que sugere um deslocamento mais efetivo da caixa torácica decorrente 

dos alongamentos.  

Paulin8 analisou a influência de exercícios físicos direcionados ao aumento 

da mobilidade torácica em pacientes com DPOC (moderado e grave). Foram 

realizados 24 atendimentos e observado aumento na mobilidade do tórax avaliado 

pela cirtometria ao final do programa. Embora a autora tenha utilizado um método 

de baixa reprodutibilidade e não tenha aplicado alongamentos, os resultados 

sugerem que aumentar a expansibilidade torácica, intervindo no músculo, pode ser 

viável nos programas de reabilitação de pneumopatas obstrutivos para beneficiar 

a ventilação. 

Em nossa pesquisa, os resultados opostos àqueles favoráveis à utilização de 

técnicas para aumento da mobilidade torácica pode ser explicada pela natureza do 

estudo e característica da amostra. Os desfechos benéficos resultam de 

intervenções crônicas, em indivíduos de maior faixa etária e obstrução mais grave, 

portanto, mais expostos aos efeitos obstrutivos sobre o músculo respiratório. No 

contexto de nosso estudo, uma intervenção aguda teria pouco, ou nenhum efeito 

no músculo, cuja característica segue princípios de plasticidade. 

Constatamos que o índice de velocidade de encurtamento dos músculos 

inspiratórios da caixa torácica pulmonar foi semelhante nos grupos. Apesar de 

observarmos um comportamento que sugere que o alongamento diminui esse 

índice, nossa amostra teve número limitado, o que poderia explicar a inexistência 

de diferenças significativas.  

A hiperinsulflação dinâmica é preditor de dispneia, contribuindo com a 

intolerância ao exercício. A análise dos volumes operacionais pulmonares não 

revelou ocorrência do fenômeno, contestando Kosmas 28, que declarou que 

asmáticos com doença controlada e espirometria normal podem apresentar HD. O 

tempo de tolerância ao exercício foi similar entre os grupos, sendo assim, 
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propomos que a falta de hiperinsulflação dinâmica promoveu semelhança nesse 

aspecto.  

A dispneia é determinada pela ativação de mecanorreceptores e estímulos 

aferentes dos músculos respiratórios ao controle respiratório central. Nesse 

sentido, a melhora da mobilidade torácica, resultante do alongamento, poderia 

reduzir esses estímulos, minimizando a dispneia 8. Não houve essa redução em 

nosso estudo, pois a variação da dispneia relatada entre o início e fim do exercício, 

embora menor no GA, não apresentou significância estatística entre os grupos (GP 

= 5,05; GA = 4,55; p = 0,34).  

Em pneumopatas crônicos, o aumento do trabalho ventilatório no exercício 

pode induzir o direcionamento do fluxo sanguíneo dos músculos periféricos aos 

respiratórios. Isso compromete a contração dos músculos periféricos, provocando 

fadiga nos membros, o que limita a tolerância ao exercício físico 29. Nossos 

resultados demonstraram que o alongamento não influenciou a tolerância ao 

exercício nos grupos, apesar do escore de fadiga ter se apresentado menor no 

grupo alongamento (GP = 7,59 ± 0,73; GA = 6,86 ± 0,55, p = 0,02).  

 As limitações do estudo consistiram na inclusão de pacientes com 

asma intermitente, o que não permitiu a avaliação de asmáticos mais graves, 

situação na qual são esperadas repercussões no sistema muscular e mobilidade 

torácica. Além disso, a característica aguda da intervenção não foi suficiente para 

promover efeitos sobre a ventilação e desempenho de um teste de exercício. 

Todavia, a aparente redução no índice de velocidade de encurtamento dos 

músculos respiratórios pode apontar para um novo foco de pesquisa, pois esses 

aspectos ainda não foram explorados em relação ao alongamento.  
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Conclusão 

Diante de nossos resultados, concluímos que o alongamento dos músculos 

respiratórios, considerando seus efeitos agudos, não promove modificações nos 

volumes pulmonares durante o exercício em asmáticos com doença intermitente e 

controlada. A técnica também foi incapaz de alterar os volumes relativos, a 

frequência respiratória e o volume minuto. 

O alongamento não modificou o índice de velocidade de encurtamento de 

músculos respiratórios e a tolerância ao exercício com carga constante, embora 

tenha sido relatada menor sensação de fadiga nos indivíduos que receberam a 

técnica. São sugeridos, portanto, estudos referentes aos efeitos crônicos do 

alongamento e sua influência sobre os músculos respiratórios e ventilação de 

asmáticos. 
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Tabela 1. Dados de caracterização da amostra 

Variáveis  

Idade (anos) 35,5 (8,07) 

Gênero (M/F) 0/11 

Peso (Kg) 60,8 (5,77) 

IMC (Kg/m2) 24,4 (2,40) 

CVF (%predito) 95,8 (10,3) 

VEF1 (%predito) 85,3 (11,5) 

VEF1/CVF (%predito) 83,8 (0,95) 

ISWT distância (m) / (% predito) 490,91 (87,27) / 81,15 (8,33) 

M: masculino; F: feminino; IMC: índice de massa corpórea; CVF: capacidade vital 

forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; ISWT: incremental 

shuttle walking test. 
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Figura 1: posicionamento do sujeito durante o protocolo de exercício 
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Figura 2. Volumes pulmonares durante as etapas do protocolo de exercício 

  

  

Figura 2. A-volume do compartimento VCpt; B-volume do compartimento VCctp; C-volume do 

compartimento VCcta; D-volume do compartimento VCab; VCpt: volume corrente da caixa 

torácica pulmonar; VCctp: volume corrente da caixa torácica pulmonar; VCcta: volume corrente 

da caixa torácica abdominal; VCab: volume corrente do abdômen; QB Ini: respiração tranquila 

inicial; Aqu: aquecimento; Car: carga; Rec: recuperação; QB Fin: respiração tranquila final; L; 

litros; *: p < 0,01.  
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Figura 3. Volumes operacionais pulmonares durante as etapas do protocolo de 
exercício 

A 

 

B 

 

Figura 3. A: variação dos volumes operacionais (placebo); B: variação dos volumes 

operacionais (alongamento); Vifpt: volume inspiratório final da parede torácica; 

Vefpt: volume expiratório final da parede torácica; QB Ini: respiração tranquila 

inicial; Aqu: aquecimento; Car: carga; Rec: recuperação; QB Fin: respiração 

tranquila fina; ∆V(L): variação do volume em litros. 
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Figura 4. Índice de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios durante as etapas do 
protocolo de exercício 

 

A B 

                                                C 

 

Figura 4. A: índice de velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios da caixa torácica 

pulmonar; B: índice de velocidade de encurtamento do diafragma; C: índice de velocidade de 

encurtamento dos músculos abdominais; QB Ini: respiração tranquila inicial; Aqu: aquecimento; 

Car: carga; Rec: recuperação; QB Fin: respiração tranquila final; L/s: litros/segundo. 
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ANEXO I - Escala Modificada de Borg 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Nenhum 

0,5 Muito, Muito Leve 

1 Muito Leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Pouco Intensa 

5 Intensa 

6  

7 Muito Intenso 

8  

9 Muito, Muito Intenso 

10 Máximo 
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ANEXO II - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE A -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

Efeitos Agudos do Alongamento de Músculos Respiratórios em asmáticos: estudo 
cross-over, randomizado e duplo-cego 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada Efeitos Agudos do 

Alongamento de Músculos Respiratórios em asmáticos: estudo cross-over, randomizado 

e duplo-cego, que tem como pesquisador responsável Kardec Alecxandro Abrantes 

Aguiar. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação. 

Esta pesquisa quer descobrir se os alongamentos dos músculos do tórax e 

pescoço modificam a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões durante o exercício 

físico realizado em bicicleta.  

Caso você decida participar, realizará os seguintes procedimentos: no primeiro 

dia faremos uma avaliação para medirmos sua altura e peso; pediremos também que 

você sopre em um bocal para medimos a quantidade de ar que você pode soprar em um 

determinado tempo e, no final, vamos realizar um teste de caminhada rápida em um 

corredor.  

No segundo dia, alguns músculos do seu tórax e pescoço serão alongados ou 

apenas mantidos “parados” enquanto você respira tranquilamente. Em seguida você vai 

pedalar em uma bicicleta e durante esse exercício vamos medir a quantidade de ar que 

entra e sai dos seus pulmões. No terceiro dia, alguns músculos do seu tórax e pescoço 

serão alongados ou apenas mantidos “parados” enquanto você respira tranquilamente. 

Depois, você vai repetir o exercício que fez na bicicleta no segundo dia de avaliação. 
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Os riscos desta pesquisa podem ser: uma possível tontura enquanto você sopra no 

bocal, desconforto no músculo durante o alongamento e uma sensação do músculo 

dolorido por causa do cansaço após o teste na bicicleta que vai passar depois que você 

descansar. Caso você sinta a tontura ou o desconforto no músculo, vamos parar na 

mesma hora os procedimentos. Não há riscos maiores porque não usaremos 

procedimentos que tenham corte, coleta de sangue ou instrumentos que furem.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Caso ocorra algum dano à sua saúde por causa dos 

procedimentos da pesquisa, você será indenizado através do pagamento do tratamento 

deste dano. 

Durante todo o período da pesquisa você será esclarecido sobre todas as dúvidas 

que tiver em relação a qualquer procedimento da pesquisa ligando para Kardec 

Alecxandro Abrantes Aguiar, pelo telefone (84) 3215-7436, no endereço profissional 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Av. Senador Salgado Filho, S/N, Tirol, Natal-

RN, CEP: 59015-380, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP: 

59072-970, Natal-RN, Telefone: (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Kardec Alecxandro Abrantes Aguiar. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu,___________________________________________________________, 

declaro estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

 

 Natal        , de                            , de                 . 

 

______________________________________________ 

             Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________________ 

                         Assinatura do pesquisador 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo intitulado Efeitos Agudos do 

Alongamento de Músculos Respiratórios em asmáticos: estudo cross-over, randomizado 

e duplo-cego, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal        , de                            , de                 . 

 

 

____________________________________________ 

            Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B -  Ficha de Avaliação 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 
Efeitos Agudos do Alongamento de Músculos Respiratórios em asmáticos: estudo 

cross-over, randomizado e duplo-cego 

Identificação e Dados Antropométricos 
 
Nome: ______________________________________________________ 

Idade: ____  Gênero: M (   )  F (   )    

Massa (Kg): _____  Altura (cm): _____  IMC: _____ (Kg/cm2) 

 

Força Muscular Respiratória 
PImáxvr PEmáxcpt Snip 

1 1 1 6 
2 2 2 7 
3 3 3 8 
4 4 4 9 
5 5 5 10 
Melhor Medida Melhor Medida Melhor Medida 
 

Prova de Função Muscular Respiratória 
 
 

1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 
CVF: CVF: CVF: 
VEF1: VEF1: VEF1: 
VEF1/CVF: VEF1/CVF: VEF1/CVF: 
PEF: PEF: PEF: 
VEF25-75: VEF25-75: VEF25-75: 
Melhor Medida Melhor Medida Melhor Medida: 
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Parâmetros para Avaliação de Capacidade Funcional 
 

Distância percorrida no Incremental Shuttle Walking Test (ISWT): ________ (m) 

Pico de Carga estimada:  _____ (W) 

Carga de Trabalho para teste de Endurance: _________ (W) 
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Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) 
Nome: _____________________________________________________________ 

Idade: _______             FC repouso: ______              FCmax (220 – idade): _______   
 
85% FCmax : _______ 

Escala de Borg Pré-Teste: 

D: ______  F: ______ 

Nível (voltas) Total de Voltas Distância (m) FC (bpm) 

1 (3) 3 30  

2 (4) 7 70  

3 (5) 12 120  

4 (6) 18 180  

5 (7) 25 250  

6 (8) 33 330  

7 (9) 42 420  

8 (10) 52 520  

9 (11) 63 630  

10 (12) 75 750  

11 (13) 88 880  

12 (14) 102 1020  

 

FC Pós-Teste (bpm): _______ 

Escala de Borg Pós-Teste:  

D: ______  F: ______
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APÊNDICE C - Tabela com informações referentes às medicações utilizadas pelas 

pacientes 

Identificação Nome comercial Princípio ativo 

1 
Aerolin ® Spray 

Meticorten ® 

Sulfato de salbultamol 100 mcg 

Prednisona 20 mg 

2 Alenia ® 
Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

3 Alenia ® 
Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

4 Alenia ® 
Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

5 Alenia ® 
Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

6 

Alenia ® 

 

Milfasona 

Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

 

Dipropionato de beclometasona 

200 mcg 

7 Berotec® aerossol Bromidrato de fenoterol 100 mcg 

8 

Fostair® DPI 

 

Aerolin ® Spray 

Dipropionato de beclometasona 100 

mcg + Fumarato de formoterol 6 

mcg 

Sulfato de salbutamol 100 mcg/dose 

9 
Clenil ®  Compositum Spray 

Jet 

Beclometasona dipropionato + 

Salbultamol 50/100 mcg 

10 Alenia ® 
Fumarato de formoterol di-

hidratado + budesonida 12/400 mcg 

11 Zenhale 

Furoato de mometasona + Furamato 

de formoterol di-hidratado 100/5 

mcg 

 


