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PREFÁCIO
   O E-book intitulado “Fisioterapia na Fibrose Cística: guia prático para pessoas com
Fibrose Cística, Familiares e Cuidadores” é fruto do trabalho de docentes e discentes
do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que surgiu a partir da demanda de crianças
e adolescentes com Fibrose Cística e seus familiares. 

  Com a pandemia da COVID-19, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional regulamentou no dia 20 de março de 2020 a teleconsulta, o
telemonitoramento e teleconsultoria (Resolução 516/2020). Dessa forma, iniciamos o
atendimento fisioterapêutico remoto de crianças e adolescentes com FC de todo o
Brasil no Estágio Supervisionado em Fisioterapia - Atenção à Saúde da Criança. Após a
finalização do estágio, iniciamos o projeto de extensão Telereabilitação para crianças
e adolescentes com Fibrose Cística, a fim de darmos continuidade aos cuidados com
este público em meio a pandemia e ao isolamento social.  

  Durante os atendimentos percebemos a necessidade de produzir um material para
orientar melhor as crianças e adolescentes com FC e seus familiares em relação a
importância do tratamento fisioterapêutico, bem como sua execução. Antes de
escrevermos o e-book, consultamos uma pessoa com FC que também é escritora,

Zoraide Bezerra Gomes, e a mãe de um adolescente com FC e presidente da
Associação dos Pacientes de Fibrose Cística do Rio Grande do Norte (APFCRN), Maria
Eugênia de Apresentação. Elas apontaram as principais dúvidas e necessidades das
pessoas com FC em relação ao tratamento fisioterapêutico e sugeriram temas para os
capítulos. A partir disso, construímos o e-book baseado nas melhores evidências
disponíveis e de acordo com a experiência prática de cada um dos discentes que
mantiveram ativa a assistência fisioterapêutica remota.

  Nosso objetivo, reproduzido nos textos aqui consolidados, é contribuir para
aumentar o conhecimento acerca da FC, aumentar a adesão ao tratamento e, com
isso, aumentar a qualidade de vida das pessoas com FC e de seus familiares.
Destacamos que este material não substitui o acompanhamento com a equipe de
saúde especializada. Acreditamos que o conhecimento é capaz de transformar a
realidade que vivemos. Esperamos que o conteúdo abordado neste e-book seja
instrumento de transformação e de mais saúde para toda a comunidade FC. 

 Abraço fraterno,

 

Professoras Karol Souza e Socorro Cruz.
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CONHECENDO MAIS SOBRE
A FIBROSE CÍSTICA

SEÇÃO I 



 A Fibrose Cística (FC) é uma condição

genética autossômica recessiva, causada

por mutações no gene cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator

(CFTR). Esse gene é responsável por

regular o transporte do íon cloro (Cl-) nas

células epiteliais, comprometendo o

funcionamento das glândulas exócrinas

responsáveis por produzir muco, suor e

enzimas pancreáticas.

O QUE É FIBROSE CÍSTICA?1
Significa que
para existir a
condição é
necessário haver
alterações em
dois genes, um
herdado pelo pai
e outro pela mãe

As mutações no gene CFTR

prejudicam o processo de entrada e

saída dos íons nas células do corpo

humano, ocorrendo redução na saída

do Cl- e consequente aumento do

sódio (Na +) e água no interior das

células. Assim, o comprometimento

nesse gene reduz a quantidade de

água presente no muco que irá para

órgãos e/ou para fora do corpo,

tornando-o mais espesso.
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E qual a repercussão disso para a pessoa com FC?

A desregulação dos íons gera uma alteração na secreção

dos fluidos, ocasionando desidratação, viscosidade e

obstruções de vários sistemas (maior ênfase para os

sistemas respiratório, digestivo e reprodutivo), ocasionando

as tubulopatias obstrutivas.

As tubulopatias obstrutivas correspondem à secreção

espessa que não consegue prosseguir, formando rolhas no

local e obstruindo a passagem. Por exemplo, nos pulmões as

secreções obstruem os brônquios impedindo a passagem

adequada do ar para todo o pulmão. Além disso, torna o

ambiente um local propício para o crescimento de

bactérias, desencadeando um processo inflamatório e

infeccioso que deixa cicatrizes no local, tornando o pulmão

“rígido”, com consequências para a mecânica ventilatória

pulmonar da pessoa com FC e limitando as suas atividades

de vida diária.

12



Quem é mais acometido pela FC? 

A prevalência de acometimento da FC é

maior em pessoas do sexo feminino e na

raça branca, com incidência mundial de 1

caso para cada 2.500 nascidos vivos. 

Já no Brasil, a frequência de casos é de 1

para cada 7.576 nascidos vivos, com maior

incidência na região Sul do país.

13



Os principais sintomas são:

SINTOMAS DA 
FIBROSE CÍSTICA2

 Cada pessoa pode apresentar sinais e

prognósticos diferentes devido ao

grande número de manifestações

clínicas e pela quantidade elevada de

mutações que causam diferentes

graus de perda funcional da CFTR.

Prognóstico é a
provável evolução
futura da condição,
nesse caso, da FC.

 Tosse crônica;

Diarreia;

Pneumonia de 

repetição;

Baqueteamento/

hipocratismo digital;

Diminuição na
fertilidade feminina;

 
Esterilidade masculina.
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Pólipos nasais 
(tumores benignos na cavidade nasal);

Suor mais salgado que o normal;

Dificuldade em ganhar peso e estatura;

Além de...

 Todas essas manifestações clínicas estão diretamente

ligadas aos efeitos causados pelas secreções espessas no

organismo. Assim, é importante manter-se atento para os

sinais e sintomas da FC, permitindo maiores chances para

um diagnóstico precoce, com tratamento adequado para

promover melhora na qualidade de vida dessas pessoas.

15



É um exame realizado do 3º ao 7º dias de vida em todos os

recém-nascidos brasileiros de forma gratuita e obrigatória.

Atualmente esse teste detecta seis doenças congênitas,

inclusive a FC. O exame é feito a partir de gotas de sangue

colhidas do calcanhar do recém-nascido. Caso o resultado

seja positivo para fibrose cística, é feito um segundo exame

(que deve ser realizado até  o 30º dia de vida do bebê). Se o

resultado do segundo teste também for positivo, é feito o

encaminhamento imediato para a realização do teste do

suor ou do teste genético, a fim de confirmar o diagnóstico

de FC.

DIAGNÓSTICO DA 
FIBROSE CÍSTICA3

O diagnóstico da FC pode ser feito de três formas: através do

teste do pezinho, teste do suor ou do teste genético.

1. Teste do pezinho

16



O teste irá fazer uma análise do DNA em busca de

alterações no gene CFTR, ou seja, irá procurar por

mutações. Já foram identificadas mais de 1000

alterações no gene CFTR, como a “Delta F508” que é a

mutação mais comum, sendo responsável por cerca de

70% de todos os casos de FC. Esse é o teste mais

preciso e confiável para identificar a condição, porém

é um teste de alto custo financeiro.

É o principal teste para o diagnóstico da FC e é

considerado padrão ouro. O teste é realizado de forma

simples, a partir da coleta de suor presente nos antebraços

e, em seguida, é feita a dosagem de cloro presente no

material. O teste deve ser realizado pelo menos duas vezes,

com intervalos de duas semanas. Ele confirma o diagnóstico

de FC quando se tem um resultado de Cl > 60,00 mEq/L em

dois dias separados.

2. Teste do suor

3. Teste genético

17



       A expectativa e a qualidade de vida das pessoas com FC

tem aumentado com o passar dos anos devido ao

desenvolvimento tecnológico e científico da área da saúde.

Por ser uma condição com características particulares que

afeta vários sistemas do corpo, se faz necessário a presença

de uma equipe multidisciplinar, composta por,

Fisioterapeutas, Médicos, Nutricionistas, Enfermeiros,

Psicólogos, Farmacêuticos e Assistentes Sociais, tendo

desta forma um cuidado e atenção integral. 

 É fundamental a atuação multiprofissional, já que cada

profissional desempenha sua função, contribuindo para a

eficácia e melhores resultados. 

TRATAMENTO PARA A
FIBROSE CÍSTICA4

18



Profissionais envolvidos no tratamento de pessoas com FC 
 

Fisioterapeuta

A intervenção fisioterapêutica consiste em terapia de
remoção de secreção, expansão pulmonar,
fortalecimento da musculatura respiratória e
reabilitação pulmonar. Essas   técnicas e  exercícios
visam melhorar a função pulmonar, a condição física,

e qualidade de vida da pessoa com FC. 

Enfermeiro

O enfermeiro age como educador e facilitador,
diminuindo as dúvidas e dificuldades das pessoas
com FC e seus familiares, orientando e prevenindo
sistematicamente a infecção cruzada e atuando no
controle de infecção no processo de assistência.

Psicólogo
A pessoa com FC e seus familiares devem ser
avaliados e acompanhados psicologicamente para
que possam lidar positivamente com a condição. 

Fundamental para garantir a integralidade no
tratamento. Sua intervenção centra-se nas
determinações sociais do processo saúde-doença,

com o objetivo de minimizar os impactos da questão
social na FC. Para isso, viabiliza os direitos sociais e
empoderamento da pessoa com FC e sua família.

Assistente
Social

Farmacêutico

A assistência farmacêutica consiste em: seleção,

programação, aquisição, distribuição e orientação
para armazenamento e aplicação/ingestão correta
dos medicamentos.

Conserva os padrões habituais de elaboração de
anamnese e exame físico; estabelecimento de
diagnósticos em relação ao estado nutricional,
crescimento e desenvolvimento, alimentação,

imunização e agravos específicos que a FC acarreta. 

Médico

Nutricionista

Atua na manutenção do estado nutricional
adequado, na prevenção de inflamações e lesões
pulmonares, controle das manifestações
gastrointestinais, pancreáticas e hepáticas e
prevenção de comorbidades e hospitalizações
associadas à descompensação da condição.

19



    Também é necessário ter acesso a uma

rede de saúde efetiva, composta pela 

 unidade básica de saúde da microrregião

onde reside e um hospital de referência

para o tratamento da FC no estado,

      É importante que a pessoa com FC

tenha uma rede de apoio familiar para  

apoiar e auxiliar a realização do

tratamento. Participar ativamente de

Organizações Não Governamentais

(ONGs) e grupos nas redes sociais  para

pessoas com FC poderá servir de apoio e

incentivo. ta

       A pessoa com FC deve ser o protagonista do seu próprio

tratamento, tomando a medicação, realizando exercícios e se

alimentando adequadamente. 

 

20

     Quanto maior a adesão, maior a eficácia

do tratamento e a qualidade de vida da

pessoa com FC e sua família. 

    



Você sabia que pessoas com FC têm maior probabilidade
de ter gripes e outras infecções? 

Isso acontece devido à baixa imunidade e às alterações do

muco produzido pelos pulmões, tornando-o mais espesso.

Essa condição acaba sendo favorável para multiplicação de

bactérias e vírus, o que pode facilmente causar infecções

pulmonares.

As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de

um determinado antigénio que desencadeia uma resposta

resistente do corpo.

VACINAS IMPORTANTES 5

Espécie molecular de origem isolada ou constituída por

uma célula, vírus, líquido biológico que, quando introduzida

em um organismo, é capaz de produzir uma reação imune

Esta versão enfraquecida não causará a

doença na pessoa que recebe a vacina, mas

desafiará o seu sistema imunológico a

responder de forma satisfatória quando em

contato com vírus, bactérias e parasitas.

21



Desta forma, é importante ressaltar que a imunização
pode oferecer proteção às pessoas com FC, ou seja, a
vacina pode reduzir o risco de adoecimentos ou de
manifestações graves, que podem levar à internação e até
mesmo ao óbito. 

Vacina contra Influenza (Gripe);

Vacina contra Pneumonia;

Vacina contra Hepatite A e B;

Vacina contra a poliomielite;

Imunoglobulina humana anti-varicela-zoster (IGHAVZ).

Especialmente as pessoas com FC devem manter as

seguintes vacinas atualizadas: 

Vacina contra Influenza (gripe):

Essa vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6

meses de vida, principalmente pessoas com maior risco de

infecção respiratória. Para crianças de 6 meses a 8 anos de

idade, o imunizante é ministrado em dose dupla com

intervalo de um mês da primeira vez que forem vacinadas. A

partir dos 9 anos de idade todas as pessoas devem tomar

uma única dose anualmente. A vacina está disponível nas

unidades básicas de saúde apenas para as pessoas

consideradas de grupos prioritários pelo Ministério da

Saúde, as pessoas que não se enquadram nos grupos

prioritários devem esperar pelas campanhas de vacinação.
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Vacina contra pneumonia (VPP23):

Indicada para crianças acima de 2 anos, adolescentes e

adultos que tenham algum problema de saúde que

aumente o risco de doenças pneumocócicas, como é o caso

das doenças respiratórias. O imunizante pode ser

encontrado nos Centros de Referência para

Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Vacinas pneumocócicas conjugadas (VPC10 e VPC13):

Indicada para crianças de 2 meses a 6 anos e para pessoas

maiores de 6 anos que justifiquem a vacinação (pessoas

com doenças respiratórias graves, por exemplo) e que ainda

não foram vacinadas. A vacina VPC10 pode ser encontrada

nas unidades básicas de saúde e nos Centros de Referência

para Imunobiológicos Especiais (CRIE), enquanto a VPC13 só

será encontrada nos CRIE’s.

Vacina contra hepatite A:

Essa vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 12

meses de vida. Pode ser encontrada nas unidades básicas

de saúde para crianças de 15 meses até 4 anos.
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Vacina contra hepatite B:

A vacina é indicada para pessoas de todas as faixas etárias e

faz parte da rotina de vacinação das crianças, devendo ser

aplicada preferencialmente nas primeiras 24 horas após o

nascimento. A vacina pode ser encontrada na rede pública

de saúde para todas as pessoas.

Vacina contra a poliomielite:

Essa vacina é aplicada em crianças no primeiro ano de vida,

são 3 doses que devem ser tomadas aos 2, 4 e 6 meses de

idade. As doses de reforço devem ser tomadas anualmente,

até os 5 anos de idade e a vacina está disponível nas

unidades básicas de saúde.

Vacina tetraviral :

A vacina SCR-V está recomendada para crianças e

adolescentes com menos de 12 anos em substituição às

vacinas tríplice viral (SCR) e varicela, quando a aplicação

destas duas for coincidente. O imunizante pode ser

encontrado nas unidades básicas de saúde para crianças de

15 meses até 4 anos de idade e nos serviços privados de

vacinação para crianças de 12 meses a 12 anos de idade.

24



Algumas observações e recomendações sobre a
vacinação:

Deve-se vacinar antes da estação mais fria do ano, pois o

corpo demora de 2 a 3 semanas para produzir

anticorpos.

Algumas vacinas estão disponíveis nas Unidades de

Saúde e outras devem ser solicitadas, quando necessário,

nos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais

(CRIE), com a solicitação (por escrito) dos médicos dos

Centros de Referência.

Todas as vacinas podem ser encontradas nos Centros de

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e, caso

justifique a necessidade, qualquer pessoa conseguirá

recebê-las gratuitamente, independente da faixa etária.

Documentos necessários para tomar a vacina:

Caderneta de vacinação;

Documento de identificação;

Prescrição médica especificando o motivo

da indicação da vacinação (optativo).

O tempo entre a primeira dose e o reforço depende da

idade em que a pessoa é vacinada. É muito importante

analisar a carteira de vacinação e observar se estas já foram

aplicadas, caso contrário, deve ser procurado o posto de

saúde para garantir a imunização completa.
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A rotina diária de tratamento pode ser longa e

por vezes cansativa, com exercícios físicos,

fisioterapia respiratória, medicamentos,

nebulizações e alimentação balanceada. Ter um

cronograma de atividades pode auxiliar a

pessoa com FC e sua família, para que

nenhuma etapa do tratamento seja esquecida.

A descoberta da FC ocasiona uma importante e

profunda mudança na rotina familiar e muitas

vezes pode ser angustiante, com sentimentos

de sofrimento e insegurança para toda a família.

ROTINA DE TRATAMENTO6

Com o conhecimento sobre como é viver com a

FC, a adesão ao tratamento e o convívio com a

condição são facilitados, o papel da família é

muito importante no desenvolvimento e

manutenção da rotina de cuidados da pessoa

com fibrose cística.
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Ao montar sua rotina, é importante lembrar das
atividades de lazer, horas de descanso e tempo com
família e amigos.

Nem sempre a rotina será seguida à risca, se algum dia

esquecer ou algo do seu tratamento não for realizado, basta

fazer a rotina completa no outro dia, porém lembre-se que a

falha na rotina deve ser uma exceção.
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FISIOTERAPIA NA
FIBROSE CÍSTICA

SEÇÃO II 



A fisioterapia é essencial no tratamento das pessoas com FC,

principalmente no manejo do quadro pulmonar, ganho de

força muscular, melhora da composição corporal e melhora

da sensibilidade à insulina. Ela deve ser iniciada

precocemente, no momento do diagnóstico, e integra os

consensos sobre a FC como um importante recurso

terapêutico não farmacológico.

BENEFÍCIOS DA
FISIOTERAPIA7

 As condutas aplicadas incluem:

Exercícios posturais

Exercícios respiratórios

Exercícios físico
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 Entre os seus benefícios estão:

Melhora a eliminação de secreção;

Melhora a postura;

Melhora a função pulmonar;

Aumenta o intervalo entre as crises;

Retarda o aparecimento de osteopenia;

Melhora a força dos músculos da respiração;

Melhora a capacidade de realizar exercício físico;

Diminui o risco de hospitalização;

Aumenta a qualidade de vida;

Contribui para o controle glicêmico em adultos com

diabetes relacionada à FC (DRFC);

 Diminui a fadiga geral e física;

Aumenta a força muscular e a flexibilidade.
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A desobstrução rinofaríngea retrógrada (DRR) é uma manobra de

inspiração forçada destinada a crianças pequenas com menos de 2

anos para auxiliar na diminuição da obstrução nasal, expulsão das

secreções e descongestionamento, com consequente melhora da
respiração. 

1

2

REMOÇÃO DE SECREÇÃO 
DAS VIAS AÉREAS 

SUPERIORES
8

DRR e DRRi

Pode ser acompanhada ou não de instilação de soro fisiológico ou

substâncias medicamentosas em acordo com o prescrito pelo

médico. Se acompanhada de instilação, chamamos de DRRi. 

Como realizar?

Lave as mãos corretamente;

Prepare em um conta gotas/seringa a

dose desejada de soro fisiológico a 0,9%;
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3

4

5

6

Cabeça levemente inclinada para trás

e para o lado

Durante o tempo de agitação e/ou choro que se segue após

isso, feche a boca da criança e estenda a cabeça para trás,

isso irá impor uma inspiração nasal forçada, onde o ar que

irá entrar pelas narinas servirá para carregar o soro

fisiológico;

Coloque a criança deitada de barriga para cima, bem

apoiada e com a cabeça levemente inclinada para trás e

para o lado em que você irá colocar o soro fisiológico;

Observe e aproveite o reflexo inspiratório (entrada de ar pelo

nariz) da criança para instilar o soro fisiológico na narina;

Após isso, as secreções serão eliminadas via tosse e/ou

deglutição (engolir). Repita na outra narina  e, se necessário,

mais algumas vezes.
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DRR DRRi

Dedo polegar posicionado para

fechar a boca da criança. O

cuidador também pode utilizar a

palma da mão para fechar a boca

da criança

Instilação de soro fisiológico durante a

inspiração



REMOÇÃO DE SECREÇÃO
DOS PULMÕES

 A drenagem autógena (DA) é uma técnica que utiliza
mudanças de volumes e fluxos de ar existentes nos
pulmões com o objetivo de mobilizar e favorecer a

expectoração. Irá promover oscilações nos brônquios
pulmonares mobilizando as secreções das regiões mais
baixas para as regiões mais altas dos pulmões. 

9

DRENAGEM AUTÓGENA 

Como realizar?

A DA é composta por 3 fases

Você irá “Deslocar” a secreção das

partes mais baixas dos pulmões,

realizando respirações leves: encha os

pulmões com um pouco de ar e

segure por 3 segundos. Repita 2-3x.
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Realize a “Eliminação” do muco

realizando respirações maiores: encha os

pulmões com o máximo de ar que você

conseguir e segure por 3 segundos.

Repita 2-3x. Depois disso, você pode tossir

ou fazer o huff.

 Você irá “Coletar” essas secreções

por meio de respirações médias:

encha os pulmões com um pouco

mais de ar e segure por 3 segundos.

Repita 2-3x.

DRENAGEM AUTÓGENA
MODIFICADA

A drenagem autógena modificada (DAM) é uma

técnica baseada na DA, contudo a sequência da

respiração é alterada, mas, assim como na DA, tem o

objetivo de remover secreções de vias aéreas. Pode

substituir a DA, caso o individuo se sinta cansado.
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Como realizar?

A DAM é composta por 4 fases

Inspiração lenta e profunda pelo nariz

(encher ao máximo os pulmões)

Prender a respiração por 2 ou 3

segundos.

Expirar lentamente, esvaziando os pulmões.

Nessa fase a expiração deve ser passiva, ou

seja, sem uso da musculatura respiratória.

E por ultimo, irá expirar ativamente,

utilizando a musculatura respiratória

para empurrar o ar para fora, gerando

um fluxo expiratório final lento.
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TÉCNICA DE EXPIRAÇÃO 
FORÇADA

 A técnica de expiração forçada (TEF), é conhecida como

“huffing” ela será utilizada quando o individuo sentir que o

pulmão está com bastante secreção com objetivo de

mobilização e eliminação dessas secreções que estão nas vias

aéreas proximais, ou seja, aquelas que produzem os roncos. 

A criança deve ser orientada a realizar uma

inspiração, seguida de expiração de maneira

forçada, isto é, emitindo sons de “huffs”, com a

garganta aberta, acompanhada de tosse para

eliminação das secreções.

Se necessário, para evitar broncoespasmo e

queda na saturação, realize a respiração

diafragmática controlada, que consiste em

inspirar pelo nariz e direcionar o ar para

barriga (como se estivesse enchendo um

balão) e depois expire o ar pela boca.

Como realizar?
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CICLO ATIVO DA RESPIRAÇÃO

O ciclo ativo da respiração (CAR) consiste em 3 etapas:

controle respiratório (CR), exercício de expansão

torácica (EET) e técnica de expiração forçada (TEF).

Como realizar?

CR:  Inspirar com padrão respiratório diafragmático

(encher os pulmões subindo a barriga ao mesmo

tempo). Pode colocar as mãos na barriga para sentir

melhor o movimento.

EET: Inspirar com padrão respiratório torácico (encher os

pulmões subindo o tórax ao mesmo tempo). As inspirações

devem ser profundas e sustentadas, inspirando de forma ativa

e expirando de forma passiva, com o objetivo de expandir o

tórax.

Realizar 1 ou 2 expirações forçadas

(como descrita na página anterior).
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Mão na barriga
Mão no tórax



Exemplo prático de uma sequência do CAR:

HUFF!! HUFF!!

38

HUFF!! HUFF!!



TOSSE DIRIGIDA E 
TOSSE ASSISTIDA

É voluntária e realizada em pessoas colaborativos, isto é, que

possuem a capacidade de tossir por si só. 

Como realizar?

Se  necessário, o cuidador pode realizar

uma pressão manual na região do

abdômen durante a fase das expirações

e mantê-las (osse assistida).

Estar sentado ou deitado com

a cabeceira elevada, com uma

ligeira flexão dos joelhos e

apoio dos pés no colchão. 

Inspirar profundamente, contrair

a musculatura abdominal e

tossir.

Pressão manual realizada pelo cuidador quando

a pessoa com FC não tem força suficiente para

tossir.
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NEBULIZAÇÃO

USO DE 
EQUIPAMENTOS10

  O tratamento inalatório via nebulizadores tem o objetivo de fazer

com que a medicação chegue diretamente nos pulmões de forma

eficiente e sem danos ao organismo. 

   Os nebulizadores mais comuns são os a jato e o ultrassônico. O a jato

desempenha papel importante no tratamento das pessoas com FC,

pois são de fácil uso e têm baixo custo. 

1

2

A criança deve estar sentada ou semi-

deitada para melhor comodidade; o

aparelho deve estar higienizado de

maneira correta; a medicação prescrita

deve ser colocada no “copo” do

nebulizador.

Importante lembrar que a medicação e a

diluição no soro fisiológico deve seguir a

prescrição médica; em seguida o

responsável deve liga-lo na rede elétrica/  

bateria;
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3

A máscara facial deve ser do

tamanho adequado para a

criança, garantindo que fique

melhor adequada a face.

4

O nebulizador irá transformar o(s) medicamento(s) líquido(s) em

gás com pequenas gotículas — meio que consegue atingir as
vias respiratórias com maior velocidade; para melhor efeito a

criança deve ser instruída a realizar inspirações lentas e segurar
o ar de 2 a 3 segundos e expirar lentamente dentro da própria

máscara.

41



BRONCODILATADORES 
DOSIMETRADOS 

(BOMBINHA)

Agite a bombinha por 30 segundos antes de utilizá-la;

Para a medicação ser absorvida corretamente é

necessário soltar todo o ar presente nos pulmões;

As bombinhas podem ter diferentes medicações, como os

corticoides (previnem o inchaço nas vias aéreas) e os

broncodilatadores (servem para "abrir" as vias aéreas e, assim,

facilitar a entrada de ar).

1
2
3

Se posicione preferencialmente sentado ou em pé;

Siga as recomendações abaixo para melhor resposta ao
tratamento:

42



Após isso, conte mentalmente até 5 a 10 segundos
segurando a respiração, isso irá garantir uma melhor

entrada dos medicamentos nos pulmões;

Realize esse processo de forma lenta, pois quanto

mais regular o fluxo de ar que você respira, melhor
será depositada a medicação nas vias respiratórias.

Se tiver sido prescrito mais de um jato, aguarde de 30
a 60 segundos para repetir o uso. Agite novamente a

medicação.

4
5
6

O uso do espaçador é recomendado para todas as
idades! Bebês e crianças menores devem fazer uso do
espaçador junto com uma máscara facial e adultos
devem utilizar o espaçador junto com um bocal.

!
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O fluxo inspiratório necessário varia de 30 a 60 L-min, de acordo com o

dispositivo. 

Crianças de 4 ou 5 anos podem ter  dificuldade em chegar nestes fluxos.

A inalação pouco vigorosa e lenta compromete a eficácia da

medicação (pouca deposição no pulmão e maior na

orofaringe). 

INALADORES A PÓ

São aparelhos pequenos, práticos para transporte e ativados pela
inspiração. A medicação a ser administrada encontra-se em formato

de pó, fragmentada e micronizada para produzir partículas

respiráveis.

Deve-se realizar uma expiração lenta e,

em seguida, inalar o medicamento por

meio de uma inspiração profunda e a

inalação rápida, vigorosa e constante.
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EPAP ARTESANAL

Essa resistência auxilia na

expectoração. 
A profundidade da imersão

do tubo na água define a

pressão gerada, por isso,

deve ser individualizado para

cada criança.

A pressão expiratória positiva nas vias aéreas (EPAP) é um

recurso terapêutico que caracteriza uma inspiração

seguida de uma expiração contra uma resistência. 

O EPAP artesanal gera uma

pressão positiva na

expiração por meio da água,

ou seja, os pacientes

encontram uma resistência

para soltar o ar. 

Como fazer e utilizar o seu EPAP artesanal?

Tenha em mãos:

Um canudo/tubo entre 35

a 40 centímetros de

comprimento e diâmetro

de aproximadamente 10

milímetros.

Uma garrafa preenchida

com água com marcação

entre 1 e 10 cm de água.
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FLUTTER/SHAKER

São considerados dispositivos de

pressão positiva oscilatória, isto é,

têm como objetivo favorecer a

expectoração das secreções

pulmonares por meio de

movimentos oscilatórios.

Como realizar?
Realize uma inspiração livre do

dispositivo de maneira lenta e

profunda, seguida de pausa

inspiratória de 2 a 3 segundos.

Após isso, realize a expiração pela

boca no aparelho com velocidade

suficiente para vencer a resistência e

fazer o equipamento vibrar

produzindo oscilações que levam o

desprendimento de secreção das

paredes das vias respiratórias.

Após o número de

repetições necessárias,

realize uma tosse
(huffing) para favorecer a

eliminação de secreções.

Você deve selecionar a melhor posição para

gerar vibração suficiente que possa

mobilizar as secreções.
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ACAPELLA 

É um dispositivo de pressão positiva oscilatória, onde

o ar expirado passa através do ACAPELLA que produz

um fluxo oscilante que irá mobilizar as secreções e

assim facilitar a expectoração.

O paciente pode inspirar e

expirar através do dispositivo

normalmente, pois possui uma

válvula com duas direções que

permite essa possibilidade. O

paciente deve ser capaz de manter

um fluxo de expiração durante 3

segundos.

Como realizar?

 Esse modelo pode ser utilizado

em qualquer posição, como

sentar-se, manter-se em

inclinação ou deitar-se.
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HIGIENIZAÇÃO DE
APARELHOS11

Antes de iniciar o processo de higienização dos aparelhos

lave bem as mãos com água e sabão, seque e finalize a

limpeza das mãos com álcool em gel.

Como higienizar o nebulizador?

Desmonte o kit do nebulizador e

limpe o tubo compressor de ar com

um papel toalha umedecido com

álcool. 

Depois lave as outras peças do

aparelho com água corrente e sabão.

Desinfecção do nebulizador (copo):

Técnica 1- Em uma panela utilizada

exclusivamente para este procedimento,

coloque 1 litro de água e deixe ferver.  

Após iniciar a ebulição coloque o copo

do nebulizador e deixe fervendo por 5

minutos.  Retire após o tempo e seque

com um papel toalha.

Técnica 2- Em um recipiente

com álcool 70% coloque o

copo do nebulizador  e deixe-o

imerso durante 5 minutos.

Após retirar lave com água

filtrada e deixe secar.
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Com a água em ebulição colocar todas as peças do

equipamento e deixar fervendo por 5 min, exceto a esfera que é

composta por aço carbono e niquelada, sendo este material não

resistente a altas temperaturas e fácil de oxidar. 

Da mesma forma, esses componentes devem ser

lavados todos os dias com água corrente e sabão. 

Como higienizar o shaker?

Desmonte o equipamento e

realize a limpeza das peças

separadamente com água e sabão.

Como higienizar a máscara de EPAP ou

EPAP artesanal?

Desinfecção do Shaker:

Para higienizar a esfera de metal você pode

utilizar a técnica de imersão em álcool 70%

durante 5 min. Essa técnica também pode ser

feita com as outras partes do shaker.

A desinfecção da máscara de EPAP  deve ser realizada por meio da

imersão em álcool 70% durante 5 min. Em hipótese alguma essa

deve ser colocada em água fervendo.
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EXERCÍCIO FÍSICO
NA FIBROSE CÍSTICA

SEÇÃO III 



O exercício físico pode auxiliar nos resultados funcionais e
posturais, bem como melhorar a autoestima da pessoa com
FC. Além disso, entre os seus benefícios estão:

Melhorar o estado nutricional;

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
FÍSICO12

Favorecer a eliminação de secreção;

Aumentar a força muscular e a flexibilidade;

Melhorar a tolerância ao exercício; 

Minimizar o comprometimento do pulmão.

Por isso, deve fazer parte do cotidiano destes indivíduos,

principalmente durante as internações, uma vez que ajuda a

diminuir o tempo de hospitalização 
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Logo, é um componente essencial no tratamento. Níveis

baixos de prática de atividade física têm sido associados a

pior função do pulmão, condicionamento aeróbico, controle

das taxas de açúcar no sangue e composição dos ossos do

corpo humano. Nessa perspectiva, os exercícios

recomendados para as pessoas com FC são:

Exercício aeróbico

Exercício resistido
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    É necessário monitorizar a pessoa

com FC durante a prática do

exercício físico. Essa monitorização

pode ser de forma direta (ex:

frequência cardíaca, saturação

periférica de oxigênio, volume de

oxigênio máximo ou VO2 máx) ou

de forma indireta (percepção do

esforço). 

MONITORIZAÇÃO DO
EXERCÍCIO FÍSICO13

   Para avaliar a percepção do esforço, são utilizadas diferentes

escalas,  como a escala de Borg ou a escala OMNI para

crianças.

Escala OMNI para crianças Escala de Borg modificada
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     Exercícios de intensidade moderada atingem 5 ou 6 na Escala
Modificada de Borg e 70-80% da frequência cardíaca máxima
(FCmáx).

     Já os exercícios vigorosos atingem 7 ou mais na Escala
Modificada de Borg e 80-90% da FCmáx. Quando o exercício é
vigoroso, a pessoa não consegue falar mais do que duas palavras
enquanto o pratica. Esses exercícios só devem ser realizados
acompanhados de um profissional de saúde. 

     

 Realizar avaliação com um fisioterapeuta especializado.

Após essa avaliação, será  prescrito um protocolo de
exercícios físicos de acordo com a capacidade
cardiorrespiratória da pessoa com FC.
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 As pessoas com FC devem realizar
exercícios físicos com intensidade
moderada a vigorosa. 

RECOMENDAÇÕES PARA O
EXERCÍCIO FÍSICO14

   As diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da FC e a
Recomendação Brasileira de Fisioterapia na FC recomendam:



Por exemplo, João tem 20 anos. a FCmáx dele é 200 bpm (220-20).

Já a FC na zona de treino moderado equivale a 70-80% da FCmáx, ou
seja:

FCmáx(200) x 70%= 140 bpm
FCmáx(200) x 80%= 160 bpm

 

Então a FC do João para o treino moderado deve ser de 140 a 160bpm.

 

    

Para saber a FCmáx é só realizar o seguinte cálculo:

Homens adultos:
 

FCmáx= 220-idade
 

Mulheres adultas:
 

FCmáx=210-idade
 

Crianças e adolescentes:
 

FCmáx = 208 - (0,7 x idade)
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Os exercícios aeróbicos devem
ser realizados de 3 a 5 vezes
por semana, de 30 a 60
minutos
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Os exercícios resistidos devem
ser realizados de 2 a 3 vezes
por semana, com 1 a 3 séries
de 8 a 12 repetições.

Quando interromper os exercícios físicos?

 
 

       Infecção Dor no peito                                         

 
 

Falta de ar

 
 

Desmaio



Entre os exercícios aeróbicos que podem ser
realizados pelas pessoas com FC estão:

O exercício aeróbico é definido como qualquer forma de

atividade física que aumente o número de contrações do

coração e do volume respiratório para atender às

necessidades de oxigênio dos músculos do corpo humano,

desta forma favorecendo ao um melhor condicionamento

cardiorrespiratório. Em comparação aos medicamentos, é

mais fácil de realizar e tem menos efeitos colaterais, porém

não podemos deixar de associar os dois, desde que estejam

prescritos

 EXERCÍCIOS AERÓBICOS15

Bicicleta

Corrida
Pular em cama elástica
ou solo com segurança

Subir e descer escadas
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 EXERCÍCIOS DE FORÇA16
Nesse tipo de treino todo o nosso corpo é trabalhado,

focando um pouco em cada parte. É normal sentir dor no

dia seguinte, uma ou  sensação de "queimação" nos

músculos que foram fortalecidos, por isso é  indicado  nos

primeiros dias comece devagar e siga seu ritmo. Lembrando,

claro, de tomar todos os cuidados necessários e se precisar,

um intervalo para se recuperar!

E o que precisa para fazer esses exercícios? 

Colchonete/cama Pesos de academia/quilos

de alimentos/garrafas pet

com areia/pedra
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Entre os exercícios de força que as pessoas com FC podem
realizar estão: 

Lembrando que todos os exercícios devem ser feitos 2 vezes

de 8 a 12 repetições em cada e 1 minuto de intervalo entre

cada vez.

Agachamento Ponta dos pés

Ponte Abdominal

Supino Costas

59
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ROTINA DE EXERCÍCIOS

PARA ADULTOS 

ANEXO I



BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS

A maioria das pessoas com fibrose cística tende

a tolerar diversos tipos de atividade física. Já a

quantidade e o tipo de exercício, que cada

pessoa pode suportar, irá variar para cada

indivíduo e de acordo com a severidade da

doença e de cada indivíduo. Para pessoas com

FC é importante o contato com uma equipe

multiprofissional para melhor acompanhamento

da saúde e orientação dos exercícios. 

E para aqueles que podem fazer exercícios, os

aeróbicos são os mais indicados para um melhor

benefício. Eles incluem natação, corrida,

pedaladas e/ou outras atividades vigorosas que

aceleram os batimentos do coração e treinam a

respiração.

Melhorar a função dos pulmões;

Melhorar a força e resistência física;

Aumentar a energia;

Prolongar a expectativa de vida;

Promover a limpeza das nossas vias

respiratórias, ajudando assim a prevenir

infecções respiratórias, como pneumonia;

Manter o nosso corpo e sistemas saudáveis. 

Um estilo de vida ativo traz benefícios à saúde de

todos, mas a prática de exercícios é especialmente

importante para pessoas com fibrose cística. Os

exercícios físicos podem ajudar a:

POSSO FAZER ATIVIDADE 
FÍSICA NORMALMENTE? 

COMO O EXERCÍCIO 
PODE ME AJUDAR? 



BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS

A maioria das pessoas com fibrose cística tende

a tolerar diversos tipos de atividade física. Já a

quantidade e o tipo de exercício, que cada

pessoa pode suportar, irá variar para cada

indivíduo e de acordo com a severidade da

doença e de cada indivíduo. Para pessoas com

FC é importante o contato com uma equipe

multiprofissional para melhor acompanhamento

da saúde e orientação dos exercícios. 

E para aqueles que podem fazer exercícios, os

aeróbicos são os mais indicados para um melhor

benefício. Eles incluem natação, corrida,

pedaladas e/ou outras atividades vigorosas que

aceleram os batimentos do coração e treinam a

respiração.

Relógio ou celular com cronômetro para

marcação de tempo;

Pacotes de alimentos de diferentes pesos

(arroz, açúcar, farinha, vitamilho/massa de

cuscuz, etc);

Sacolas plásticas;

Almofadas; 

Colchas;

Podemos usar diversas coisas para nos

exercitarmos, até mesmo coisas que já temos

em casa, como almofadas, travesseiros, cordas,

pacotes de alimentos. Para criatividade não tem

limites!

Para fazer os exercícios e atividades dessa

cartilha podemos usar:

POSSO FAZER ATIVIDADE 
FÍSICA NORMALMENTE? 

E O QUE POSSO USAR PARA
FAZER OS EXERCICIOS? 



CUIDADOS ANTES DOS EXERCÍCIOS

Não pode estar com alguma infecção respiratória no momento;

Não pode estar com febre;

Deve estar com a pressão arterial normal na hora do exercício (se você

toma remédio para a pressão, também pode fazer, desde que esteja

tomando os medicamentos corretamente e a pressão esteja dentro dos

valores normais na hora do exercício);

Não pode ter nenhuma outra restrição médica ou fisioterapêutica prévia;

Deve ter se alimentado corretamente (pelo menos 30 minutos antes do

exercício, e não deve estar de “barriga cheia” no momento do exercício e

nem estar com fome há muitas horas);

Não deve apresentar hemoptise (sangue no escarro) nos últimos 7 dias;

Se estiver tudo certo, podemos seguir em frente.

Antes de iniciarmos os exercícios físicos, que mostraremos a seguir, é

necessário checar alguns aspectos da sua saúde. Vamos verificar, de acordo

com os itens abaixo, se você já pode realizar os exercícios sugeridos. 

Para fazer os exercícios, você:

Ainda não, antes de iniciarmos nossas

atividades vamos aprender algumas coisas

importantes. Por exemplo, como medir a

frequência cardíaca (batimentos que o coração

faz em um minuto) e como saber se o exercício

está sendo feito da forma certa. Também

quando é hora de parar o exercício e o que

vamos sentir durante essas atividades. 

ANTES DE INICIARMOS OS EXERCÍCIOS É
IMPORTANTE CHECAR ALGUMAS COISAS...

ENTÃO JÁ POSSO FAZER
AS ATIVIDADES ? 



ROTINA DE EXERCÍCIOS PARA ADULTOS 

A escala de BORG é uma escala para medir o

esforço/cansaço de uma pessoa durante uma

atividade física, ela vai de 0 a 10 em seus números,

cujo 0 é nada/nenhum esforço físico, ou seja, uma

pessoa parada confortavelmente, e 10 é o máximo

de esforço que consegue fazer. Por exemplo, em

uma caminhada leve o indivíduo pode dizer que

sente 3/4 de esforço, enquanto que sentado pode

falar que o esforço está em 0/1. Ou seja, o resultado

pode variar de pessoa para pessoa. Nós vamos

utilizar essa escala para medir a intensidade dos

exercícios, por isso é importante que você conheça

essa escala e seus números. 

A frequência cardíaca representa os batimentos do

coração durante 1 minuto. É importante medirmos

nossa frequência cardíaca para nos ajudar a também

medir a intensidade das nossas atividades.

Para medir a frequência cardíaca coloque os dedos

indicador e médio no punho, próximo ao polegar

(como na figura ao lado) e note que será possível

sentir a pulsação. Atenção: Neste momento é

importante não utilizar o polegar para sentir, pois ele

tem pulsação própria e pode confundir a contagem

dos seus batimentos. 

Conte seus batimentos durante 1 minuto. 

É esperado uma frequência de 60 a 100 batimentos

por minuto (bpm). (Outra opção é contar os

batimentos durante 30 segundos e multiplicar os

resultados por 2). 

Como podemos medir a nossa frequência cardíaca? 

O QUE É A ESCALA DE BORG
E FREQUÊNCIA CARDÍACA?

Não se preocupe, deixaremos essa tabela

mais a frente junto com os exercíos.
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Devemos parar os exercícios quando nos sentimos

mal, ou quando sentirmos algum dos sintomas

abaixo: 

Dispneia (sensação de falta de ar);

Quando a saturação estiver abaixo de 90% no

oxímetro de pulso (aquele que coloca no dedo); 

Se a ponta de seus dedos ou boca ficarem com uma

cor azulada (diferente da sua cor normal);

Dificuldade para respirar, sensação de aperto no

peito, uso de musculatura na região do pescoço,

maior abertura do nariz e/ou respiração pela boca;

Apresentar algum desconforto gastrointestinal,

náuseas ou enjoo, suor frio, vontade de vomitar,

sensação de refluxo ou azia, sensação de inchaço,

dor no estômago, etc.

ESSES SÃO OS SINAIS PARA PARAR O EXERCÍCIO!

E QUANDO DEVO
INTERROMPER O EXERCÍCIO?

OK... MAS COMO VOU SABER SE ESTOU
FAZENDO CERTO?

Durante os exercícios é esperado um pouco de cansaço acima do normal,

respiração um pouco mais acelerada e intensa, coração mais acelerado, é possível

sentir um pouco de fadiga muscular e sensação de queimação leve, durante as

atividades de fortalecimento, e tudo isso é normal! Para acompanhar se a

intensidade está adequada é importante manter a tabela de BORG próxima com

você e observar como se sente. Caso o cansaço ultrapasse o número “7”, é

necessário fazer uma breve pausa ou descanso até que retorne para os números “5

ou 6”.

É importante lembrar que nos descansos não devemos parar de vez, faça uma

caminhada lenta até que se sinta descansado e sempre faça uma pausa

caminhando lentamente quando for parar o exercício.

A intensidade do exercício estará correta quando você NÃO apresentar nenhum

dos sinais de desconforto e ainda sentir que está fazendo uma atividade física que

cause um pouco de cansaço.
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

TREINO
AZUL

TREINO
AZUL

TREINO
AZUL

TREINO
VERDE

TREINO
VERDE

Sábados e Domingos serão dias de descanso!

Planejamos nossas atividades em cinco dias na semana. Em três dias da

semana iremos fazer atividades aeróbicas, ou seja, iremos fazer atividades de

caminhada, corrida, pular corda, subir degraus, etc, este será nosso TREINO
AZUL. Nos outros dois dias iremos fazer atividades de fortalecimento do corpo,

como agachamentos, abdominais, este será nosso TREINO VERDE.

Além disso, no TREINO AZUL deixaremos mais de uma opção de atividade,

assim você poderá escolher qual atividade quer fazer para que possa variar

durante a semana.     

Antes de iniciarmos nossas atividades separe os materiais que iremos usar,

cada material estará no exercício mais a frente, deixe perto também a escala

de BORG,  uma garrafinha ou copo com água e lembre-se dos SINAIS PARA
PARAR para não correr nenhum risco.   

COMO SERÃO DIVIDIDAS NOSSAS ATIVIDADES?  

TUDO PRONTO PARA COMEÇAR?



Na caminhada, se for sair de casa lembre-se de utilizar

máscaras e toda a proteção adequada, levar um

pouco de água e se possível a escala de BORG (pág.:

15); Nessa atividade iremos fazer de 20 minutos a
30 minutos mantendo um ritmo leve e um BORG de
3 a 4.  
Como segunda opção podemos subir e descer

degraus. Nesta opção, basta subir e descer o lance de

escada ou degraus e lembre-se de trocar o pé que

sobe caso sejam poucos degraus,. Também iremos

fazer de 20 a 30 minutos  e BORG entre 3 e 4.
Faça intervalos sempre que achar necessário ou

quando aparecer um dos SINAIS DE PARADA. 
Se possuir esteira em casa pode usar também.

Como primeira sugestão para atividades leves temos duas

opções, uma caminhada leve em casa ou ao redor, ou se

tiver escadas ou batentes no local você pode subir e

descer esses degraus. 

OPÇÃO 2- ATIVIDADES MODERADAS

Se for pedalar em vias públicas escolha um caminho já conhecido para que não

ocorram imprevistos, leve com você uma garrafinha de água e, se possível, a escala

de BORG. Nesta atividade iremos fazer de 15 a 30 minutos de pedalada

mantendo o BORG entre 5 e 6. Se for pedalar em casa com bicicleta de

academia regule a intensidade como preferir desde que perceba um pouco de

esforço na atividade.

Como segunda opção colocamos uma caminhada mais acelerada, similar à

primeira opção. Busque um ambiente em casa ou próximo para realizar, e

aumente um pouco a velocidade, mantendo o BORG entre 5 e 6 durante 15 a 30

minutos.

Como opções de atividades  moderadas escolhemos andar de bicicleta, em vias

públicas, como na rua, ou bicicletas de academia, se tiver acesso, e caminhadas mais

aceleradas; 

TREINO AZUL!

OPÇÃO 1 - ATIVIDADES LEVES 



Material necessário : Nenhum

Quantas vezes posso fazer? 2 vezes com 12 repetições em

cada e 1 minuto de intervalo entre cada vez. 

O que vou sentir? Uma leve sensação de queimação na parte

da frente da coxa.

Como fazer? Em frente a uma parede mantenha os pés um

pouco afastados, na largura dos ombros, em seguida dobre os

joelhos, como se fosse sentar em uma cadeira, similar a figura ao

lado, se não conseguir não é necessário "descer" tanto. Lembre-

se de  puxar o ar durante o agachamento e soltar o ar depois,

sem prender a respiração!
Se o exercício parecer leve, você pode segurar pesos para deixar

o exercício mais intenso. Se preferir estique os braços para

manter o equilíbrio.

Material necessário: Nenhum

Quantas vezes posso fazer? 3 vezes com 8 repetições em cada e

1 minuto de intervalo entre cada vez. 

O que vou sentir? Uma leve sensação de queimação na

panturrilha (batata da perna).

Como fazer? Em um degrau ou batente deixe o calcanhar para

fora do degrau, ficando apoiado na ponta dos pés, segurando em

um corrimão ou parede próxima, fique na ponta dos pés, em

seguida retorne devagar até alcançar o chão ou passar um pouco

do degrau, se não tiver um degrau pode ser feito no chão.

Nesse treino iremos trabalhar todo nosso corpo, um pouco em

cada parte. É normal sentir um desconforto como "queimação"

nos músculos que estamos fortalecendo, no dia seguinte e até

um pouco dolorido depois, por isso nos primeiros dias comece

devagar e siga seu ritmo. Lembre-se dos intervalos e dos

cuidados necessários! 

TREINO VERDE!

EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO

EXERCÍCIO 1 - AGACHAMENTO 

EXERCÍCIO 2 -NA PONTA DOS PÉS



Material necessário: Colchonete, colcha ou na cama.

Quantas vezes posso fazer? 3 vezes com 10 repetições em cada, e 1

minuto de intervalo entre cada vez. 

O que vou sentir? Uma leve sensação de queimação no glúteo

(bumbum).

Como fazer? Deitado em cima do colchonete, mantenha os braços ao

lado do corpo e deixe os joelhos dobrados como na figura abaixo, e as

pernas um pouco abertas, em seguida tire o bumbum do chão e eleve um

pouco, depois desça lentamente até tocar o colchonete. Lembre de

sempre contrair a barriga durante o exercício, e nunca prenda a

respiração.

TREINO VERDE!

EXERCÍCIO 3 - PONTE

EXERCÍCIO 4 - ABDOMINAIS
Material necessário: Colcha, colchonete ou na

cama. 

Quantas vezes posso fazer? 3 vezes com 10

repetições em cada e 1 minuto de intervalo entre

cada vez. 

O que vou sentir? Uma leve sensação de

queimação no abdômen. 

Como fazer? Ainda deitado e com os joelhos

dobrados, como na figura, coloque os braços

esticados para frente ou atrás da cabeça, em

seguida levante um pouco o tronco, descolando as

costas do chão; Importante: não faça força no

pescoço ao levantar o corpo do chão, é importante
realizar a força no abdômen, em seguida volte

devagar até tocar as costas no chão. 



TREINO VERDE!

EXERCÍCIO 5 - EXERCÍCIO PARA AS COSTAS

EXERCÍCIO 6 - SUPINO

Material necessário: Pesos de academia ou

quilos de alimento, o que você tiver em casa!

Quantas vezes posso fazer? 2 vezes com 12

repetições em cada braço, e 1 minuto de pausa

entre cada vez. 

O que vou sentir?  Uma leve sensação de

queimação na região das costas, próximo as

escápulas (pás das costas)

Como fazer? Em pé de frente a um espelho ou

parede incline um pouco o corpo para a frente,

como se fosse pegar algo próximo do chão,

dobre levemente os joelhos, e mantenha os

braços abaixados e esticados como na figura ao

lado, segure os pesos ou alimentos na mãos

firmemente e em seguida puxe os pesos para

as costas, dobrando os cotovelos e contraindo

as escápulas ("pás das costas") para juntar elas.

Material necessário: Colcha, colchonete ou na

cama para deitar, pesos de academia ou quilos de

alimentos. 

Quantas vezes posso fazer? 3 vezes com 10

repetições em cada e 1 minuto de intervalo entre

cada vez. 

O que vou sentir? Uma leve sensação de

queimação no peito.

Como fazer? Deitado e com os joelhos dobrados,

como na figura, coloque os braços um pouco

abertos ao lado do tronco, segure os pesos (pode

usar uma sacola/saco para colocar mais peso,

cuidado apenas com a quantidade para não

rasgar a sacola, deixe os cotovelos dobrados  e em

seguida levante os braços de forma que estique os

cotovelos, e retorne lentamente.



 ESCALA DE BORG E FREQUÊNCIA
CARDÍACA

(anos)
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PARA CRIANÇAS 

ANEXO II



BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS

COMO O EXERCÍCIO PODE
AJUDAR AS CRIANÇAS? 

A maioria das pessoas com fibrose cística tendem a tolerar diversos tipos de

atividade física. Já a quantidade e o tipo de exercício que cada pessoa pode

suportar irá variar de acordo com a severidade da doença e de cada indivíduo.

Para pessoas com FC é importante o contato com uma equipe multiprofissional

para melhor acompanhamento da saúde e exercícios. 

Para as crianças é importante sempre estar acompanhada dos pais ou

responsaveis durante as brincadeiras, e se já possuir alguma recomendação

médica segui-la, além disso sempre observar a criança durante as atividades.

Melhora a função dos pulmões;

Melhora a disposição para as brincadeiras;

Aumentar a energia;

Prolongar a expectativa de vida;

Promover a limpeza das nossas vias

respiratórias;

Manter o nosso corpo e sistemas saudáveis. 

Um estilo de vida ativo traz benefícios à saúde

em todas as idades, mas a prática de exercícios

desde de criança ajuda a transformar isso em

um hábito, além de ajudar no desenvolvimento

motor da criança e por fim melhorar a saúde

geral da criança com FC. 

AS CRIANÇAS PODEM FAZER
EXERCÍCIOS NORMALMENTE? 

E O QUE POSSO USAR PARA
FAZER OS EXERCICIOS? 

Relógio ou celular com cronômetro para marcação de tempo;

Copos plásticos;

Cordas...

Podemos usar diversas coisas para nos exercitarmos, até mesmo coisas que já

temos em casa, como almofadas, travesseiros, cordas, pacotes de alimentos. Para

criatividade não tem limites! Além disso podemos usar os brinquedos que a criança

já possui.

Para fazer os exercícios e atividades dessa cartilha podemos usar:
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QUANTAS VEZES A CRIANÇA PODE FAZER?

Faça pausas sempre que a criança se sentir

cansada demais para continuar ou quando ela

apresentar algum dos SINAIS DE PARADA.

Durante as pausas entre as brincadeiras, pergunte

como a criança se sente e se quer um pouco de

água. É importante sempre manter uma boa

hidratação, porém não deixe a criança beber muita

água de uma só vez. Prefira sempre oferecer em

pequenas quantidades e durante os intervalos. 

Durante a brincadeira sempre fique próximo e

observe a criança, observe se ela está mais

cansada que o normal, lembrando dos SINAIS
PARA PARAR (que estão na próxima página),

observe se a criança está sentindo alguma dor,

ou desconforto, também pergunte como ela

está se sentindo, se está gostando da atividade;

Após as brincadeiras lembre sempre de limpar

os brinquedos e materiais que a criança

utilizou, não os deixe guardados em locais

fechados ou úmidos para evitar mofo.

Sempre fique de olho na criança!

O ideal é fazer de 3 a 5 vezes na semana por pelo menos 30 minutos por
dia, além de ir mudando as brincadeiras e atividades para que a criança se

sinta mais estimulada a participar.

Mais a frente mostraremos algumas brincadeiras que podem ser feitas com a

criança, como amarelinha, pula corda, pega-pega, entre outras...

ALGUNS CUIDADOS
COM A CRIANÇADA!

O QUE FAZER DURANTE
O DESCANSO?



ESCALA DE BORG PARA CRIANÇAS

A escala de BORG é uma escala para medir o esforço/cansaço de uma

pessoa durante uma atividade física, ela vai de 0 a 10 em seus números,

cujo 0 é nada/nenhum esforço físico, ou seja, uma pessoa parada

confortavelmente, e 10 é o máximo de esforço que consegue fazer. Por

exemplo, em uma caminhada leve o indivíduo pode dizer que sente 3/4 de

esforço, enquanto que sentado pode falar que o esforço está em 0/1. Ou

seja, o resultado pode variar de pessoa para pessoa. Nós vamos utilizar essa

escala para medir a intensidade dos exercícios, por isso é importante que

você conheça essa escala e seus números. 

Para as crianças usaremos uma tabela de BORG com algumas imagens de

"minions", a criança pode responder como está o cansaço pelas frases,

cores ou rostos na tabela.

Não se preocupe,

deixaremos essa tabela mais
a frente após os exercícios.



COMO SABER SE A CRIANÇA ESTÁ BEM
DURANTE AS BRINCADEIRAS?

Se a criança apresentar dispneia (sensação de falta de ar);

Observe se  saturação estiver abaixo de 90% no oxímetro de pulso (aquele

que coloca no dedo), se possuir; 

Se a ponta de seus dedos ou boca ficarem com uma cor azulada (diferente

da sua cor normal);

Dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, uso de musculatura

na região do pescoço, maior abertura do nariz e/ou respiração pela boca;

Apresentar algum desconforto gastrointestinal, náuseas ou enjoo, suor frio,

vontade de vomitar, sensação de refluxo ou azia, sensação de inchaço, dor

no estômago, etc.

Quando esses sinais aparecerem faça um intervalo na brincadeira até a

criança se sentir melhor, e caso necessário busque ajuda ou ligue 192 para a

SAMU;  

ESSES SÃO OS SINAIS PARA PARAR O EXERCÍCIO!

Sempre fique próximo a criança durante as brincadeiras, pergunte como ela se

sente, se sente algo diferente do comum ou se ela aparenta estar bem,

também fique atento a alguns sinais : 

PARA SABERMOS SE A CRIANÇA ESTÁ BEM É
IMPORTANTE OBSERVAR ALGUNS SINAIS IMPORTANTES



SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS

A amarelinha vai estimular a criança a fazer atividades físicas, além

de ajudar a desenvolver coordenação e equilíbrio. É uma

brincadeira antiga que é ótima para auxiliar no processo de

desenvolvimento da criança. A Amarelinha mais comum é aquela

feita no chão e marcada com giz, mas qualquer outro material que

possa se utilizado para marcar o chão, como fita adesiva ou tinta,

também podem ser usados.

As regras da brincadeira:

1. Cada jogador irá precisar de uma pequena pedrinha ou tampa de

garrafa.

2. O primeiro a começar a brincadeira deve jogar a pedrinha na

casa marcada com o número "1" e vai pulando de casa em casa,

partindo da casa 2 até a 10.

3. Lembre-se que só pode colocar um pé em cada casa. Quando há

uma casa do lado da outra, pode colocar os dois pés no chão.

4. Quando chegar na casa 10, o jogador então deve se  virar e voltar

pulando da mesma maneira, um pé em cada casa,  pegando a

pedrinha quando estiver na casa 2.

5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na casa 2

e assim sucessivamente.

6. Perde a vez na brincadeira quem : 

– Pisar nas linhas do jogo;

– Pisar na casa onde está a pedrinha;

– Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair;

– Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha de volta.

7. Ganha quem conseguir terminar de pular todas

as casas primeiro.

Antes de começar, lembre-se de separar os brinquedos que irão usar, um pouco

de água para a criança, e explicar que serão brincadeiras que podem deixar ela

um pouco mais cansada. Explique que a criança pode pedir pausas durante a

atividade se estiver muito cansada. Durante as brincadeiras mostre a escala de

BORG para crianças para que ela diga como está o cansaço, pelos números ou

rostinhos na tabela. Se chegar a 7 ou mais faça uma pausa de 1 a 3 minutos com a

criança. 

TUDO PRONTO PARA COMEÇAR?

BRINCADEIRA 1 AMARELINHA 



SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS

Pular corda gera grande esforço físico, ideal para a

saúde e os momentos de diversão das crianças. Além

disso, é uma brincadeira muito fácil e que só exige uma

corda e energia para pular. A criança tanto pode pular

corda sozinha como em grupo, assim como em casa,

no colégio ou na rua. Para isso, ela deverá ter

habilidades motoras de saltar com um e dois pés,

agachar, girar e equilibrar-se. Nessa atividade é sempre

importante ficar de olho na criança para observar como

está o cansaço e ter os cuidados necessários. O tempo

de brincadeira pode mudar de criança para criança.

Trouxemos apenas algumas sugestões de brincadeiras paras as crianças, como

cada criança pode gostar de diversas outras brincadeiras é importante estimular

que ela brinque com coisas de sua preferência, por isso sempre pergunte se ela

esta gostando ou se prefere mudar. O importante é continuar fazendo alguma

atividade física. Além disso, busque sempre variar as brincadeiras para que a

criança não fique desmotivada, tente colocar metas, recompensas ou pequenas

competições saudáveis para a criança interagir.

IMPORTANTE LEMBRAR

BRINCADEIRA 2
PULAR CORDA

Gato-mia é uma brincadeira onde uma criança tenta procurar outras em algum

cômodo ou quarto escuro, ou usando vendas nos olhos, e tentando adivinhar

quem é a criança que ele encostou, pelo "miado" que a outra criança deve fazer

ao ser descoberto. Para começar é necessário escolher um jogador que será o

pegador na brincadeira. Ou seja, enquanto uma criança fica vendada ela tem

que achar os amigos em um quarto, e sempre que ela falar "gato-mia" os

participantes devem miar. Quando a pessoa vendada achar uma criança, ela

tem que adivinhar quem é a criança pelo "miado". Na cabra-cega não se tem os

sons de miado, então a criança vendada tem que apenas achar as outras e

quando acha, troca a venda dos olhos com a criança pega.

BRINCADEIRA 3
GATO-MIA/CABRA-CEGA



IDEIAS PARA TREINAR A REALIZAÇÃO DA ESPIROMETRIA

Materiais: Você vai precisar de uma garrafa pet

limpa, tesoura, fita adesiva, detergente e água.

1. Peça ao papai ou a mamãe pra cortar na parte

de cima e na parte de baixo da garrafa (como na

imagem abaixo), de forma que a boca da garrafa

consiga encostar no fundo. Corte também as

arestas e recubra as pontas com fita adesiva, para

evitar machucados.

2. Coloque bastante detergente e um pouquinho

de água na copinho formado pela parte de baixo

da garrafa e mergulhe o biquinho da garrafa sem

a tampa no sabão. Sopre devagar pelo outro lado,

sem encostar o rostinho na garrafa.

As brincadeiras a seguir podem ajudar a movimentar secreções, melhorar a

ventilação e preparar a criança para exames de função pulmonar, como a

espirometria, enquanto brincam e se divertem!

Papais e mamães supervisionem as brincadeiras do seu filhos e lembrem-se

de higienizar e desinfectar os materiais usados.

BOLHA DE
SABÃO COM

GARRAFA PET
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Materiais: língua-de-sogra.

Puxe o ar pelo nariz até encher o peito, prenda a

respiração por 3 segundos e sopre a língua-de-

sogra. 

LÍNGUA-DE-
SOGRA

Materiais: Você vai precisar de pelo menos 3

copos (250 mL), uma bolinha de pingue-pongue

e água.

1. Encha bem todos os copos de água até a borda

e coloque um ao lado do outro como na figura,

coloque a bolinha no primeiro copo.

2. Puxe bem o ar pelo nariz até encher o peito,

prenda a respiração por alguns segundos (3

segundos) e sopre a bolinha lentamente para

que ela passe de um copo para outro. Lembre-se,

você não pode usar a mãos para passar a bolinha.

PASSANDO A
BOLINHA



IDEIAS PARA TREINAR A REALIZAÇÃO DA ESPIROMETRIA

Materiais: Você vai precisar de um canudo reto,

um copo (250 mL) e água.

1. Encha o copo com água até a metade e

coloque o canudo no copo.

2. Segure o canudinho reto.

3. Puxe o ar pelo nariz devagar, prenda por

alguns segundos (3 segundos) e sopre no

canudinho pra fazer bolhinhas na água. Lembre-

se, você não precisa morder o canudo. Você

também pode colocar detergente na água, e

formar bolhinhas de sabão no copo, nesse caso,

lembre-se sempre de soprar e nunca de sugar a

água.

SOPRAR COM
CANUDINHO



ESCALA DE BORG PARA AS CRIANÇAS
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