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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 

neurodegenerativa caracterizada por fraqueza muscular progressiva da musculatura 

periférica e respiratória. O acometimento muscular respiratório gera fraqueza, 

reduzindo a expansibilidade pulmonar e diminuindo a capacidade de produzir tosse, 

favorecendo aumento da morbidade e mortalidade associadas a infecções 

respiratórias agudas. A técnica de Air Stacking (AS) favorece a insuflação pulmonar 

que pode resultar na expansão do pulmão, otimização da pressão de retração 

pulmonar, aumento do pico de fluxo de tosse (PFT) e eliminação de secreção. 

OBJETIVOS: Os objetivos foram divididos entre dois estudos: Estudo 1) Realizar um 

protocolo prévio para análise e descrição das variações no PFT, distribuição dos 

volumes na parede torácica (PT) e seus compartimentos (Caixa torácica pulmonar - 

CTp, Caixa torácica abdominal - CTa e abdômen - AB), padrão respiratório e índice 

de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios antes e após a técnica 

de AS em sujeitos jovens saudáveis adotando a postura de 45o de inclinação de 

tronco; Estudo 2) Avaliar e comparar os efeitos agudos da aplicação da técnica de 

AS nas variações do PFT e volumes da PT em sujeitos com ELA versus saudáveis 

pareados e observar a segurança da utilização da técnica, por meio da 

Pletismografia Optoeletrônica (POE) utilizando a postura de 45o de inclinação de 

tronco. METODOLOGIA: Para estudo 1 foram avaliados indivíduos saudáveis 

alocados em um único grupo. Para o estudo 2, sujeitos com ELA foram alocados no 

grupo experimental (GE) e sujeitos saudáveis pareados quanto a idade, gênero e 

índice de massa corpórea foram alocados no grupo controle (GC). Em ambos 

estudos, os sujeitos foram avaliados quando a função pulmonar, força muscular 

respiratória, PFT, volumes da PT, padrão respiratório e índice de velocidade de 

encurtamento dos músculos respiratórios e distribuição em seus compartimentos 

antes (PreAS) durante (AS) e após (PósAS) a técnica de AS. RESULTADOS: No 

estudo 1 foram avaliados 20 sujeitos saudáveis e observados aumentos (média ± 

desvio padrão) significantes no PFT (1,76 ± 0,08 L/s, p < 0,05), nos momentos AS e 

PósAS comparado com PreAS; Capacidade inspiratória (CI) (~600 ± 0,15 ml), sendo 

maior entre os momentos CIM e CIpre; Variação de volume da PT e volume 

inspiratório final (ΔVif) (p < 0,0001), sendo maiores nos compartimentos da CTp e 

CTa; Volume minuto (VE) (p < 0,0001) e índice de velocidade dos músculos 

inspiratórios (p < 0,0001), expiratórios (p < 0,0001) e diafragma (p < 0,0005). No 

Estudo 2 foram avaliados 18 sujeitos (9 com ELA). Na análise intragrupo foram 

observados aumentos significativos (p < 0.0005) no PFT (4,4 ± 2,2L vs 7 ± 4,1L/s; 

7,6 ± 3,1L vs 11,6 ± 4,5L/s) e CI (1,7 ± 0,4L vs 2,2 ± 0,6L; 3,1 ± 0,6L vs 3,6 ± 0,9L) 
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entre os momentos AS e PreAS dos grupos GE e GC, respectivamente. Análise 

intergrupo mostrou que este aumento do PFT e da CI (59% e 29,4%, 

respectivamente) foi significantemente maior (p < 0,0001) no GE. A contribuição em 

volume dos compartimentos da PT para a CI ocorreu de formas diferentes em 

ambos os grupos. Durante a realização da técnica, foi observado que o 

compartimento AB obteve uma maior contribuição (0,69 ± 0,2 vs 0,92 ± 0,4L) para o 

aumento da CI no GE (p < 0,005); diferentemente do GC, onde a maior contribuição 

(1,8 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,5L) foi observada no compartimento CT (p = 0.004).  Com 

relação a capacidade vital, somente o GE obteve aumentos após a realização da 

técnica (1,8 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,7, p < 0,05). CONCLUSÃO: Nos presentes estudos a 

técnica de AS mostrou ser segura e eficaz no aumento do PFT e volumes 

pulmonares. Nos sujeitos saudáveis a técnica talvez atue aumentando a 

complacência pulmonar, diferentemente dos sujeitos com ELA que provavelmente 

atue no recrutamento alveolar ventilando as áreas pulmonares mais distais, antes 

hipoventiladas. 

 

Palavras-chaves: Air Stacking, Esclerose Lateral Amiotrófica, Pico de Fluxo de 

Tosse, Pletismografia Optoeletrônica. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a neurodegenerative 

disease characterized by progressive weakness of peripheral and respiratory 

muscles. The respiratory muscle impairment generates weakness, reducing lung 

expansion and reducing the capacity to produce cough, favoring increase in 

morbidity and mortality associated with acute respiratory infections. The Air Stacking 

technique (AS) improves lung inflation that could lead to the expansion, optimization 

of lung recoil pressure, increased peak cough flow (PCF) and elimination of 

secretion. OBJECTIVES: The objectives were divided in two studies: Study 1) 

Conduct a previous protocol for analysis and description of changes in PCF, 

distribution of volumes in the chest wall (CW) and its compartments (pulmonary rib 

cage – RCp, abdominal rib cage – RCa and abdomen - Ab), breathing pattern and 

shortening velocity index of respiratory muscles before and after AS technique in 

healthy subjects adopting the posture of 45° inclined position; Study 2) To evaluate 

and compare the acute effects of AS on PCF and CW volumes in subjects with ALS 

versus matched healthy by Optoelectronic Plethysmography (OEP) using the posture 

of 45° inclined position. METHODOLOGY: For Study 1 were evaluated healthy 

individuals allocated into one group. For Study 2, subjects with ALS were allocated to 

the experimental group (GE) and matched healthy subjects as age, gender and body 

mass index were allocated to the control group (GC). In both studies, subjects were 

evaluated for lung function, respiratory muscle strength, PCF, CW volumes, 

breathing pattern and shortening velocity index of respiratory muscles and 

distribution in their magazines before (PreAS), during (AS) and after AS (PostAS). 

RESULTS: In study 1 were evaluated 20 healthy subjects and observed significant 

increases (mean ± standard deviation) in PFT (1.76 ± 0.08 L/s, p < 0.05), in AS and 

PostAS moments compared to PreAS; Inspiratory capacity (IC) (~600 ± 0.15 ml), being 

higher among MIC and IC moments; CW volumes and end inspiratory volume (ΔEIV) 

(p < 0.0001), being higher among RCp and RCa compartments; Minute volume (VE) 

(p < 0.0001) and shortening velocity index of inspiratory muscles (p < 0.0001), 

expiratory (p <0.0001) and diaphragm (p < 0.0005). In Study 2 were evaluated 18 

subjects (9 with ALS). In intragroup analysis were observed significant increases (p < 
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0.0005) in PCF (4.4 ± 2.2L vs 7 ± 4.1L/s; ± 7.6 vs 11.6 ± 4.5L 3.1L/s) and IC (± 1.7 vs 

2.2 ± 0.6L 0.4L; 3.1 ± 0.6 L vs 3.6 ± 0.9L) between AS and PreAS moments of GE and 

GC groups, respectively. Intergroup analysis showed that this increase in the PCF 

and the IC was significantly higher in GE (59%, 29.4%, respectively) (p < 0.0001). 

The contribution in volume of PT compartments for CI occurred differently in both 

groups. While performing the technique, it was observed that the AB compartment 

obtained a greater contribution (0.69 ± 0.2 vs 0.92 ± 0.4 L) for the increase in IC in 

GE group (p <0.005); unlike the GC, where the largest contribution (1.8 ± 0.5 vs 2.2 ± 

0.5 L) was observed in the CT compartment (p = 0.004). Regarding the vital capacity, 

only GE increases were obtained after performing the technique (1.8 ± 0.5 vs 2.2 ± 

0.7, p < 0.05). CONCLUSION: The present study shows that AS is safe and effective 

in increasing PCF and CW volumes. In healthy subjects the technique probably 

works in a way to increase lung compliance, unlike subjects with ALS who may act in 

alveolar recruitment ventilating the most distal pulmonary areas, prior hypoventilated. 

 

Keywords: Air Stacking, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Peak Cough Flow, 

Optoelectronic Plethysmography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva que acomete os neurônios motor superior (NMS) e inferior (NMI), 

conduzindo rapidamente a morte1. Também é conhecida como doença de Lou 

Gehrig ou doença de Charcot, sendo o tipo mais comum de doença do neurônio 

motor2. 

Suas características clínicas e patológicas foram inicialmente descritas entre 

os anos de 1860 e 1870 pelo físico e neurobiologista francês Jean-Martin Charcot3, 

contudo, apesar do amplo número de estudos realizados, a maioria dos mecanismos 

envolvidos ainda permanece desconhecida e sua etiopatogenia não está bem 

esclarecida4. Segundo Rothstein5, 5 a 10% dos pacientes herdam a doença sob a 

forma autossômica dominante, sendo 20% dos casos familiares causados por 

mutações do gene da enzima cobre/zinco superóxido dismutase 1 (SOD1).  

A maioria dos estudos com enfoque epidemiológico sobre a ELA são limitados 

geograficamente. Chiò6, em um estudo global, revelou que na Europa a incidência é 

de 2,08 por 100,000 pessoas e a prevalência de 5,40 por 100,000 pessoas, 

enquanto que na América do Norte a incidência é de 1,80 por 100,000. Grande parte 

das pesquisas foram conduzidas na Europa, limitando o conhecimento sobre a 

distribuição demográfica da doença mundialmente. No Brasil esses dados também 

são escassos. Um estudo conduzido por Linden-Júnior7 na cidade de Porto Alegre 

demonstrou prevalência similar, de 5,0 por 100,000 pessoas, à encontrada em 

outros estudos realizados em diferentes países.  

O diagnóstico clínico se baseia na detecção de alterações eletrofisiológicas e 

neuropatológicas, associadas com prejuízo, clinicamente comprovados, do NMS8, 

somado a sinais do NMI nos membros e/ou territórios bulbares, em conjunto com 

uma história de progressão dos sintomas9. Além disso, a eletromiografia por agulhas 

auxilia na eliminação de outros possíveis diagnósticos, como neuropatias periféricas 

e miopatias10. 

A ELA é caracterizada por paralisia muscular progressiva refletindo 

degeneração de neurônios motores no córtex motor primário, do tronco cerebral e da 

medula espinhal11, levando a fraqueza muscular progressiva e atrofia12. Os sintomas 
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que envolvem a ELA são diversos e acometem vários sistemas, indo desde 

sintomas dolorosos até hipoventilação noturna13, 14. 

A deteriorização da função respiratória é conhecida como a principal causa de 

mortalidade em doenças neurológicas15, destacando-se a insuficiência ventilatória16. 

Na ELA, esta insuficiência resulta da ventilação reduzida que acontece, em parte, 

devido a fraqueza muscular respiratória, secundária a degeneração progressiva do 

neurônio motor inferior do nervo frênico17. 

A ELA afeta reduzindo a força da musculatura inspiratória o que leva a 

doença pulmonar restritiva e retenção de dióxido de carbono13. Neste caso, o 

acometimento dos músculos respiratórios leva a disfunção ventilatória e é 

geralmente o evento fatal que, na maioria dos casos, ocorre dentro de 5 anos a 

partir do início da doença18. 

A partir desta fraqueza, a função pulmonar destes sujeitos também se torna 

comprometida em adição ao aumento da pressão parcial de gás carbônico (PCO2) e 

diminuição na pressão inspiratória nasal (SNIP)16, 19. Sendo, este último, sugerido 

tanto como teste de triagem para fraqueza diafragmática20 quanto como preditor de 

sobrevivência e progressão da doença21, já que está associado a uma baixa 

expectativa de vida em pacientes com ELA22, 23.  

Segundo Fregonezi et al23, em um estudo do tipo transversal realizado com 

56 sujeitos com ELA, não apenas a capacidade vital forçada (CVF) deve ser levada 

em consideração em relação ao monitoramento da redução da função pulmonar e 

avaliação da força diafragmática mas também as pressões respiratórias máximas e 

SNIP. Isto se deve ao fato de os primeiros retratarem os músculos respiratórios 

como um todo, sendo complementado pelo último que se torna excelente na 

avaliação da contração diafragmática.  

Em geral, os pacientes com doença neuromuscular (DNM) e fraqueza 

muscular respiratória estão particularmente propensos a morbidade respiratória e 

mortalidade associados a infecções respiratórias agudas. Estas infecções podem 

sobrecarregar o sistema de transporte mucociliar causando aumento na produção de 

muco. Uma tosse ineficaz, nesse caso, pode levar a obstrução das vias aéreas24.  

A tosse é um mecanismo fisiológico de proteção pulmonar contra inalação de 

corpos estranhos e de clearance das vias aéreas, sendo uma função muscular 

inspiratória, expiratória e bulbar. Quando há fraqueza da musculatura inspiratória o 
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pulmão se torna incapaz de atingir altos volumes, diminuindo a eficácia da tosse e 

assim colocando os músculos expiratórios em desvantagem25, 26.  

As fases da tosse são classificadas como: inspiratória, compressiva e 

expiratória. Uma tosse eficaz requer a presença de uma inspiração profunda (fase 

inspiratória), seguida de um fechamento rápido e firme da glote permitindo um 

amento da pressão intratorácica (fase compressiva), em coordenação com uma 

consequente abertura da glote somada a uma contração rápida e forte dos músculos 

da expiração (fase expiratória). Entretanto, cada passo desse processo pode ser 

prejudicado caracterizando uma tosse ineficaz27-29. A exemplo disso está o 

comprometimento bulbar, característico em alguns casos de ELA, que pode 

provocar um fechamento ineficiente da glote levando a uma oclusão inadequada das 

vias aéreas superiores, podendo resultar em aspiração de alimentos e saliva26. 

Segundo Lanini et al30, uma tosse eficaz requer pressões respiratórias 

suficientes para causar compressão dinâmica das vias aéreas e velocidades de fluxo 

elevadas, sendo que estas podem não ser alcançadas em pacientes com fraqueza 

dos músculos expiratórios. Apesar da força dos músculos expiratórios ser um fator 

determinante da tosse31, Kang25 enfatiza que tanto a fraqueza dos músculos 

inspiratórios quanto dos expiratórios, além de uma alteração da complacência da 

parede torácica, são responsáveis por uma tosse ineficaz, pois não conseguem 

gerar os volumes de ar necessários para picos de fluxo de tosse (PFTs) eficazes.  

Ainda, Kang25 enfatiza que para que haja uma tosse eficaz, além da geração 

de altos volumes pulmonares, deve haver um período de apneia em que o sujeito 

mantém a glote fechada por um curto período de tempo. O primeiro tem a função de 

dilatar as vias aéreas, aumentar a força de contração dos músculos expiratórios e a 

pressão de recolhimento pulmonar, já o segundo facilita a distribuição do ar para a 

periferia pulmonar e causa aumento da pressão intratorácica. Dessa forma é 

possível a geração de altos PFTs a partir do fornecimento de insuflações máximas 

de forma passiva32.  

O PFT, geralmente avaliado através de um peak flow meter, é a forma mais 

reprodutível da avaliação da força da tosse33, sendo esta dependente de geração de 

fluxo e velocidade na via aérea34, além de se correlacionar com a capacidade de 

remoção de secreções das vias aéreas27.  

Para Bach35, uma tosse ineficaz está associada a um PFT < 2,6 L/seg, 

enquanto que um PFT > 4,5 L/seg produz tosse eficaz e consequente aumento de 
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clearance pulmonar. Para alcançar um PFT funcional de 6-20 L/seg é necessário um 

esforço de inspiração ou insuflação pulmonar de 85-90% da capacidade inspiratória 

máxima (CI) e geração de altas pressões toracoabdominais capazes de expelir 2,3 ± 

0,5 L de ar19.  

O PFT também é dependente das forças de recolhimento elástico pulmonar e 

da parede torácica e pode ser melhorado pela técnica de Air Stacking36 (AS). Este é 

um método de insuflação pulmonar que pode resultar na expansão do mesmo, 

otimização da pressão de retração pulmonar, aumento do PFT37 e eliminação de 

secreção24. 

A técnica envolve o uso de um ventilador ciclado a volume ou resuscitador 

manual conectado a um bocal ou interface oronasal, no qual são proporcionados 

volumes de ar de forma rápida e consecutiva após uma inspiração máxima e 

subsequente fechamento da glote pelo sujeito atingindo a capacidade de insuflação 

máxima (CIM), definida como o volume máximo que pode ser mantido pelos 

pulmões através de insuflações máximas. Após a aplicação da técnica é efetuada 

uma tosse pelo sujeito, ocasionando uma abrupta mudança de pressão em direção 

as vias aéreas superiores com o propósito de melhora da clearance pulmonar29, 38-40, 

aumento do volume pulmonar, possibilitando redução de atelectasias, aumento da 

complacência pulmonar e melhora na eficácia da tosse41. Isso ocorre pelo fato de, 

ao insuflar os pulmões atingindo a CIM, haver um aumento do recolhimento elástico 

dos pulmões e da parede torácica ao máximo possibilitando a geração de altos 

fluxos expiratórios42. 

A maior eficácia da técnica é reportada em sujeitos com DNM e lesados 

medulares. Brito et al41 utilizou a AS em 28 sujeitos com distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) e observou um aumento significante do PFT de 2,85 ± 1,11 para 

3,75 ± 1,33 L/seg (p < 0,001). A aplicação da AS também pode ser combinada com 

outras técnicas. Em um estudo36 com 61 pacientes com DMD, a AS combinada com 

uma compressão torácica durante a fase expiratória aumentou significantemente a 

tosse de 2,3 ± 1,16 para 5,03 ± 1,3 L/seg (p < 0,0001). Em sujeitos com tetraplegia43 

o uso do AS associado a compressões abdominais obteve PFTs significantemente 

maiores (p = 0,001) que o uso da técnica isolada. 

Bach et al37 observou um aumento significante (p < 0,001) no PFT e CV (2,5 ± 

2 L/seg e 209 ± 97 ml, respectivamente) após a realização de um protocolo que 

consistiu do uso da AS dividida em três séries de 10-15 repetições por dia durante 6 
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meses em 282 sujeitos com DNM (76 com ELA). Durante o mesmo período de 

tempo e aplicando o mesmo protocolo, Kang25 observou um aumento no PFT de 0,7 

± 1,1 L/seg (p < 0,01) em 30 sujeitos com DNM. Marques44 também observou um 

aumento significativo de 9,9% (p < 0,05) no PFT de sujeitos com DNM após um 

treinamento domiciliar de AS com durante 4-6 meses.  

 O único estudo randomizado sobre a técnica45 foi realizado com 26 sujeitos 

com lesão medular cervical. Os sujeitos foram divididos em dois grupos onde o 

experimental realizou vinte repetições de AS duas vezes ao dia e o controle vinte 

repetições de espirometria de incentivo duas vezes ao dia. A duração do estudo foi 

de seis semanas e o PFT foi analisado por um peak flow meter. Na análise 

intragrupo somente o grupo experimental obteve aumento significante do PFT (p < 

0,05). Já análise intergrupo foi observada um aumento significativo (p < 0,05) da 

CVF e do PFT quando comparado o grupo experimental com o controle.  

Atualmente, a análise das variações dos volumes da parede torácica 

considerando o envolvimento de vários compartimentos que atuam para a 

ventilação, como a caixa torácica pulmonar, a caixa torácica abdominal e abdome, 

pode ser realizada em tempo real por meio da Pletismografia Opto-eletrônica (POE). 

Através desse sistema é possível avaliar as variações de volumes pulmonares em 

três graus de liberdade e sem o uso de bocais, proporcionando uma elevada 

precisão no estudo das modificações de volumes da parede torácica induzidas por 

técnicas de fisioterapia respiratória46.  

Em sujeitos com DNM pouco foi estudado sobre as variações de volumes 

durante respiração em repouso e PFT durante a realização de técnicas específicas 

utilizando a POE. Em adição, não há relatos na literatura dos efeitos causados pela 

técnica de Air Stacking nas variações de volumes da parede torácica e PFT em 

sujeitos saudáveis.   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A fraqueza muscular progressiva, em geral respiratória, característica da 

esclerose lateral amiotrófica é responsável pelo acúmulo de secreções e 

consequente aumento do número de infecções respiratórias. Em decorrência disso 

há uma incapacidade de gerar picos de fluxo de tosse elevados necessários para 

clearance pulmonar, levando a um aumento da morbidade respiratória e mortalidade 

além de gerar custos para a saúde pública por ser uma doença incapacitante. 

A técnica de Air Stacking é de simples aplicação e surge como promissora 

com o objetivo de aumento deste pico de fluxo, gerando uma pressão positiva 

intrapulmonar, e consequente clearance das vias aéreas acarretando ao sujeito uma 

maior sobrevida e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida. Além disso, a 

avaliação do pico de fluxo de tosse pela pletismografia optoeletrônica e a mudança 

dos volumes pulmonares pela tomografia de bioimpedância elétrica promove uma 

análise em tempo real da aeração pulmonar durante a execução da técnica de Air 

Stacking. 

Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que une a técnica de Air 

Stacking a instrumentos de acurácia elevada para a obtenção de dados de variações 

de pico de fluxo de tosse e volume pulmonar. Portanto a inovação deste projeto 

impulsiona ainda mais o anseio pelo estudo na área, complementando o déficit de 

pesquisas e publicações, no campo da fisioterapia respiratória, sobre o pico de fluxo 

de tosse de sujeitos com esclerose lateral amiotrófica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Estudo 1 

 - Realizar um protocolo prévio para análise e descrição das variações no pico 

de fluxo de tosse, distribuição dos volumes na parede torácica e seus 

compartimentos, padrão respiratório e índice de velocidade de encurtamento dos 

músculos respiratórios antes e após a técnica de AS em sujeitos jovens saudáveis 

adotando a postura de 45o de inclinação de tronco. 

 

3.2. Estudo 2 

 - Avaliar e comparar os efeitos agudos das variações do pico de fluxo de 

tosse e volumes da parede torácica após a técnica de Air Stacking em sujeitos com 

Esclerose Lateral Amiotrófica versus saudáveis pareados, por meio da 

Pletismografia Optoeletrônica utilizando a postura de 45o de inclinação de tronco. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Delineamento e local da pesquisa 

O presente estudo está dividido em duas partes. Ambas caracterizadas como 

transversal analítico. No estudo 1 foram estudados indivíduos saudáveis, de ambos 

os gêneros, alocados em um único grupo. No estudo 2 foram avaliados indivíduos, 

de ambos os gêneros agrupados em: Grupo experimental (GE) formado por sujeitos 

diagnosticados com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em segmento ambulatorial 

e grupo controle (GC) formado por sujeitos saudáveis pareados. Os estudos foram 

realizados no Laboratório de Pneumocardiovascular do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL/EBSERH) no período de Fevereiro de 2015 a Dezembro de 2015. 

 

4.2. Caracterização da amostra 

Para o estudo 1, os sujeitos foram recrutados na comunidade e alocados em 

um único grupo. Foram incluídos aqueles indivíduos que se auto referiam como 

saudáveis, sem histórico de tabagismo, cardiopatias e/ou doenças pulmonares 

restritivas ou obstrutivas associadas. Foram excluídos aqueles sujeitos que 

apresentassem valores de CVF abaixo de 80% do predito, não conseguiram realizar 

a técnica ou que desistiram participar da pesquisa. 

Para o estudo 2, os indivíduos recrutados foram divididos em dois grupos: Um 

GE caracterizado por sujeitos com diagnóstico de ELA em acompanhamento no 

ambulatório de neurologia do HUOL/EBSERH, sendo a amostra de conveniência, e 

um GC caracterizado por sujeitos saudáveis pareados de acordo com idade, gênero 

e índice de massa corpórea (IMC) de acordo com os critérios da Organização 

Mundial de Saúde47. Os sujeitos do grupo controle foram recrutados na comunidade. 

Para o grupo experimental, foram determinados os seguintes critérios de 

inclusão: Aceitar participar da pesquisa como voluntário, ter diagnóstico médico 

confirmado de ELA de acordo com os critérios estabelecidos pelo El Escorial World 
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Federation of Neurology48; apresentarem valores de CVF abaixo de 80% do predito, 

não serem traqueostomizados, sem disfunção bulbar, sem cardiopatias, doenças 

pulmonares infecciosas, restritivas e/ou obstrutivas associadas; e que aceitaram 

participar lendo e assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

Apêndice A). Foram excluídos os pacientes que não completaram a avaliação, que 

apresentaram tiragens ou alterações dos sinais vitais [saturação de oxigênio (SpO2) 

< 95mmHg e aumento da frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) maiores que 

80% para o indivíduo] durante a avaliação, que não conseguiram adotar a postura 

inclinada com o tronco à 45º e aqueles que não se adaptarem ou conseguiram 

realizar a técnica ou que desistiram de participar da pesquisa. 

Para o grupo controle, foram considerados como critérios de inclusão: o 

pareamento com relação à idade, gênero e IMC de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde47, sem diagnóstico de doença cardiovascular, pulmonar restritiva 

ou obstrutiva prévia, que conseguiram realizar todas as etapas da avaliação e que 

aceitaram participar lendo e assinando o TCLE  (Apêndice B). Como critérios de 

exclusão, foram excluídos os voluntários que apresentaram valores de CVF abaixo 

de 80% do predito, não conseguiram realizar a técnica ou que desistiram participar 

da pesquisa. 

 

4.3. Aspectos éticos 

O projeto foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do HUOL/EBSERH e foi aprovado perante parecer 1.344.512/2015 (Anexo 1). 

A participação dos sujeitos neste estudo clínico teve caráter voluntário, sem fins 

lucrativos, onde os mesmos assinaram um TCLE. Os dados da pesquisa foram 

mantidos em sigilo e gravados em banco de dados do laboratório envolvido, 

podendo apenas ser manuseados pelos pesquisadores responsáveis, assegurando 

o anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os requisitos da bioética de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4.4. Instrumentos de Avaliação 

4.4.1. Avaliação Geral 

Inicialmente, os voluntários foram avaliados a partir de uma ficha de avaliação 

padronizada para identificação, caracterização e verificação dos critérios de inclusão 

e exclusão (APÊNDICE C), onde constaram dados referentes a antropometria 
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(idade, peso, altura, IMC); informações sobre a ELA, como tempo de diagnóstico e 

sintomatologia, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e sinais vitais 

[pressão arterial (PA), FC, FR e SpO2].  

 

4.4.2. Antropometria 

Os dados antropométricos foram mensurados através de uma balança R 110 

(Welmy®, São Paulo-SP, Brasil) calibrada por técnico do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Em seguida, foram 

calculados o IMC e os valores previstos para espirometria.  

A verificação da pressão arterial foi realizada por um esfigmomanômetro (BD, 

Becton, Dickson and Company; Franklin Lakes, USA) com resolução de 2 mmHg e 

estetoscópio (Littmann Classic II, 3M Center, St. Paul-MN, USA). A aferição da 

frequência cardíaca e saturação periférica sanguínea de oxigênio foi realizada 

utilizando um pulsioxímetro portátil PalmSat 2500 (Nonin Medical, Minnesota, USA), 

de maneira contínua e não-invasiva. 

 

4.4.3 Funcionalidade 

A funcionalidade dos pacientes com ELA foi avaliada através do questionário 

Amyotrofic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R/BR)49, 

validado para a língua portuguesa. O questionário inclui itens relacionados a função 

respiratória e bulbar especificamente. O ALSFRS-R/BR consiste em 12 itens com 

escore de zero a quatro (cada item) e um escore total variando de zero a 48, nos 

quais 48 pontos significam funcionalidade normal e zero significa incapacidade 

(Anexo 2).  

 

4.4.4. Prova de função pulmonar e força muscular 

O procedimento técnico, os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, 

valores de referências e interpretativos, bem como a padronização do equipamento 

seguiram as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia70. 

Para análise do fluxo aéreo, volumes e capacidades pulmonares, foi realizada 

uma espirometria, utilizando o espirômetro KoKo DigiDoser (Longmont, USA) (Figura 

1.). Antes de cada avaliação, o equipamento foi calibrado de acordo com a 

temperatura ambiente e a injeção de 3000 mL de volume de ar por meio de uma 

seringa (Vitalograph, Buckingham, Inglaterra).  
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Para o procedimento, cada sujeito realizou o teste na posição sentada em 

uma cadeira confortável, com os pés devidamente apoiados no chão e usando um 

clipe nasal. Previamente a realização do teste, eles foram instruídos detalhadamente 

de todos os procedimentos. Os voluntários respiraram através de um bucal de 

papelão descartável, certificando-se que não houveram vazamentos durante a 

respiração. A seguir, foi solicitado que eles realizassem uma inspiração máxima 

(próximo à capacidade pulmonar total - CPT) seguida de uma expiração máxima 

(próximo ao volume residual - VR).  

Foram realizados no máximo oito testes em cada voluntário e considerados 

os três melhores sendo que a variabilidade entre eles deveriam ser inferior a 5% ou 

200 mL. Foram considerados o volume expiratório forçado do 1º segundo (VEF1), a 

capacidade vital forçada (CVF) e a razão VEF1/CVF nos seus valores absolutos e 

relativos, sendo este último obtido pela comparação com a curva de normalidade 

para todas as variáveis espirométricas50.  

 

Figura 1. Espirômetro KoKo DigiDoser
®
 (Longmont, USA) 

 

 Para avaliação da força muscular respiratória, foi realizada a 

manovacuometria através do manovacuomêtro (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo 

Horizonte-MG, Brasil) (Figura 2.) com o indivíduo na posição sentada, com os pés 

devidamente apoiados no chão e em repouso. O manovacuômetro foi conectado por 

meio de uma traqueia ao bucal que possuía um orifício de fuga de 2mm de diâmetro 

para que os valores das pressões máximas não sofressem a influência das pressões 

geradas pelos músculos da boca e da orofaringe, além de um clipe nasal para evitar 

vazamento de ar pelas narinas.  
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A pressão inspiratória máxima (PImáx) foi obtida a partir do VR e a pressão 

expiratória máxima (PEmáx) a partir da CPT. Durante a realização das 

mensurações, foram oferecidos estímulos verbais para incentivar a obtenção do 

maior valor. As manobras, tanto de PImáx quanto de PEmáx, foram repetidas no 

mínimo duas vezes para aprendizado e, em seguida, três medidas tecnicamente 

satisfatórias, com variação menor que 10% entre os dois valores máximos e repouso 

de 60s entre elas foram realizadas. Foi considerada como tecnicamente satisfatória 

a medida que não apresentou vazamento e que foi sustentada por pelo menos um 

segundo. O valor registrado foi o mais alto, desde que esse não fosse o obtido na 

última manobra.  

Para interpretação dos resultados obtidos, foram calculados valores previstos 

pelas equações de regressão para o cálculo das pressões máximas em função da 

idade, de acordo com o sexo para a população saudável brasileira e para pacientes 

com ELA23, 51, 52. 

A pressão inspiratória nasal (SNIP teste) foi obtida solicitando ao sujeito, ao 

final de uma expiração tranquila [capacidade residual funcional (CRF)], a realização 

de uma inspiração máxima com uma fossa nasal ocluída por um plug acoplado a um 

cateter conectado ao manovacuômetro e a narina contralateral livre. O SNIP teste foi 

realizado através de dez medidas separadas por um período de repouso de 30 

segundos. Foram utilizadas as equações previamente descritas para obtenção dos 

valores de referência53. 
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Figura 2. Manovacuomêtro NEPEB-LabCare (Belo Horizonte, Brasil) 

 

4.4.5. Avaliação dos volumes pulmonares e pico de fluxo de tosse 

4.4.5.1. Pletismografia Optoeletrônia  

A avaliação dos volumes pulmonares e do pico de fluxo de tosse (PFT) foi 

realizada através do estudo da cinemática do complexo tóraco-abdominal de forma 

não-invasiva através de um equipamento de Pletismografia Opto-eletrônica (POE), 

BTS Bioengineering (Itália). A POE utiliza um sistema de seis câmeras 

fotossensíveis que captaram marcadores retrorreflexivos colocados na região 

anterior da parede torácica do sujeito, seguindo linhas horizontais e verticais pré-

definidas.  

O equipamento avalia o volume da parede torácica (PT) e dos três 

compartimentos que a compõem: caixa torácica pulmonar (CTp), caixa torácica 

abdominal (CTa) e o abdome (Ab) através da formação de um modelo experimental, 

de acordo com o Teorema de Gauss.   

Para as coletas, o aparelho foi calibrado de forma estática e dinâmica pelos 

eixos X, Y e Z (por um período de 10 e 120 segundos, respectivamente) para 

reconhecimento dos marcadores, sendo utilizada a frequência de 60Hz para 

calibração do equipamento e coleta dos dados. Em seguida, foram posicionados 52 

marcadores retrorreflexivos sobre a região anterior do tórax do voluntário, seguindo 

estruturas anatômicas pré-estabelecidas (Figura 3).   

 

     

Figura 3. Colocação dos pontos retrorreflexivos e formação do modelo tridimensional 

  

 Em seguida, foi solicitado ao voluntário deitar-se em uma maca padronizada, 

com o dorso apoiado no colchão, membros superiores aduzidos e estendidos ao 
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lado do corpo e membros inferiores estendidos de maneira confortável. A maca foi 

regulada a 45º através de um goniômetro universal (Carci®, 35 cm), o que permitu a 

avaliação dos volumes pulmonares na posição inclinada. 

 Para coleta dos dados foi utilizado o software Smart Capture, para análise do 

modelo tridimensional e cálculo volumétrico foi utilizado o software SMART tracker e 

para análise quantitativa dos volumes e do PFT foi utilizado o software DiaMov. 

 

4.4.6. Técnica de Air Stacking 

A técnica de Air Stacking foi realizada utilizando um insuflador manual (RWR-

Brasil®) acoplado a uma máscara de silicone, que envolveu o nariz e boca o sujeito.  

Ao ser posicionado, em posição supina a 45º e com os membros superiores 

repousados lado do corpo, foi solicitado ao sujeito que realizasse uma inspiração 

profunda, atingindo sua capacidade inspiratória máxima, e segurasse mantendo a 

glote fechada. Imediatamente foi acoplada a máscara do insuflador manual ao rosto 

do paciente e pressionada para evitar o vazamento de ar. Logo após, por meio do 

insuflador manual, foi proporcionado volumes de ar de forma rápida e consecutiva, 

através de repetidas insuflações. Cada insuflação foi realizada concomitantemente 

com uma inspiração profunda do sujeito, até que nenhum ar possa mais pudesse ser 

acrescentado aos pulmões, atingindo a capacidade de insuflação máxima (CIM). 

Entre cada insuflação o sujeito foi orientado a não exalar o ar, mantendo-o nos 

pulmões. Em seguida a máscara foi retirada e foi pedido ao sujeito que realizasse 

uma tosse espontânea e forte a partir da CIM. 

A manobra de Air Stacking, assim como a tosse, foi realizada três vezes 

intervaladas por dez ciclos respiratórios em volume corrente.  

A máscara foi posicionada e retirada pelo avaliador, assim como as instruções 

dadas antes e durante a realização da técnica. Esta foi interrompida caso ocorresse 

algum desconforto pelo paciente, má adaptação, alteração de sinais vitais ou queda 

da saturação. Além disso, houve um período antes da coleta dos dados relativo a 

adaptação da técnica pelo sujeito, que foi realizada somente através da colocação 

da máscara, sem o insuflador, e instruções sobre a execução da técnica.  

 

4.5. Desenho do estudo 

Ambos estudos são caracterizados como transversal analítico.  
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O estudo 1 foi realizado em sujeitos saudáveis (Fluxograma 1) para logo após 

os sujeitos com ELA e o pareamento com sujeitos saudáveis serem recrutados 

(Fluxograma 2) para o estudo 2. Em ambos experimentos, após serem posicionados 

a 45° de inclinação de tronco em um local com temperatura controlada entre 22ºC e 

26ºC e informados com relação aos procedimentos a serem realizados, a coleta de 

dados referente ao PFT e variação de volumes da parede torácica foi realizada em 

três momentos através da POE:  

-   Momento 1: Sessenta segundos de respiração espontânea (RE) seguida 

de uma manobra de capacidade vital lenta (CVL), finalizando com Sessenta 

segundos de RE. 

- Momento 2: Sessenta segundos de RE seguido de uma tosse espontânea (a 

partir da CI). Quarenta segundos de RE seguido de uma tosse (a partir da MIC) 

imediatamente após a aplicação da técnica de Air Stacking (esta etapa foi repetida 

três vezes com intervalos de vinte segundos entre as tosses). Quarenta segundos 

de RE seguidos de uma tosse espontânea (a partir da CI), finalizando com sessenta 

segundos de RE.  

-   Momento 3: Igual ao momento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. 

Momento 1  

RE + CVL 
 

Momento 2  

 PFT a partir da CI; 

 3x (QB + PFT a partir da CIM); 
PFT a partir da CI 

 

Momento 3  

RE + CVL 

 

Avaliação Inicial 

Dados antropométricos 

Espirometria / Manovacuometria 

Critérios de exclusão = 1 

 Saudáveis incluídos = 20 
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Grupo Controle (Saudáveis) = 9 

 
Momento 1  

RE + CVL 
 

Momento 2  

 PFT a partir da CI; 

 3x (QB + PFT a partir da CIM); 
PFT a partir da CI 

 

Momento 3  

RE + CVL 

 

Avaliação Inicial 

Dados antropométricos 

Funcionalidade 

Espirometria / Manovacuometria 

Grupo Experimental (ELA) = 9 

 
Momento 1  

RE + CVL 
 

Momento 2  

 PFT a partir da CI; 

 3x (QB + PFT a partir da CIM); 
PFT a partir da CI 

 

Momento 3  

RE + CVL 

 

Critérios de exclusão 

 

Fluxograma 2. 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA E CÁLCULO AMOSTRAL 

 

A normalidade e distribuição dos dados de ambos estudos foi verificada 

através do teste de Shapiro-Wilk.  

No estudo 1, para análise descritiva, foi utilizada média e o desvio padrão 

para distribuição normal e mediana e intervalo interquartil para distribuição não 

normal. Dependendo da normalidade dos dados, As análises intragrupo com relação 

a capacidade vital foram realizadas através do teste de Wilcoxon. Para as análises 

intragrupo com relação aos momentos PréAS, AS e PósAS foi utilizado o teste One-

way ANOVA para medidas repetidas ou teste de Friedman. Quando encontrada 

diferença significativa, o teste de post hoc de Bonferroni foi aplicado para localizar as 

diferenças.  

No estudo 2, para análise descritiva, foi utilizada média e desvio padrão. As 

análises intragrupo com relação a capacidade vital foram realizadas através do teste 

t pareado. Para as análises intragrupo com relação aos momentos PréAS, AS e 

PósAS foi utilizado o teste One-way ANOVA para medidas repetidas. Quando 

encontrada diferença significativa, o teste de post hoc de Bonferroni para localizar as 

diferenças entre os momentos da intervenção. As comparações intergrupo foram 

realizadas através do teste Two-way ANOVA.   

Para obtenção do número total da amostra do estudo 2 foi realizado um 

estudo piloto onde foram avaliados a média e desvio padrão do pico de fluxo de 

tosse de seis sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica, avaliados através da 
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Pletismografia optoeletrônica, antes e após a aplicação da técnica de Air Stacking. 

Foi utilizado um erro alfa de 0.05 com distribuição bilateral e um poder de teste de 

95% indicando uma amostra total de 21 sujeitos divididos entre os dois grupos. 

Para todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 

5% (p < 0.05). Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do 

software GraphPadPrism versão 5.0 para Windows e o efeito e poder dos estudos, 

assim como o cálculo amostral para o estudo 2, foram realizados através do 

software Gpower, versão 3.1.9.2 (Kiel, Alemanha). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão a respeito desses estudos em dois artigos 

referidos abaixo: 

1- “AIR STACKING: A DETAILED LOOK INTO ITS PHYSIOLOGICAL 

ACUTE EFFECTS ON CHEST WALL VOLUMES AND PEAK COUGH 

FLOW OF HEALTHY SUBJECTS”, que após as devidas correções será 

submetido à revista Respiratory Physiology and Neurobiology; 

2- “BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE AIR STACKING EM 

SUJEITOS COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA”, que após as 

devidas correções será submetido a revista American Journal of Physical 

Medicine and Rehabilitation. 
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Air Stacking: A detailed look into its physiological acute effects on chest wall 

volumes and peak cough flow of healthy subjects 

 

Sarmento, A1; Resqueti, VR1; Lima INDF1; Gualdi LP1; Fregonezi, GAF1; Aliverti, A2; 

Dornelas de Andrade, AF3. 

 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Departamento de 

Fisioterapia, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 Natal, RN 59072-

970, Brasil;  

2Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano, 

Piazza Leonardo da Vinci, 32, I-20133 Milan, Italy; 

3Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Departamento de Fisioterapia, Av. 

Jornalista Anibal Fernandes, Cidade Universitária, Recife, PE 50740-560, Brasil;  

 

Abstract 

Air Stacking (AS) is a lung insufflation method which requires the use of a manual 

insufflator in order to provide air volumes higher than the vital capacity. This study 

aimed to evaluate the acute effects of AS on peak cough flow (PCF) and variations in 

operational volumes and to observe the distribution of these volumes in the chest 

wall  and its different compartments (pulmonary rib cage - RCp, abdominal rib cage - 
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RCa and abdominal - Ab), breathing pattern and shortening velocity index of the 

respiratory muscles. A significant increase in PCF (1.76 ± 0.08 L/s, p < 0.05), 

inspiratory capacity  (~600 ± 0,15 ml, p < 0.0001), chest wall tidal volume (~315ml, p 

< 0.0001) and end-inspiratory volume (p < 0.0001) (with mainly distribution on the 

upper chest compartments), breathing pattern and shortening velocity index of 

diaphragm (p < 0.0005), inspiratory (p < 0.0001) and expiratory (p < 0.0001) muscles 

(p < 0.0001) was found after AS technique. In healthy subjects the technique 

probably works in a way to increase lung compliance rather than recruiting alveolar 

units. 

 

Keywords: Air Stacking, Peak Cough Flow, Maximum Insufflation Capacity and 

Optoelectronic Plethysmography. 

 

 

1. Introduction 

During a normal cough, about 2.3L of air flow is expelled from 6 to 20L/s1. Peak 

cough flow (PCF) is the most reproducible assessment of cough strength2, being 

dependent upon generation of flow and velocity in the airways3, elastic recoil of the 

lung and chest wall (CW) forces4. The higher the operating volume, the greater the 

elastic recoil of the lungs and the lower the airway resistance5. Thus the lung volume6 

and consequently high PCFs can be generated from maximum insufflation from 

passive7 (Air stacking6, 8, 9 and mechanical infflation-exsufflation10-12) and active 

(Breath-stacking13-15 and Glossopharyngeal breathing16, 17) forms. 

Air stacking (AS) is a lung insufflation method which requires the use of a manual 

insufflator or a portable volume ventilator in order to provide air volumes higher than 

the vital capacity1 (VC). After performing a deep and maximum breath, and 

consequent closure of the glottis, air volumes are stacking by the manual resuscitator 

until it reached the maximum insufflation capacity (MIC). After maintaining this 

amount of air in the lung it is requested that the subject expel all the air by performing 

a strong cough18, 19. 

Increases in MIC are strongly correlated with increases in the PCF. The higher the 

cough, the lower the respiratory complications1, in addition to a high lung expansion, 

optimization of lung recoil pressure and secretion extraction20. 
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The analysis of PFT and total CW volumes can be performed in real time and 

accurately by optoelectronic plethysmography5, 21 (OEP) and, to our knowledge it is 

important to understand the physiological effects and benefits of the AS on PCF and 

CW volumes of higid lungs to better understand the effects on pathologic lungs. 

The main objective of the study was to evaluate the acute effects of AS on PCF and 

the variations in operational volumes of healthy subjects through OEP. Secondly, to 

observe the distribution of these volumes in the CW and its different compartments, 

pulmonary rib cage (RCp), abdominal rib cage (RCa) and abdominal (Ab), breathing 

pattern and shortening velocity of the respiratory muscles after the application of AS. 

 

2. Materials and methods 

2.1 Subjects 

The study consisted of a cross-sectional study with healthy individuals from both 

genders. The study was carried out in the Laboratory of PneumoCardioVascular 

Physiotherapy and Respiratory Muscles of the Federal University of Rio Grande do 

Norte, and approved by the Research Ethics Committee under number 

1.344.512/2015. All individuals involved in the study signed an Informed Consent 

Form. 

There were considered as inclusion criteria those subjects who self-reported as 

healthy with no history of smoking, heart or lung disease. Were excluded those who 

have spirometric values below predicted values [< 80% of forced vital capacity 

(FVC)], who given up participating the research, not adapted or failed to perform the 

technique. 

 

2.2 Study design 

The subjects were evaluated in a single day in which were collected anthropometric 

data [weight, height and body mass index (BMI)], lung function and respiratory 

muscle strength. After that, they were positioned at 45° body inclination on a 

standard bed where the AS was performed and, through OEP, recorded the data 

from PCF and variation of CW volumes (Figure 1) in three different moments: 

- Moment 1: Sixty seconds of quiet breathing (QB) followed by a slow vital capacity 

(SVC) manoeuver, finalizing with sixty seconds of QB; 

- Moment 2: Sixty seconds of QB followed by a spontaneous cough [starting from 

inspiratory capacity (IC)]. Forty seconds of QB followed by a cough (starting from 
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MIC) immediately after AS (this step was repeated three times with an interval of 

twenty seconds between them). Forty seconds of QB followed by an additional 

spontaneous cough (starting from IC) and sixty seconds of QB; 

- Moment 3: Same as Moment 1 

 

2.3 Pulmonary function 

To evaluate spirometry,  technical procedures, acceptability criteria, reproducibility, 

reference and interpretation values, as well as the standardization of the different 

pieces of equipment followed the recommendations of the American Thoracic 

Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)22, and the predicted reference 

values for the population studied were calculated according to Pereira et al23. 

Pulmonary function was performed using a Koko DigiDoser® spirometer (Longmont, 

USA). There were carried out a maximum of eight tests for each subject and 

considered the three best being that the variability between them should be less than 

5% or 200 mL. Were considered the FVC, forced expiratory volume in 1 second 

(FEV1), and the FEV1/FVC ratio in their absolute and relative values. 

 

2.4 Respiratory muscle strength  

The evaluation of respiratory muscle maximal pressures [maximum inspiratory (MIP) 

and expiratory (MEP) pressures] was performed through the NEPEB-LabCare (Belo 

Horizonte - Brazil) digital manometer with the subject in seated position. The MIP 

was obtained from the functional residual volume (FRV) and MEP from the total lung 

capacity (TLC). Five technically satisfactory arrangements with range less than 5% 

between the two maximum values and 60 seconds rest between them were 

recorded. For the interpretation of the results obtained, the values were calculated by 

the regression equations in order to obtain the maximum pressure as a function of 

age and according to gender, as proposed by Neder et al24 for a healthy Brazilian 

population. The sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) test was applied for 10 

measures separated by a 30-second resting period and performed from FRC25, using 

previously described equations26 to obtain reference values. 

 

2.5 Air stacking 

The AS was performed using a manual insufflator (RWR® – Brazil) coupled to a 

silicone mask over the nose and mouth with the subject at a 45° inclined position. 
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The MIC by AS was achieved by the subject taking a deep breath, until reaches IC, 

holding it, and then air stacking consecutively delivered volumes of air to the 

maximum volume that could be held with a closed glottis1. The mask was removed 

and then asked to cough forcefully from the MIC. The highest PCF of three attempts 

was taken in account to statistical analysis. 

Between each air stack the subject was instructed to not exhale, keeping the air into 

the lungs with a closed glottis. The procedure was discontinued if discomfort or poor 

adaptation occur. 

 

2.6 Evaluation of peak cough flow and chest wall volumes 

Changes in CW volumes and its compartments (RCp, RCa and Ab) were measured 

non-invasively by the study of the thoracoabdominal complex kinematics through an 

OEP equipment (BTS Bioengineering, Italy). The equipment was calibrated (statically 

and dynamically for axes X, Y and Z; over a period of 10 and 120 seconds, 

respectively) before data collection, in order to recognize the markers using a 60 Hz 

frequency for calibration and data collection. With the subject at 45° body inclination, 

52 retro-reflective markers were placed at specific points of the CW and abdomen 

and six photosensitive cameras were positioned around the subject to capture the 

movement changes of the markers according to the protocol described by Aliverti et 

al27. Volumes were obtained following an experimental model according to the Gauss 

Theorem21, 28.  

For OEP data collection the Smart Capture software was used, for analysis of three-

dimensional and volumetric calculation model was used SMART tracker software and 

DiaMov software for quantitative analysis of the following variables: Chest wall tidal 

volume (ΔVTCW) and its different compartments (ΔVTRCp, ΔVTRCa and ΔVTAb), end-

inspiratory (ΔEIV) and end-expiratory volume (ΔEEV), percentage of contribution of 

the compartments (VTRCp%, VTRCa% and VTAb%) to the chest wall tidal volume, vital 

capacity (VC), inspiratory duty cycle (Ti/Ttot), maximum inspiratory (ΔVTCW/Ti) and 

expiratory flow (ΔVTCW/Te), minute ventilation (VE), respiratory rate (RR), inspiratory 

(Ti), expiratory time (Te), total time of respiratory cycle (Ttot), IC, MIC and PCF.  

ΔVab/Ti, ΔVRCp/Ti and ΔVab/Te were calculated as shortening velocity index of 

diaphragm, inspiratory and expiratory muscles, as previously described29. 

 

3. Statistical Analysis 
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Normality and data distribution were verified using the Shapiro-Wilk test. For 

descriptive analysis were used mean and standard deviation when distribution was 

normal and median and interquartile interval for non-normal distribution. For 

intragroup comparisons related to vital capacity, the Wilcoxon test was used. To 

verify difference between the spontaneous cough (PreAS and PostAS) and cough with 

air stacking, the One-way ANOVA for repeated measures or Friedman test were 

used. When there was significant difference, the Bonferroni or Dunns post hoc test 

was applied in order to identify the differences.  

The inferential data analysis was performed using the GraphPad Prism software 

version 5.01 for Windows. To effect-size and power analysis of the study the GPower 

software, version 3.1.9.2 (Kiel, Germany), was used. For all statistical analysis a 

significance level of 5% (p < 0.05) was adopted. 

 

4. Results 

Sample characteristics, effect size and power of the study 

Twenty-one subjects were evaluated, but only 20 participated in the study. One 

subject was excluded from the sample for presenting spirometric values below the 

predicted. All included subjects had lung function and respiratory muscle strength 

values within the predicted. The anthropometric characteristics, lung function and 

respiratory muscle strength of the sample is shown in Table 1. 

Considering the sample of the study associated with the variation between the mean 

values of the spontaneous inspiratory capacities (ICpre and ICpost) and MIC moments, 

an effect size f = 1.68 was found. A post-hoc analysis considering p ≤ 0.01 and the 

calculated effect size, showed a statistical power (1-ß err prob) of 99%. 

 

4.1 Effects of air stacking on peak cough flow 

A significant increase (1.76 ± 0.08 L/s, p < 0.05) on PCF was observed, as shown in 

Fig. 2a. The Bonferroni post-hoc test showed that this difference was found among 

AS vs PreAS moments.  

 

4.2 Effects of air stacking on inspiratory capacity, maximum insufflation capacity and 

vital capacity 
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The IC of the subjects increased significantly while performing the technique, 

reaching the MIC (p < 0.0001). The Bonferroni post-hoc test showed that the 

difference was among MIC and ICpre moments, as shown in Figure 2b.  

Regarding VC, there was no significant increase (p = 0.805) after the technique.  

 

4.3 Effects of air stacking on total and operational chest wall volumes 

The AS promoted an increase in ΔVTCW (p < 0.0001). This increase was mainly in 

RCp (p < 0.0001) and RCa (p < 0.0001) compartments, whereas there was no 

significant change in abdominal tidal volume (ΔVTAb), as seen in table 2. Bonferroni 

post-hoc analysis showed a significant increase in Aftercough1, Aftercough2 and 

Aftercough3 moments in relation to QB and Rec being greater in Aftercough2 compared to 

QB moment. No significant differences were found among QB and Rec (Table 2). 

Regarding the operational volumes, there was a significant increase in ΔEIVCW (p < 

0.0001). As tidal volume, the increase also occurred in RCp (p < 0.0001) and RCa (p 

< 0.05) compartments, with no significant changes in abdominal end-inspiratory 

volume (ΔEIVAb). After a Bonferroni post-hoc test a significant difference among 

Aftercough1, Aftercough2 and Aftercough3 moments in relation to QB was found (Figure 3). 

No significant increase in ΔEEV was found.  

 

4.4 Effects of air stacking on breathing pattern 

A significant decrease in Te (p < 0.05) was observed after AS in Aftercough2 and Rec 

in relation to QB moment. On the other hand, there was a significant increase in VE 

(p < 0.0001) throughout the protocol, with a greater difference observed in Aftercough2 

in relation do QB moment. No significant changes were found among Rec and QB 

moments. During the course of the protocol it was observed a significant increase in 

Ti/Ttot (p < 0.05), ΔVTCW/Ti (p < 0.0001) and ΔVTCW/Te (p < 0.0001), as shown in 

Table 3. Bonferroni post-hoc test showed a significant difference among Aftercough1, 

Aftercough2 and Aftercough3 moments in relation to QB moment for ΔVTCW/Ti and 

ΔVTCW/Te. No significant differences were found in Ti, Ttot and RR (Table 2). 

 

4.5 Effects of air stacking on the contribution of the compartments to tidal volume 

An increase in VTRCp% (p < 0.0001) and VTRCa% (p < 0.05) were observed. Bonferroni 

post-hoc test showed a significant difference in Aftercough1, Aftercough2 and Aftercough3 in 

relation to QB with the greatest difference among Aftercough1 compared to QB moment 
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in RCp compartment. Differently, there was a decrease in VTAb% (p < 0.0001), with 

similar behavior to RCp where the greatest difference also occurs among Aftercough1 

compared to QB moment (Figure 4). 

 

4.6 Effects of air stacking on shortening velocity index of respiratory muscles 

A significant increase in the ΔVAb/Ti (p < 0.0005), ΔVRCp/Ti (p < 0.0001) and 

ΔVab/Te (p < 0.0001) was observed. After a Bonferroni post-hoc test a significant 

difference in ΔVRCp/Ti and ΔVab/Te among Aftercough1, Aftercough2 and Aftercough3 in 

relation to QB moment was observed. In relation to ΔVAb/Ti the main difference was 

observed in Aftercough1 and Aftercough2 compared to QB and moment (Figure 5).  

 

5. Discussion 

This study evaluated the acute effects of air stacking on peak cough flow, operational 

volumes, contribution of the compartments of the chest wall to tidal volume, breathing 

pattern and respiratory muscle shortening velocity index in healthy subjects 

positioned at 45° body inclination. The main findings were: 1) Increase in peak cough 

flow immediately after the maneuver; 2) Increase in inspiratory capacity, reaching the 

maximum insufflation capacity while performing the air stacking; 3) Increase in chest 

wall tidal volume with mainly distribution on the upper chest compartments; 4) 

Change in operational volumes with increase in end-inspiratory volumes with no 

significant changes in end-expiratory volumes; 5) Change in breathing pattern with 

an increase in minute volume, maximal inspiratory flow, maximal expiratory flow and 

inspiratory duty cycle, and decrease in expiratory time; 6) Increase in shortening 

velocity index of respiratory muscles. 

Increases in volumes beyond IC, reaching the MIC, promote increases in PCF1. 

Sivasothy et al30 showed that in healthy, neuromuscular disease (NMD) and chronic 

obstructive pulmonary disease patients, PCF improvements could be achieved when 

initiated from maximum inspiratory volumes. Smith et al.5, in a study with healthy 

subjects, observed that the greater the inspired volume the greater the PCF, being 

the inspired volume the main factor determining the volume expelled during the 

cough and PCF achieved.  

According to the effect size and power calculated31, the population of this study was 

satisfactory and the application of the AS resulted in a large effect on the IC of the 

subjects analyzed. This increase in IC, reaching the MIC, contributed somewhat to 
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the significant increase in PCF of 80% of the subjects on AS moment. Although our 

study has been performed in healthy subjects, with no previous changes of the lung 

and the rib cage, the findings corroborate with Ishikawa et al4 where AS promoted a 

significant increase in the PCF of 61 subjects with Duchenne muscular dystrophy. 

Similarly, Jeong & Yoo32 and Kang et al.1, 9, observed a significant increase in PCF of 

patients with cervical spinal cord injury and NMD, respectively, after a daily AS 

program attributing this increase to the increase in MIC.    

The MIC exceeded ICpre in 95% of the subjects and perhaps this is the fact that the 

highest difference was found in PCFs obtained immediately after the AS. Of these, 

even non-significant, 78% of the subjects remained with high values on ICpost 

moment, which may also have influenced the increase in spontaneous PCFs of 55% 

of the subjects on PostAS moment. This demonstrates that AS can benefit the PCF of 

healthy subjects and these benefits, that occur immediately after AS, may also 

continue for a certain period of time. This is due to the fact that the positive pressure 

applied increases the lung volumes to the maximum (MIC) causing an increase in 

passive elastic recoil of the lung and rib cage4, 5, 20 increasing the cough. 

The increases in PCF of NMD patients1, 9 after AS occurs in those in which VC alters 

with AS. In healthy subjects this may not happen the same way. No differences in VC 

were found after the intervention and, despite this result, significant PCFs were 

obtained suggesting that the AS influences the PCF of healthy subjects just by an 

increase in IC, rather than VC. We presume that the technique does not influence the 

VC of these subjects, possibly because they do not present lung or chest wall 

changes. 

Differently from the previous studies about AS6-9, 17, this study used the OEP as an 

evaluation tool of the PCF because of the high accuracy, that it provides, non-

invasively21 without interference of mouth-pieces, nose clips, face masks or any 

interface that may alter mouth and cheeks movements and the respiratory response, 

also ensuring a natural cough33. 

Our study is the first to perform measurements of chest wall volumes variations and 

percentage of contribution of the chest wall compartments to the tidal volume, 

obtained from AS through OEP. There was an increase in ΔVTCW throughout all the 

intervention protocol, which was higher among Cough2 vs QB moments (increase of 

~ 315ml). This increase was observed mainly in the upper chest, on the RCp and 

RCa compartments and occurred in a gradual manner, during the application of AS, 
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and returned to resting values (Rec moment) after a period of quiet breathing. These 

same compartments were also responsible for largest contribution of volume to the 

tidal volume, in particular among Cough1 vs QB moments, while there was a 

decrease in abdominal contribution (Figure 4). The increase in volume in these 

regions may have occurred because of the influence of the position at 45° body 

inclination. The complacency of these compartments and the geometry of the 

diaphragm changes with different positions34, so the greater the body inclination 

(from supine to seated position) the greater the contribution of the rib cage and the 

lower the contribution of the abdomen to tidal volume35. 

Similar to CW volumes, the RCp and RCa compartments were also responsible for 

the increase in ΔEIVCW volume. This increase occurred during all moments of the 

protocol, but especially among Cough2 vs QB, remaining during the recovery moment 

in a lesser extent. There was no significant increase in ΔEEVCW, suggesting that the 

maneuver did not result, in any time, in a chest wall hyperinflation. In addition, as 

EEVCW, an index of lung volume, did not change we can presume that the increase in 

IC of the population of this study (~ 600 ml) was due to an increase in TLC. This 

found corroborates with other studies36-38 in which the TLC of healthy subjects can be 

changed, and this fact may occur because of the increase in lung compliance. 

According to the results of this study, the AS maneuver, possibly, does not 

characterize as a recruitment technique. 

Furthermore, the peak of IC is characterized by high lung volume and high 

transpulmonary pressure and when a positive pressure is applied from this point 

there is an increase in the difference between alveolar and pleural pressures causing 

an alveolar overdistension (or end-inspiratory overdistension). According to Benito & 

Lemaire39, Hickling40 and Harris41 the alveolar overdistension occurs after the upper 

inflection point where there is an increase in alveolar tension, different from the 

alveolar recruitment which occurs in the area called "high lung compliance" situated 

between the upper and lower inflection points. So, in healthy subjects, it appears that 

the recruitment phase occurs during spontaneous inspiration (before reaches the IC), 

the overdistension phase when the air stacking is applied (reaching the MIC) and the 

distribution of the volume throughout all regions of the lung during the compressive 

phases (inspiratory pauses between the stacks and before the cough). 

The AS also influenced the breathing pattern. The increase in VE was due to the 

increase in tidal volume, mainly EIV, since there were not observed significant 
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increases in RR. Higher expiratory flows were expelled in a shorter time since there 

was found a decrease in Te and, although the Ti has remained constant, gradual 

increases were observed in ΔVTCW/Ti due to the increase in tidal volume. This 

behavior may be explained by a possible change in respiratory drive caused by the 

positive pressure applied by AS. The Ttot and Ti showed no significant changes, but 

their small variations may have influenced the increase in the Ti/Ttot. 

Regarding the shortening velocity index of the respiratory muscles, the increase in 

ΔVAb/Te occurred by a decrease in Te, since there were no significant differences in 

abdominal volume. Although no significant changes in abdominal volume and Ti were 

observed, a significant increase in ΔVAb/Ti was found. Since the diaphragm act as 

the main flow generator42 it is likely that the increase in diaphragm shortening velocity 

also could influence the generation of highs PCF. Differently from expiratory muscles 

and diaphragm, the inspiratory muscles of the rib cage develop more passive tension 

for active force development when stretched beyond their optimal size43 and perhaps 

this is why a high shortening velocity was seen in ΔVRCp/Ti in relation to the others. 

In general, increases in shortening velocity could be explained by the amount of 

volume delivered associated to the position at 45° body inclination and/or an increase 

in the activation and recruitment of motor units in addition to the possible change in 

respiratory drive. 

As a limitation of our study, we can describe the non-inclusion of the sitting posture in 

the evaluation and the lack of calculation of the mouth pressure and compressed 

chest wall volumes while performing the technique in order to know the real addition 

of volume inside the lungs. 

 

6. Conclusion 

The air stacking technique can alter the total and operational chest wall volumes, 

peak cough flow, inspiratory capacity, respiratory muscle shortening velocity and 

breathing pattern of healthy subjects. In these subjects the technique probably works 

in a way to increase lung compliance rather than recruiting alveolar units, but we do 

not know to what extent the maneuver influences on this lung and chest wall 

compliance. For this, future studies are needed to better understand the physiology 

around the air stacking technique in healthy and subjects with restrictive lung 

disorders and neuromuscular diseases. 
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Table 1. Characteristics of subjects in relation to pulmonary function, respiratory 

muscle strength and anthropometric data. BMI: Body Mass Index; FVC: Forced 

Vital Capacity; FEV1: Forced expiratory volume in the 1
st
 second; FEV1/FVC: 

ratio of forced expiratory volume in the first second to forced vital capacity in 

percentage; FEF25-75%: Forced expiratory flow at 25-75%; PEF: Peak expiratory 

flow; MIP: Maximum inspiratory pressure; MEP: Maximum expiratory pressure; 

SNIP: Sniff nasal inspiratory pressure; kg/m
2
: kilogram/square meter; L: Liters;  

%pred: Percentage of predicted; L/s: Liters per second. Data are shown as 

mean values ± SD. 

 

 

 Subjects (n=20)  

Age (years) 24.3 ± 3.25 

BMI (kg/m2) 23.31 ± 2.50 

FVC (%pred) 94.68 ± 17.23 

FEV1 (%pred) 93.74 ± 14.07 

FEV1/FVC  0.99 ± 2.23 

FEF25-75% (L/s) 3.81 ± 0.98 

PEF (L/s) 

MIP (%pred) 

MEP (%pred) 

7.41 ± 1.70 

98.01 ± 11.87 

95.89 ± 9.05 

SNIP (%pred) 101.02 ± 5.03 
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Table 2. Effects of air stacking on total chest wall and compartmental volumes and breathing pattern during all phases of the protocol. ΔVTCW: Chest wall 

tidal volume; ΔVTRCp: Pulmonary rib cage tidal volume; ΔVTRCa: Abdominal rib cage tidal volume; ΔVTAb: Abdominal tidal volume; Ti; Inspiratory time; Te: 

Expiratory time; Ttot: Total respiratory cycle time; RR: Respiratory rate; VE: Minute volume; ΔVTCW/Ti: Maximum inspiratory flow; ΔVTCW/Te: Maximum 

expiratory flow; Ti/Ttot: Inspiratory duty cycle; ns: non-significant; L: Liters; Min: Minute; Sec: Seconds; Bpm: Breaths per minute; Data are shown as 

mean values ± SD. * Intragroup difference compared to QB, p < 0.05; *** Intragroup difference compared to QB, p < 0.0001; † Intragroup difference 

compared to Rec, p < 0.0001. 

       Quiet Breathing AfterCough1 AfterCough2 AfterCough3 Recovery p 

ΔVTCW (L) 0.41 ± 0.12 0.66 ± 0.22***† 0.72 ± 0.38***† 0.62 ± 0.27***† 0.46 ± 0.16 <0.0001 

ΔVTRCp (L) 0.15 ± 0.07 0.31 ± 0.17***† 0.33 ± 0.23***† 0.27 ± 0.19*** 0.19 ± 0.10 <0.0001 

ΔVTRCa (L) 0.06 ± 0.02 0.11 ± 0.04***† 0.13 ± 0.07***† 0.11 ± 0.05*** 0.08 ± 0.03 <0.0001 

ΔVTAb (L) 0.19 ± 0.07 0.23 ± 0.08 0.26 ± 0.17 0.23 ± 0.12 0.19 ± 0.09 ns 

Ti (sec) 1.71 ± 0.69 1.66 ± 0.57 1.61 ± 0.65 1.68 ± 0.62 1.57 ± 0.56 ns 

Te (sec) 2.39 ± 0.86 2.09 ± 0.78 2.11 ± 0.98* 1.98 ± 0.83 1.87 ± 0.60* <0.05 

Ttot (sec) 4.04 ± 1.50 3.76 ± 1.32 3.72 ± 1.55 3.63 ± 1.44 3.45 ± 1.08 ns 

RR (bpm
-1

) 17.43 ± 6.30 18.25 ± 6.28 18.76 ± 6.69 19.11± 5.9 19.20 ± 5.23 ns 

VE (L/min
-1

) 6.58 ± 1.79 11.41 ± 4.32***† 12.36 ± 5.83***† 11.48 ± 5.08***† 8.25 ± 2.33 <0.0001 

ΔVTCW/Ti (L/sec
-1

) 0.26 ± 0.07 0.43 ± 0.17***† 0.47 ± 0.23***† 0.43 ± 0.20*** 0.30 ± 0.09 <0.0001 

ΔVTCW/Te (L/sec
-1

) 0.19 ± 0.05 0.34 ± 0.13***† 0.38 ± 0.17***† 0.35 ± 0.14***† 0.25 ± 0.07 <0.0001 

Ti/Ttot 42.14 ± 3.26 44.58 ± 3.14 44.02 ± 5.32 45.71 ± 3.55* 45.64 ± 4.90* <0.05 
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Figure 1. Flowchart of the study protocol of a single representative subject. Moment 1: Upper panel; Moment 

2: Middle panel; Moment 3: Lower panel; QB: Quiet breathing; SVC: slow vital capacity; IC: Inspiratory 

capacity, MIC: Maximum insufflation capacity; AS: air stacking; Δ: Change; L: Liters; A: Quiet breathing 

moment; B: Aftercough1 moment; C: Aftercough2 moment; D: Aftercough3 moment; E: Recovery moment.Open 

circles = end of inspiratory capacity; Closed circles = end of maximum insufflation capacity; Cross symbol = 

end cough.  

 

 

Figure 2. Effects of air stacking on peak cough flow (a.) and on inspiratory capacity (b.). PreAS.: Spontaneous 

cough before air stacking; AS: Cough immediately after air stacking; PostAS.: Spontaneous cough after air 

stacking. ICpre.: Spontaneous inspiratory capacity before air stacking; MIC: Maximum insufflations capacity; 

ICpost.: Spontaneous inspiratory capacity after air stacking. +: Mean values. *Intragroup difference compared 

to PreAS, p < 0.05; ***Intragroup difference compared to ICpre, p < 0.0001. 
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Figure 3. Effects of air stacking on end inspiratory (ΔEIV) and end expiratory volume (ΔEEV) of chest wall 
and its compartments. Closed circles = end inspiratory volume; Open circles = end expiratory volume; Δ: 
Change; QB: Operational volumes on quiet breathing; Aftercough1: Operational volumes after first air stacking 
cough; Aftercough2: Operational volumes after air stacking second cough; Aftercough3: Operational volumes after 
air stacking third cough; Rec: Operational volumes on recovery time after third air stacking cough. Data are 
shown as mean values. * Intragroup difference compared to QB, p < 0.05; *** Intragroup difference compared 
to QB, p < 0.0001; † Intragroup difference compared to Rec, p < 0.0001. 

 

 

 

 
Figure 4. Effects of air stacking on compartimental distribuition of tidal volume. QB: Distribution on quiet 
breathing; Aftercough1: Distribution after first air stacking cough; Aftercough2: Distribution after second air 
stacking cough; Aftercough3: Distribution after third air stacking cough; Rec: Distribution on recovery time after 
third air stacking cough. Data are shown as mean values. *** Intragroup difference compared to QB, p < 
0.0001. 
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Figure 5. Effects of air stacking on muscles shortening velocities. QB: Shortening velocity on quiet breathing; 
Aftercough1: Shortening velocity after first air stacking cough; Aftercough2: Shortening velocity after second air 
stacking cough; Aftercough3: Shortening velocity after third air stacking cough; Rec: Shortening velocitiy on 
recovery time after third air stacking cough. Data are shown as mean values. **Intragroup difference 
compared to QB, p < 0.0005; ***Intragroup difference compared to QB, p < 0.0001; † Intragroup difference 
compared to Rec, p < 0.0001. 
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Resumo 

Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

caracterizada por fraqueza muscular progressiva da musculatura periférica e respiratória. 

A técnica de Air Stacking (AS) favorece a insuflação pulmonar que pode resultar na 

expansão do pulmão, otimização da pressão de retração pulmonar, aumento do pico de 

fluxo de tosse (PFT) e eliminação de secreção. Objetivos: Avaliar os benefícios agudos da 

utilização da técnica de AS em sujeitos com ELA versus saudáveis pareados, 

posicionados a 45º de inclinação de tronco, além de observar a segurança da utilização da 

técnica para aplicação na prática clínica. Metodologia:  Os sujeitos foram alocados em 

dois grupos: Grupo Experimental (GE) composto por sujeitos com ELA e Grupo controle 

(GC) formado por sujeitos saudáveis pareados quanto a idade, gênero e índice de massa 

corpórea. Foram avaliados a função pulmonar, força muscular respiratória, PFT, volumes 

da PT, além da distribuição em seus compartimentos, antes (PreAS) durante (AS) e após a 

aplicação da técnica de AS (PósAS), através da Pletismografia Optoeletrônica (POE). 

Resultados: Foram avaliados 18 sujeitos (9 com ELA). Os dados espirométricos e de força 

muscular respiratória foram menores do GE em relação ao GC. Na análise intragrupo 

foram observados aumentos significativos (p < 0,0005) no PFT (4,4 ± 2,2L vs 7 ± 4,1L/s; 

7,6 ± 3,1L vs 11,6 ± 4,5L/s) e CI (1,7 ± 0,4L vs 2,2 ± 0,6L; 3,1 ± 0,6L vs 3,6 ± 0,9L) entre 

os momentos AS e PreAS dos grupos GE e GC, respectivamente. Análise intergrupo 
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mostrou que este aumento do PFT e da CI foi significantemente maior (p < 0,0001) no GE 

(59%, 29,4%, respectivamente). Durante a realização da técnica, o compartimento 

abdominal foi o principal responsável pelo aumento da CI no GE (0,69 ± 0,2 vs 0,92 ± 

0,4L; p < 0,005), enquanto que no GC o principal compartimento foi a CT (1,8 ± 0,5 vs 2,2 

± 0,5L; p < 0,004). Com relação a capacidade vital, somente o GE obteve aumentos após 

a realização da técnica (1,8 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,7L, p < 0,05). Conclusão: A técnica de AS se 

mostrou eficaz e segura no aumento do PFT, CI e CV de sujeitos com ELA. 

Diferentemente dos saudáveis, nos sujeitos com ELA a técnica talvez atue no 

recrutamento alveolar principalmente nas regiões mais basais do pulmão. 

 

Palavras chaves: Esclerose Lateral Amiotrófica, Air Stacking, pico de fluxo de tosse, 

pletismografia optoeletrônica 

 

1. Introdução 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que 

acomete os neurônios motor superior e inferior1 resultando em fraqueza muscular, 

redução dos volumes pulmonares, tosse ineficaz, retenção de secreções e insuficiência 

respiratória2.  

Nessa população, quando o pico de fluxo de tosse (PFT) atinge níveis inferiores a 2.6L/s, 

o risco para complicações respiratórias associado a tosse ineficaz e baixa depuração das 

vias aéreas se torna alto.3, 4. Além disso, com o avanço da doença, e consequente 

fraqueza muscular respiratória e bulbar, esses sujeitos apresentam dificuldade em atingir 

volumes ótimos na fase inspiratória da tosse e mantê-los na fase compressiva para 

geração de uma tosse considerada eficaz5. Estes volumes pulmonares podem ser 

otimizados através da técnica Air Stacking (AS)6 onde, após uma inspiração profunda, 

volumes de ar são deliberados por meio de um ressuscitador manual ou ventilador ciclado 

a volume até que seja atingida a capacidade de insuflação máxima (CIM)7, 8. Quanto maior 

este volume inspirado, maior a tosse gerada9, possibilitando uma melhora na clearance 

pulmonar10, redução de atelectasias, aumento da complacência pulmonar e do PFT11. 

Os benefícios da técnica foram reportados na literatura em sujeitos com doença 

neuromuscular4, 6, 11-13 e lesados medulares14, 15 através de métodos poucos precisos 

onde, ao final da técnica, o sujeito deveria realizar a tosse dentro de um sistema fechado 

após acoplar o equipamento na boca através de uma interface. Atualmente, os volumes 

da parede torácica (PT) e o PFT podem ser mensurados com acurácia, a cada ciclo 

respiratório e em tempo real, sem o uso de bocais ou adição de espaço morto ou carga 
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aos sujeitos por meio da Pletismografia Optoeletrônica (POE)16, 17. Através deste sistema 

uma melhor compreensão sobre a distribuição dos volumes e geração de PFTs pode ser 

obtida além da real compreensão dos efeitos da técnica de AS e sua segurança nos 

parâmetros respiratórios e nas variações de volumes da PT e seus diferentes 

compartimentos [caixa torácica pulmonar (CTp), caixa torácica abdominal (CTa) e 

abdomen (AB)].  

Dessa forma, o principal objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios da utilização da 

técnica de AS nas variações do PFT e volumes da PT de forma aguda em sujeitos com 

ELA e comparar estes efeitos com sujeitos saudáveis pareados, e observar a segurança 

da técnica afim de serem indicados para utilização na prática clínica em sujeitos com ELA. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Sujeitos 

O presente estudo é do tipo transversal analítico onde foram estudados indivíduos, de 

ambos os gêneros, divididos e dois grupos: Grupo Experimental (GE) formado por sujeitos 

diagnosticados com ELA recrutados no Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL/EBSERH) e Grupo Controle (GC) formado por sujeitos saudáveis pareados de 

acordo com idade, gênero e índice de massa corporal (IMC). O estudo foi realizado no 

Laboratório de Pneumocardiovascular do HUOL/EBSERH após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa desta instituição sob parecer 1.344.512/2015. Todos os indivíduos 

envolvidos no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para o GE, foram incluídos os sujeitos com diagnóstico médico confirmado de ELA de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo El Escorial World Federation of Neurology18, 

que apresentaram valores de capacidade vital forçada (CVF) abaixo de 80% do predito, 

sem traqueostomia, sem disfunção bulbar, sem cardiopatias e doenças pulmonares 

infecciosas, restritivas e/ou obstrutivas associadas; e que aceitaram participar lendo e 

assinando o TCLE. Foram excluídos os indivíduos que não completaram a avaliação, que 

apresentaram tiragens durante a avaliação, que não conseguiram adotar a postura 

inclinada com o tronco à 45º e aqueles que não se adaptaram, não conseguiram realizar a 

técnica ou que desistiram de participar da pesquisa. 

Para o GC, foram incluídos sujeitos que se auto referiram como saudáveis, pareados com 

relação à idade, gênero e IMC, sem diagnóstico de doença cardiovascular, pulmonar 

restritiva ou obstrutiva prévia, que conseguiram realizar todas as etapas da avaliação e 

que aceitaram participar lendo e assinando o TCLE. Como critérios de exclusão, foram 
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excluídos os voluntários que apresentaram valores de CVF abaixo de 80% do predito, não 

conseguiram realizar a técnica ou que desistiram participar da pesquisa. 

 

2.2 Função Pulmonar 

A função pulmonar foi realizada utilizando um espirômetro Koko DigiDoser® (Longmont, 

EUA). Foram realizadas um máximo de oito testes para cada sujeito e considerada os três 

melhores testes sendo que a variabilidade entre eles deveria ser inferior a 5% ou 200 ml, 

de acordo com Pereira et al19. Foram considerados a CVF, volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1), a relação VEF1/CVF, fluxo expiratório forçado médio (FEF25-75%) 

e pico de fluxo expiratório (PFE) em seus valores absolutos e relativos. 

Para avaliar a espirometria, os procedimentos técnicos, critérios de aceitabilidade, 

reprodutibilidade, os valores de referência e de interpretação, bem como a normalização 

das diferentes peças de equipamento seguiu as recomendações da American Thoracic 

Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)20, e os valores de referência previstos 

para a população estudada seguiu as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia21. 

 

2.3 Força muscular respiratória 

A avaliação das pressões inspiratória (PImáx) e expiratória máximas (PEmáx) foi realizada 

através do manovacuômetro digital NEPEB-LabCare (Belo Horizonte - Brasil) com o 

sujeito em posição sentada. A PImáx foi obtida a partir do volume residual (RV) e a 

PEmáx a partir da capacidade pulmonar total (CPT). Foram registradas cinco medidas 

tecnicamente satisfatórias com intervalo inferior a 5% entre os dois valores máximos e 60 

segundos de descanso entre eles. Para a interpretação dos resultados obtidos, os valores 

foram calculados pelas equações de regressão a fim de obter a máxima pressão em 

função da idade e com gênero, como proposto por Neder et al22 para uma população 

brasileira saudável. Para a pressão nasal inspiratória (SNIP teste) foram realizadas 10 

medidas, separadas por um período de 30 segundos de repouso, a partir da capacidade 

residual funcional23 (CRF). Para interpretação dos resultados foram utilizadas equações 

anteriormente descritas24 para obter valores de referência. 

 

2.4 Funcionalidade 

A funcionalidade dos pacientes com ELA foi avaliada através do questionário Amyotrofic 

Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R/BR)25, validado para a 

língua portuguesa. O questionário inclui itens relacionados a função respiratória e bulbar 
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especificamente. O ALSFRS-R/BR consiste em 12 itens com escore de zero a quatro 

(cada item) e um escore total variando de zero a 48, nos quais 48 pontos significam 

funcionalidade normal e zero significa incapacidade. 

 

2.5 Air Stacking 

A técnica de Air Stacking foi realizada utilizando um insuflador manual (RWR-Brasil®) 

acoplado a uma máscara de silicone, que envolveu o nariz e boca o sujeito.  

Ao ser posicionado, a 45º de inclinação de tronco, foi solicitado ao sujeito que realizasse 

uma inspiração profunda, atingindo sua capacidade inspiratória máxima, e segurasse 

mantendo a glote fechada. Imediatamente a máscara do insuflador manual era acoplada 

ao rosto do sujeito e pressionada a fim de evitar o vazamento de ar. Logo após foram 

proporcionados volumes de ar de forma rápida e consecutiva, através de repetidas 

insuflações. Cada insuflação foi realizada concomitantemente com uma inspiração 

profunda do sujeito, até que mais nenhum ar pudesse ser retido nos pulmões, atingindo a 

CIM. As insuflações eram interrompidas através de um gesto realizado pelo indivíduo ou 

quando a válvula de pressão do insuflador atingisse 60cmH2O. Entre cada insuflação o 

sujeito foi orientado a não exalar o ar, mantendo-o nos pulmões. Após a realização da 

técnica a máscara era retirada e solicitado ao sujeito que realizasse uma tosse 

espontânea e forte a partir da CIM (Figura 1). O maior PFT e CIM de três tentativas foi 

levada em conta para análise estatística. 

A máscara foi posicionada e retirada pelo mesmo avaliador, assim como as instruções 

dadas antes e durante a realização da técnica. O procedimento foi interrompido caso 

ocorresse algum desconforto do paciente ou má adaptação.  

 

2.6 Avaliação do pico de fluxo de tosse e volumes operacionais da parede torácica 

O PFT e os volumes operacionais da parede torácica foram avaliadas de forma não 

invasiva pelo estudo da cinemática do complexo toracoabdominal através da POE (BTS 

Bioengineering, Itália). O equipamento foi calibrado antes da coleta dos dados utilizando 

uma frequência de 60Hz. Com o sujeito a 45° de inclinação de tronco, 52 marcadores retro 

reflexivos foram colocados em pontos específicos da parede torácica e abdômen e seis 

câmeras fotossensíveis foram posicionadas ao redor do sujeito para captura dos 

marcadores de acordo com o protocolo descrito por Aliverti16.  

Como mostrado em estudos anteriores26 a PT pode ser dividida em três compartimentos: 

CTp, CTa e AB27. Para este estudo a CTp e CTa foram considerados como um único 

compartimento, dado pela soma dos dois compartimentos da caixa torácica superior e 
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nomeado de caixa torácica (CT)28, 29. Os volumes foram obtidos a partir de um modelo 

experimental de acordo com o Teorema de Gauss17, 30. 

Para coleta dos dados foi utilizado o software Smart Capture, para análise do modelo 

tridimensional e cálculo volumétrico foi utilizado o software SMART tracker e para análise 

quantitativa dos volumes operacionais e do PFT foi utilizado o software DiaMov. 

 

2.7 Desenho do estudo 

Após serem coletados os dados referentes a antropometria (peso, altura e IMC), função 

pulmonar, força pulmonar e funcionalidade os sujeitos foram posicionados a 45° de 

inclinação de tronco em um local com temperatura controlada entre 22ºC e 26ºC e 

informados com relação aos procedimentos a serem realizados, a coleta de dados 

referente ao PFT e variação de volumes da parede torácica foi realizada em três 

momentos através da POE:  

- Momento 1: Sessenta segundos de respiração espontânea (RE) seguida de uma 

manobra de capacidade vital lenta (CVL), finalizando com sessenta segundos de RE. 

- Momento 2: Sessenta segundos de RE seguido de uma tosse espontânea (a partir 

da CI). Quarenta segundos de RE seguido de uma tosse (a partir da MIC) imediatamente 

após a aplicação da técnica de Air Stacking (esta etapa foi repetida três vezes com 

intervalos de vinte segundos entre as tosses). Quarenta segundos de RE seguidos de 

uma tosse espontânea (a partir da CI), finalizando com sessenta segundos de RE.  

-   Momento 3: Semelhante ao momento 1. 

 

3. Calculo amostral e poder do estudo 

Para obtenção do número total da amostra do estudo foi realizado um estudo piloto onde 

foram avaliados a média e desvio padrão do PFT de seis sujeitos com ELA, avaliados 

através da POE, antes e após a aplicação da técnica de Air Stacking. Foi utilizado um erro 

alfa de 0.05 com distribuição bilateral e um poder de teste de 95% indicando uma amostra 

total de 21 sujeitos divididos entre os dois grupos. 

 

4. Análise estatística 

A normalidade e distribuição dos dados de ambos estudos foi verificada através do teste 

de Shapiro-Wilk. Para análise descritiva, foi utilizada foi a média e desvio padrão. As 

análises intragrupo com relação a capacidade vital foram realizadas através do teste t 

pareado. Para as análises intragrupo com relação aos momentos PréAS, AS e PósAS foi 

utilizado o teste One-way ANOVA para medidas repetidas. Quando encontrada diferença 
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significativa, o teste de post hoc de Bonferroni foi aplicado a fim de se localizarem as 

diferenças entre os momentos da intervenção. As comparações intergrupo foram 

realizadas através do teste Two-way ANOVA.   

Para todas as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 5% (p < 0.05). 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do software 

GraphPadPrism versão 5.0 para Windows e o efeito e poder dos estudos, assim como o 

cálculo amostral, foram realizados através do software Gpower, versão 3.1.9.2 (Kiel, 

Alemanha). 

 

5. Resultados 

5.1 Característica da amostra 

As características antropométricas, de função pulmonar, força muscular respiratória, 

funcionalidade e tempo de diagnóstico da doença estão descritas na Tabela 1. A amostra 

total do estudo foi de dezoito sujeitos divididos entre os dois grupos. Entre os parâmetros 

espirométricos somente o VEF1/CVF não obteve diferença significativa. As demais 

variáveis de função pulmonar e força muscular respiratória foram menores no GE em 

relação ao GC.  

 

5.2 Efeitos da técnica de Air Stacking no pico de fluxo de tosse 

A análise intragrupo mostrou que o PFT de ambos os grupos aumentaram 

significantemente (p < 0,0005). Após análise post hoc de Bonferroni foi observado que 

esse aumento ocorreu durante a realização da técnica de Air Stacking (4,4 ± 2,2L vs 7 ± 

4,1L/s; 7,6 ± 3,1L vs 11,6 ± 4,5L/s, GE e GC respectivamente) quando comparada com o 

momento PreAS (Tabela 2) sem diferenças significativas quando comparadas ao momento 

PósAS. A análise intergrupo mostrou que este aumento foi maior no GE (59%) quando 

comparado ao GC (52%) (p < 0,0005).  

 

5.3 Efeitos da técnica de Air Stacking na capacidade inspiratória 

A técnica de Air Stacking provocou um aumento significativo (p < 0,0005) na capacidade 

inspiratória da parede torácica (CIPT) em ambos os grupos. A análise de post hoc de 

Bonferroni mostrou que o aumento foi maior no momento AS, atingindo a CIM, quando 

comparado com PreAS no GE (1,7 ± 0,4 vs 2,2 ± 0,6L) e GC (3,1 ± 0,6 vs 3,6 ± 0,9L) 

(Tabela 2), mas este aumento somente se manteve no momento PósAS no GE (2,2 ± 0,6 

vs 1,9 ± 0,5L). Análise intergrupo mostrou diferenças significantes (p < 0,0001) entre os 
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grupos durante todos os momentos da intervenção, sendo que houve um maior aumento 

no GE (29,4%) quando comparado com o GC (16,1%). 

Com relação a contribuição em volume dos compartimentos da PT para a CI, os dois 

grupos mostraram comportamentos diferentes durante a realização da técnica comparada 

com o momento PreAS. No GE, houveram aumentos significantes em ambos 

compartimentos da PT (p < 0,05 e p < 0,005, CT e AB respectivamente) durante a 

realização da técnica, sendo que o maior aumento se deu no compartimento AB (0,69 ± 

0,2 vs 0,92 ± 0,4L); por outro lado, no GC, a maior contribuição (1,8 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,5L) foi 

observada no compartimento CT (p = 0.004). A análise intergrupo mostrou diferença 

significativa (p < 0,0001) entre os momentos AS e PreAS da CT, enquanto no 

compartimento AB só foram encontradas diferenças significativas (p < 0,005) entre os 

momentos PreAS (Tabela 2). 

 

5.4 Efeitos da técnica de Air Stacking na capacidade vital 

A técnica de Air Stacking aumentou significantemente a CV do GE (1,8 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,7L, 

p < 0,05) sem diferenças significativas no GC. A análise intergrupo mostrou diferença 

significante (p < 0,0001) entre os grupos e momentos estudados (Tabela 2). 

Os efeitos da técnica, com relação a cada sujeito separadamente, são mostrados na 

Figura 2.  

 

6. Discussão 

O estudo avaliou os efeitos agudos da técnica de Air Stacking no pico de fluxo de tosse e 

volumes operacionais de sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica versus um grupo 

controle caracterizado por indivíduos saudáveis, além de observar a segurança da técnica 

para utilização na prática clínica. O principal resultado do presente estudo foi o benefício 

da técnica de AS no aumento do PFT, CI e na CV de sujeitos com ELA. Durante a 

realização da técnica ambos os grupos obtiveram um maior PFT, sendo observado em 

maior proporção nos sujeitos com ELA. O aumento na CI, de ambos os grupos durante a 

técnica, também foi observado, mas estes valores só se mantiveram após um período em 

repouso no GE. Durante a técnica, o compartimento AB foi o principal responsável pelo 

aumento da CI no GE, enquanto que no GC o principal compartimento foi a CT. Por último 

o aumento da CV após aplicação do protocolo só foi observado nos sujeitos com ELA. 

Além dos benefícios fisiológicos, a técnica mostrou-se segura e fácil de ser aplicada nessa 

população.  
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O estudo utilizou a POE como ferramenta de avaliação do PFT e volumes operacionais da 

PT. Diferente de outras ferramentas utilizadas para avaliar o PFT, a POE assegura a 

realização de uma tosse natural, pois não há interferência de bucais, clipes nasais ou 

máscaras que possam modificar na resposta respiratória31. 

Durante uma tosse normal, 2.3L de ar são expelidos a velocidades de 6 a 20L/s12. Em 

adição, independentemente da contração normal dos músculos expiratórios32, quanto 

maior o volume inspirado, maior o PFT9. Indivíduos com doenças neuromusculares 

(DNM), principalmente a ELA, têm uma diminuição marcável da força muscular 

inspiratória5 e consequentemente perdem a habilidade de realizar inspirações profundas13 

e tosse eficazes. Além disto, o decréscimo da expansão pulmonar por um longo tempo faz 

com que os músculos se tornem rígidos podendo sofrer alterações fibróticas, levando a 

redução da complacência pulmonar7. Para isso, a técnica de AS atua na fase inspiratória 

através de insuflações profundas, otimizando a relação comprimento-tensão dos músculos 

expiratórios8 e consequente pressão de retração pulmonar e da caixa torácica, 

expandindo o pulmão, aumentando o PFT4 e eliminando secreções33. 

Apesar deste estudo ser o primeiro a avaliar os efeitos agudos da técnica de AS em 

sujeitos com ELA versus saudáveis, o aumento do PFT da amostra estudada corroboram 

com outros estudos realizados em sujeitos com DNM. Ishikawa et al6 observou um 

aumento no PFT de 69% em 61 sujeitos com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) após 

aplicação da técnica de AS. Da mesma forma, Brito et al11 utilizou a AS em 28 sujeitos 

com DMD e observou um aumento significante do PFT de 31.5%. Neste estudo a técnica 

de AS mostrou um aumento significante de forma aguda no PFT dos sujeitos com ELA de 

59%, mostrando um aumento eficaz da técnica nesta população. No nosso caso a 

acurácia do instrumento de avaliação empregado favoreceu uma análise precisa da tosse 

sem alteração das suas fases, pois não foi necessária a utilização de bucais ou outras 

interfaces para mensuração do PFT.  

O PFT de todos os sujeitos do estudo aumentaram com a aplicação da técnica de AS e 

somente um (sujeito 3) não ultrapassou o limite ótimo para uma tosse eficaz. De forma 

não tão surpresa os indivíduos 3, 6, 8, e 9 do GE obtiveram as menores variações de PFT, 

além de VC e CIPT. Isto pode ser explicado pela redução da força muscular respiratória 

encontrada previamente na avaliação nesses indivíduos. Possivelmente, essa fraqueza 

leva a uma diminuição da compressão dinâmica das vias aéreas32, elasticidade da parede 

torácica e pulmonar, diminuição de volume pulmonar e da complacência estática do 

pulmão. Como consequência, o volume de ar máximo que pode ser empilhado no pulmão 

(CIM) dos sujeitos com DNM se torna menor com o decréscimo da CV34.  
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Os sujeitos com envolvimento bulbar avançado não foram incluídos por não conseguirem 

empilhar o ar através da técnica de AS devido ao não fechamento efetivo da glote4. Desta 

forma, todos os sujeitos avaliados no grupo experimental tinham a função preservada e 

conseguiram realizar todas as fases da técnica, obtendo valores médios de CIPT e CV 

significantemente maiores durante a realização da técnica (momento AS) e após um 

momento de repouso (PósAS). De forma semelhante Kang et al12 e Bach et al4 

encontraram aumentos significantes na CV e CIM, após de um protocolo diário de AS 

durante 6 meses, de 43 e 282 sujeitos com DNM, respectivamente. No presente estudo, 

durante a aplicação da técnica de AS, o volume da CIPT do GE, em porcentagem, foi 

significantemente maior que o do GC. O aumento na CIPT e CV após a aplicação da 

técnica nos sujeitos com ELA mostra que possivelmente a técnica atue no recrutamento 

de unidades alveolares, diminuindo o padrão restritivo e aumentando os valores de CV 

que podem estar próximos ao de volume de fechamento destas unidades11, além de atuar 

diminuindo a possibilidade do desenvolvimento de microatelectasias. Por outro lado nos 

saudáveis, caracterizados por terem pulmões hígidos e caixa torácica com músculos 

preservados, a pressão positiva aplicada além da CI talvez cause somente uma 

hiperdistenção alveolar35-37 momentânea, atingindo a CIM e retornando aos volumes e 

tamanhos basais no momento PósAS. 

Os compartimentos da PT contribuíram de forma diferente para o volume da CIPT em 

ambos os grupos durante a realização da técnica comparada com o momento PreAS. O 

maior envolvimento do AB nos sujeitos com ELA pode ser explicado pela diminuição de 

força dos músculos inspiratórios5 da CT (intercostais externos, paraesternais, escalenos e 

esternocleidomastóideos) necessária para expansão da mesma associado ao 

posicionamento a 45° de inclinação de tronco favorecendo uma melhor contração 

diafragmática38-40. Por este fato, possivelmente a técnica de AS, nesta população, 

associada a este posicionamento, ventile principalmente as áreas mais distais do pulmão 

antes hipoventiladas. Já a contribuição maior da CT no GC, tanto comparado ao o 

momento PreAS quando comparado ao GE, talvez deveu-se ao posicionamento41-43 e a 

preservação da força muscular inspiratória, visto que o pulmão e caixa torácica não 

apresentam alterações fisiológicas e morfológicas. A partir disto, talvez a técnica atue de 

forma diferente em ambas populações devido as diferenças fisiológicas e morfológicas 

existentes no pulmão e PT. 

O posicionamento de 45° de inclinação de tronco foi escolhido pelo fato de a maioria dos 

sujeitos com ELA não conseguiam adotar a posição em supino devido a dispneia referida 

neste posicionamento. Além disso, a postura sentada não foi utilizada pela dificuldade 
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dessa população em manter-se nessa postura sem apoio de tronco. Possivelmente, esse 

fato pode ter influenciado nos valores da CIPT devido a mudança da complacência dos 

compartimentos da caixa torácica e geometria do diafragma nas diferentes posições40, 44, e 

consequentemente a geração de PFT. 

Dentre as limitações do estudo podemos destacar a não inclusão de outros 

posicionamentos durante a realização do protocolo, a falta de avaliação da quantidade de 

compressão de gás no interior da caixa torácica além do fluxo, pressão e volume 

deliberado pelo ressuscitador manual. O estudo foi desenhado somente com 

procedimentos e técnicas não invasivas, assim a medição da complacência da parede 

torácica também não foi realizada pelo fato de ser um procedimento invasivo. Nenhum 

voluntário relatou qualquer efeito adverso proveniente da técnica durante e após as 

intervenções. 

Nosso estudo mostrou que a técnica de AS, além de segura, traz benefícios para os 

sujeitos com ELA. Sugere-se que a técnica seja realizada em pacientes com DNM com ou 

sem fraqueza muscular respiratória detectada ou a partir da identificação de qualquer 

mudança na CV ou PFT, em especial naqueles em que a CV ainda não atingiu 2000ml, na 

posição sentada ou em 45° de inclinação de tronco afim de potencializar sua eficácia. O 

uso do ventilador mecânico ou do ressuscitador manual para a realização da técnica é 

indiferente45, e, apesar de algumas variações da técnica já serem estudadas em pacientes 

com envolvimento bulbar severo4, 46, 47, na pratica clínica é recomendado a utilização do 

ressuscitador manual somente em sujeitos em que o envolvimento bulbar não foi 

constatado. Em adição, nenhum barotrauma foi constatado neste estudo ou em estudos 

anteriores como consequência da utilização do AS34, 48. Como restrição, aconselha-se a 

não utilização da técnica de AS em sujeitos com doença pulmonar intrínseca, 

especialmente naqueles com história de pneumotórax recente34, 49.   

 

7. Conclusão 

Em conclusão, no presente estudo a técnica de Air Stacking se mostrou eficaz na 

promoção do aumento do pico de fluxo de tosse, capacidade inspiratória e capacidade 

vital de sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica podendo ser indicada e utilizada de 

forma segura na prática clínica, através de um ressuscitador manual comum, após uma 

avaliação prévia do pico de fluxo de tosse, volumes e força muscular respiratória do 

sujeito. Diferentemente dos sujeitos saudáveis, o aumento dos volumes ocasionado pela 

técnica provavelmente ocorra por um recrutamento alveolar principalmente das áreas mais 

distais do pulmão. 
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 ELA Saudáveis p 

Sujeitos (n) 9 9 - 

Idade (anos)  43,9 ± 13,3 
 

43,9 ± 13,3 ns 

IMC (kg/m2) 22,5 ± 5,6 23,7 ± 3,7 ns 

CVF (%pred) 56,3 ± 0,9 115 ± 0,8 < 0,0001 

VEF1 (%pred) 55,7 ± 0,6 116 ± 0,6 < 0,0001 

VEF1/CVF  0,98 ± 0,21 1 ± 0,14 ns 

FEF25-75% (L/s) 1,6 ± 0,8 3,5 ± 0,8 < 0,0005 

PFE (L/s) 3,2 ± 1,7 6,8 ± 2,3 < 0,0001 

PImáx (%pred) 31,6 ± 12,3 95,5 ± 40,5 < 0,0001 

PEmáx (%pred) 44,4 ± 24,5 108,3 ± 35,1 < 0,0001 

SNIP (%pred) 37,7 ± 10,6 141,3 ± 29,7 < 0,005 

Escala functional 28 ± 9,5 - - 

Duração da doença (meses) 24 ± 15 - - 

Table 1. Características antropométricas, função pulmonar, força muscular 

respiratória, funcionalidade e tempo de diagnóstico da doença. ELA: Esclerose 

Lateral Amiotrófica; IMC: Índice de Massa Corporal; CVF: Capacidade Vital Forçada; 

VEF1: Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: Relação entre 

Volume Expiratório Forçado no primeiro Segundo e Capacidade Vital Forçada em 

porcentagem; FEF25-75%: Fluxo Expiratório Forçado médio; PFE: Pico de Fluxo 

Expiratório; PImáx: Pressão Inspiratória Máxima; PEmáx: Pressão Expiratória 

Máxima; SNIP: Pressão Nasal Inspiratória; kg/m
2
: Quilogramas/metros quadrados; L: 

Litros;  %pred: Porcentagem do Predito; L/s: Litros por segundo. Os dados estão 

representados como média ± DP. 

 

 ELA p 

Intragrupo 

Saudáveis p  

Intragrupo 

p  

Intergrupo  PreAS AS PosAS PreAS AS PosAS 

PFT 4,4 ± 2,2 7 ± 4,1*† 5,9 ± 2,9 <0,0005 7,6 ± 3,1 11,6 ± 4,5* 9,6 ± 3,9 <0,0005 <0,0005 
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CV 1,8 ± 0.5† - 2,2 ± 0,7*† <0,05 3,9 ± 1,1 - 4,1 ± 1 ns <0,0001 

CIPT 1,75 ± 0,4† 2,19 ± 0,6*† 1,9 ± 0,5**† <0,0005 3,1 ± 0,6 3,7 ± 0,9* 3,1 ± 0,7 <0,0005 <0,0001 

  CICT 1,06 ± 0,3† 1,27 ± 0,4*† 1,1 ± 0,4 <0,05 1,8 ± 0,5 2,2 ± 0,5* 1,8 ± 0,6 0,004 <0,0001 

  CIAB 0,69 ± 0,2† 0,92 ± 0,4* 0,8 ± 0,2 <0,005 1,3 ± 0,5 1,5 ± 0,7 1,3 ± 0,5 ns <0,005 

Tabela 2. Efeitos da técnica de Air Stacking no pico de fluxo de tosse e volumes da parede torácica. PFT: Pico de Fluxo de 
Tosse; VC: Capacidade Vital; CI: Capacidade Inspiratória; PT: Parede Torácica; CT: Caixa Torácica; AB: Abdomen; PreAS: 
Tosse espontânea realizada antes da técnica de Air Stacking; AS: Tosse imediatamente após a aplicação da técnica de Air 
Stacking; PosAS.: Tosse espontânea realizada após a técnica de Air Stacking; ns: Não significante;  *Diferenças intragrupo 

comparado com PreAS; **Diferenças intragrupo comparado com AS; † Diferenças intergrupos. 
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Figura 1. Traçados representativos da parede torácica (traçado superior), caixa torácica (traçado do centro) 

e abdômen (traçado inferior) de um sujeito com esclerose lateral amiotrófica antes, de forma espontânea 

com uma tosse realizada a partir da capacidade inspiratória, e durante a realização da técnica da técnica de 

Air Stacking, com uma tosse realizada a partir da capacidade de insuflação máxima. 
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Figura 2.  Efeitos da técnica de Air Stacking no pico de fluxo de tosse, capacidade vital e capacidade 

inspiratória de cada sujeito do estudo separadamente. ELA: Esclerose Lateral Amiotrófica; L: Litros; L/s: Litros 

por segundo. 
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7. CONCLUSÃO 
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Conclui-se que a técnica de Air Stacking mostrou ser segura e eficaz no aumento 

do pico de fluxo de tosse e volumes pulmonares. Nos sujeitos saudáveis a técnica talvez 

atue aumentando a complacência pulmonar, diferentemente dos sujeitos com Esclerose 

Lateral Amiotrófica, onde provavelmente atue no recrutamento alveolar ventilando as 

áreas pulmonares mais distais, antes hipoventiladas. 

Além disto, a técnica deve ser realizada assim que forem identificados sintomas no 

sistema respiratório a partir de uma avaliação precisa. Sugere-se o uso do ressuscitador 

manual por ser fácil compreensão devendo ser utilizado em pacientes com Doença 

Neuromuscular com ou sem fraqueza muscular respiratória e com o tronco inclinado a 45° 

afim de afim de potencializar sua eficácia. 
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APÊNDICE A 

        UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

     CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
     DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 
 
Pesquisador Responsável: Antonio José Sarmento da Nóbrega 
 
Orientador Responsável: Prof. Dra. Arméle de Fátima Dornelas de Andrade 
 

 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Benefícios da técnica de Air Stacking 
em sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica” que é realizada pelo pesquisador ANTONIO JOSÉ 
SARMENTO DA NÓBREGA. 
 

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. 

Essa pesquisa é de grande importância para indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica, 
pois busca avaliar alterações respiratórias agudas da técnica de Air-Stacking, que é uma técnica 
que aumenta os volumes pulmonares na posição deitada. Caso decida aceitar o convite, você será 
submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos, descritos abaixo: 

- Entrevista onde você irá responder sobre sua idade, história de saúde, será medido sua 
altura e peso e avaliado a quantidade de gordura em seu corpo. Logo após, você responderá a 
dois questionários, um sobre sua funcionalidade e outro sobre sua qualidade de vida. Serão 
questões rápidas e fáceis de responder pois são relacionadas ao seu dia a dia. Em seguida, você 
será convidado a permanecer deitado em uma maca. Você será filmado por seis câmeras e serão 
colocadas várias bolinhas reflexivas em seu tronco. Essas bolinhas somente refletem a luz emitida 
pelas câmeras e não provocam dor. Ao mesmo tempo será colocado uma cinta ao redor do seu 
tórax, com algumas caixinhas. Um dos examinadores irá orientar a maneira como você deverá 
permanecer deitado. Após cada instrução, será solicitado que puxe o ar ao máximo e solte ao 
máximo ou realize uma tosse. Em um momento será solicitado que o ar seja puxado ao máximo e 
será colocada uma máscara acolchoada em seu rosto e solicitado que você respire profundamente 
enquanto o avaliador proporciona mais ar com um insuflador manual, mantendo esse ar dentro 
dos pulmões ao máximo. Logo após será solicitada outra tosse. Será dado um tempo para que 
você possa descansar entre cada repetição. 
Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos uma vez que os critérios para sua entrada 
no estudo foram bem determinados. O que eventualmente pode ocorrer durante os testes é 
cansaço, que serão minimizados através das seguintes providências: interrupção ou suspensão do 
teste se for necessário, e encaminhamento para atendimento médico especializado. Com relação 
aos questionários utilizados você poderá sentir-se cansado e, a qualquer momento, pedir para 
parar de respondê-los ou respondê-los depois. Serão realizadas somente perguntas diretas sobre 
o seu dia a dia sem precisão, nesta etapa, de nenhuma avaliação física. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: auxílio na identificação de 
como a técnica de aumento dos volumes pulmonares auxilia na sua função respiratória na posição 
deitada a 45°, para que, a partir daí, estratégias mais adequadas de tratamento sejam elaboradas 
para pessoas que possuem o mesmo diagnóstico que o seu. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Os dados da pesquisa serão mantidos em sigilo e gravados em banco de 
dados dos laboratórios, podendo apenas ser manuseados pelos pesquisadores responsáveis, 
assegurando o anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os requisitos da bioética de 
acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 
 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Antonio José Sarmento da Nóbrega, 
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 
Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 59072-970, Natal - RN – Brasil ou 
telefone: (84) 3342-2027 ou telefone: (83) 9621-9996 / 8666-2385. 
 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 
em Pesquisa Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 
ou pelo telefone (84)3215-3135. 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa  
“Benefícios da técnica de Air Stacking em sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica” 
 
Participante da pesquisa: 
 
Nome:_______________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ 

 

Pesquisador responsável  
Nome: Antonio José Sarmento da Nóbrega email:  antonio_sarmento_@hotmail.com 
Assinatura:____________________________________________________________ 
 
Endereço profissional: Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio  
Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 59072-970, 
Natal - RN – Brasil ou telefone: (84) 3342-2027 ou telefone: (81) 2126-8937. 
 
Testemunha 1:  
Nome:__________________________________________________________________  
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
 
Testemunha 2: 
 
Nome:___________________________________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:antonio_sarmento_@hotmail.com
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

SAUDÁVEIS 
 

 

Pesquisador Responsável: Antonio José Sarmento da Nóbrega 
 
Orientador Responsável: Prof. Dra. Arméle de Fátima Dornelas de Andrade 
 

 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Benefícios da técnica de Air Stacking 
em sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica” que é realizada pelo pesquisador ANTONIO JOSÉ 
SARMENTO DA NÓBREGA. 
 

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. 

Essa pesquisa é de grande importância para indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica, 
pois busca avaliar alterações respiratórias agudas da técnica de Air-Stacking, que é uma técnica 
que aumenta os volumes pulmonares na posição deitada. Você fará parte do grupo controle que é 
composto por indivíduos saudáveis, sem doença neuromuscular. Caso decida aceitar o convite, 
você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos, descritos abaixo: 

- Entrevista onde você irá responder sobre sua idade, história de saúde, será medido sua 
altura e peso e avaliado a quantidade de gordura em seu corpo. Logo após, você responderá a 
dois questionários, um sobre sua funcionalidade e outro sobre sua qualidade de vida. Serão 
questões rápidas e fáceis de responder pois são relacionadas ao seu dia a dia. Em seguida, você 
será convidado a permanecer deitado em uma maca. Você será filmado por seis câmeras e serão 
colocadas várias bolinhas reflexivas em seu tronco. Essas bolinhas somente refletem a luz emitida 
pelas câmeras e não provocam dor. Ao mesmo tempo será colocado uma cinta ao redor do seu 
tórax, com algumas caixinhas. Um dos examinadores irá orientar a maneira como você deverá 
permanecer deitado. Após cada instrução, será solicitado que puxe o ar ao máximo e solte ao 
máximo ou realize uma tosse. Em um momento será solicitado que o ar seja puxado ao máximo e 
será colocada uma máscara acolchoada em seu rosto e solicitado que você respire profundamente 
enquanto o avaliador proporciona mais ar com um insuflador manual, mantendo esse ar dentro 
dos pulmões ao máximo. Logo após será solicitada outra tosse. Será dado um tempo para que 
você possa descansar entre cada repetição. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos uma vez que os critérios para sua 
entrada no estudo foram bem determinados. O que eventualmente pode ocorrer durante os testes 
é cansaço, que serão minimizados através das seguintes providências: interrupção ou suspensão 
do teste se for necessário, e encaminhamento para atendimento médico especializado. Com 
relação aos questionários utilizados você poderá sentir-se cansado e, a qualquer momento, pedir 
para parar de respondê-los ou respondê-los depois. Serão realizadas somente perguntas diretas 
sobre o seu dia a dia sem precisão, nesta etapa, de nenhuma avaliação física. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: auxílio na identificação de 
como a técnica de aumento dos volumes pulmonares auxilia na sua função respiratória na posição 
deitada a 45º. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Os dados da pesquisa serão mantidos em sigilo e gravados em banco de 
dados dos laboratórios, podendo apenas ser manuseados pelos pesquisadores responsáveis, 
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assegurando o anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os requisitos da bioética de 
acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Antonio José Sarmento da Nóbrega,  
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 
Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 59072-970, Natal - RN – Brasil ou 
telefone: (84) 3342-2027 ou telefone: (83) 9621-9996 / 8666-2385. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 
em Pesquisa Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 
ou pelo telefone (84)3215-3135. 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa  
“Benefícios da técnica de Air Stacking em sujeitos com Esclerose Lateral Amiotrófica”. 
 
Participante da pesquisa: 
 
Nome:_______________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ 

 

Pesquisador responsável  
Nome: Antonio José Sarmento da Nóbrega email:  antonio_sarmento_@hotmail.com 
Assinatura:____________________________________________________________ 
 
Endereço profissional: Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio  
Grande do Norte, Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 – CEP: 59072-970, 
Natal - RN – Brasil ou telefone: (84) 3342-2027 ou telefone: (81) 2126-8937. 
 
Testemunha 1:  
Nome:__________________________________________________________________  
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
Testemunha 2: 
 
Nome:___________________________________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antonio_sarmento_@hotmail.com
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APÊNDICE C 

 

LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

“BENEFÍCIOS DA TÉCNICA DE AIR STACKING EM SUJEITOS COM ESCLEROSE 

LATERAL AMIOTRÓFICA” 

Pesquisadora Responsável: Antonio José Sarmento da Nóbrega 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

 

Dados Pessoais: 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _________________ Idade: _________ Data da avaliação: ________________ 

Cuidador/ responsável: ______________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________________________ 

 

História Clínica: 

Quando recebi o diagnóstico: _________________________________________________________ 

Queixa principal: ___________________________________________________________________ 

Apresenta algum sintoma de hipoventilação? ( ) dispnéia ( ) fadiga ( ) cefaléia matinal ( ) cefaléia contínua ( ) 

despertar noturno frequente  ( ) sonolência excessiva  ( ) outro _____________________ 

Quando iniciaram esses sintomas: _____________________________________________________ 

Quando procurou um médico: ________________ Qual especialidade: ________________________ 

Hábito tabágico: (   ) sim  ____ maço/dia  início ___/___/_____  (   ) não   

   (   ) ex-fumante: ___ maço/dia  término: ___/___/______ 

Medicações em uso: ________________________________________________________________ 

 

Avaliação física: 

PA: ____________ mmHg   SpO2: _______%   FC: _______bpm   FR: ________rpm 

Medidas antropométricas: 

Altura (cm) Peso (kg) IMC (kg/m
2
) 

   

 

Dados espirométricos 

Variáveis Previsto 1ª prova 2ª prova 3ª prova 4ª prova 5ª prova % predito 

CVF        

VEF1        

VEF1/CVF        

PFE        
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Dados de força muscular respiratória 

PImáx (cmH2O) PEmáx (cmH2O) 

Previsto: Mínino: Previsto: Mínimo: 

1ª prova  1ª prova  

2ª prova  2ª prova  

3ª prova  3ª prova  

4ª prova  4ª prova  

5ª prova  5ª prova  

 

Dados de SNIFF test 

Previsto: Mínino: 

1ª prova  6ª prova 

2ª prova  7ª prova 

3ª prova  8ª prova 

4ª prova  9ª prova 

5ª prova  10ª prova 
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ANEXO 1 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:EFEITOS AGUDOS DA TÉCNICA DE AIR STACKING NO PICO DE FLUXO DE 

TOSSE E VOLUMES PULMONARES EM SUJEITOS COM ESCLEROSE LATERAL 
 
Pesquisador:  Antonio José Sarmento da Nóbrega 
 
Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 46072514.8.0000.5292 
 
Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL/UFRN 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.344.512 
 
Apresentação do Projeto: 
 
A fraqueza muscular progressiva, em geral respiratória, característica da esclerose lateral amiotrófica, é 

responsável pelo acúmulo de secreções e consequente aumento do número de infecções respiratórias. Em 

decorrência disso há uma incapacidade de gerar picos de fluxo de tosse elevados necessários para 

clearance pulmonar, levando a um aumento da morbidade respiratória e mortalidade além de gerar custos 

para a saúde publica por ser uma doença incapacitante. A técnica de Air Stacking é de simples aplicação e 

surge como um recurso terapêutico promissor para o aumento deste pico de fluxo mediante geração de uma 

pressão positiva intrapulmonar, o que pode favorecer a clearance das vias aéreas e, desta forma, acarretar 

ao sujeito uma melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, maior sobrevida. Além disso, a 

avaliação do pico de fluxo de tosse pela pletismografia optoeletrônica e a mudança dos volumes pulmonares 

pela tomografia de bioimpedância elétrica promove uma análise em tempo real da aeração pulmonar 

durante a execução da técnica de AirStacking. 

 

 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Primário: 
 
- Comparar os efeitos respiratórios agudos das variações do pico de fluxo de tosse avaliado por 
 
 
 
 

Endereço:   Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3º subsolo  
Bairro:  Petrópolis CEP: 59.012-300 
UF: RN Município: NATAL  

Telefone: (84)3342-5003 Fax:  (84)3202-3941 E-mail:  cep_huol@yahoo.com.br 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 
 
Continuação do Parecer: 1.344.512 
 
meio da Pletismografia Optoeletrônica após a realização da técnica de Air Stacking em sujeitos com 
 
Esclerose Lateral Amiotrófica. 
 
Objetivo Secundário: 
 
- Comparar as variações de volume total da parede torácica e variações do volume pulmonar inspiratório e 

expiratório final, nos seguintes compartimentos pulmonares: caixa torácica pulmonar, caixa torácica 

abdominal e abdome; antes, durante e após a técnica de Air Stacking, através da Pletismografia 

Optoeletrônica, além da participação em porcentagem dos compartimentos pulmonares nos indivíduos com 

ELA versus saudáveis pareados; 
 
- Observar as contribuições regionais pulmonares da técnica de Air Stacking analisado por meio da 

Tomografia de Bioimpedância Elétrica. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos uma vez que os critérios para sua entrada no 

estudo foram bem determinados. O que eventualmente pode ocorrer durante os testes é cansaço, que serão 

minimizados através das seguintes providências: interrupção ou suspensão do teste se for necessário, e 

encaminhamento para atendimento médico especializado. Com relação aos questionários utilizados você 

poderá sentir-se cansado e, a qualquer momento, pedir para parar de respondê-los ou respondê-los depois. 

Serão realizadas somente perguntas diretas sobre o seu dia a dia sem precisão, nesta etapa, de nenhuma 

avaliação física. 
 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
 
nenhum momento. Os dados da pesquisa serão mantidos em sigilo e gravados em banco 

de dados dos laboratórios, podendo apenas ser manuseados pelos pesquisadores 
 
responsáveis, assegurando o anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os requisitos da 

bioética de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
O projeto está em condições de realização, claramente definido em termos metodológicos e logísticos, 

exceto pela não referência quanto a como foi realizado o cálculo do tamanho amostral. O referido projeto 

apresenta exequibilidade na proposta. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Todos os termos de apresentação obrigatória encontram-se presentes e adequados conforme as exigências 

da resolução vigente. 

 
 

 

Endereço:   Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3º subsolo  
Bairro:  Petrópolis CEP: 59.012-300 
UF: RN Município: NATAL  

Telefone: (84)3342-5003 Fax:  (84)3202-3941 E-mail:  cep_huol@yahoo.com.br 
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ANEXO 2 

 

The ALS Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R/BR) 

 

Fala  
Processo de fala normal 4 
Distúrbio de fala detectável 3 
Compreensível com repetição 2 
Fala combinada com comunicação não-vocal 1 
Perda da utilidade da fala 0 
  
Salivação  
Normal 4 
Insignificante, mas notável o excesso de saliva na boca podendo ter babas 
noturnas 

3 

Excesso de saliva moderada, podendo ter mínimas babas 2 
Excesso acentuado de saliva com alguma baba 1 
Baba acentuada exigindo constante uso de babador ou lenço para boca 0 
  
Deglutição  
Normal 4 
Problemas precoces para comer, engasgos ocasionais 3 
Alteração na consistência da dieta 2 
Necessidade de suplemento alimentar pastoso 1 
Nada pela boca, exclusivamente parenteral ou enteral 0 
  
Escrita  
Normal 4 
Lentificada ou descuidada, todas as palavras são legíveis 3 
Nem todas as palavras são legíveis 2 
Capaz de segurar a caneta, mas incapaz de escrever 1 
Não é capaz de segurar a caneta 0 
  
Manipulação de alimentos e utensílios  
(Indivíduos sem gastronomia)  
Normal 4 
Um pouco lento e desajeitado, mas não necessita de ajuda 3 
Pode cortar o alimento, embora lento e desajeitado; necessita de alguma 
ajuda 

2 

Alimentos cortados por outra pessoa, mas alimenta-se sozinho lentamente 1 
Precisa ser alimentado 0 
  
(Indivíduos com gastronomia)  
Normal 4 
Desajeitado, mas capaz de desempenhar todas as manipulações 3 
Alguma ajuda necessária com tampas e fechos 2 
Oferece assistência mínima ao cuidador 1 
Incapaz de executar qualquer aspecto de tarefa 0 
  
Vestuário e Higiene  
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Normal 4 
Independente para auto-cuidado com diminuição do rendimento do esforço 3 
Assistência intermitente ou substituição dos métodos 2 
Necessita do cuidador para auto-cuidado 1 
Dependência total 0 
   
Virar na cama e ajustar a roupa de cama  
Normal 4 
Um pouco lente ou desajeitado, não necessita de ajuda 3 
Pode virar sozinho ou ajustar o lençol com grande dificuldade 2 
Tem iniciativa, não consegue virar ou ajustar o lençol sozinho 1 
Incapaz 0 
   
Andar  
Normal 4 
Deambulação precoce dificultada 3 
Passeios com assistência 2 
Movimentação funcional não-deambulatório somente 1 
Não apresenta movimentação voluntária das pernas 0 
  
Subir escadas  
Normal 4 
Lentidão 3 
Ligeiro desequilíbrio ou fadiga 2 
Necessita de assistência 1 
Não realiza 0 
  
Dispnéia  
Nenhuma 4 
Ocorre quando caminha 3 
Ocorre quando come, toma banho e se veste 2 
Ocorre no repouso, ou sentado, ou deitado 1 
Dificuldade significante, considerando suporte mecânico 0 
  
Ortopnéia  
Nenhuma 4 
Alguma dificuldade de dormir, falta de ar, não se utiliza rotineiramente mais 
que 2 travesseiros 

3 

Necessita de travesseiros extras para dormir (mais que 2) 2 
Pode dormir somente sentado 1 
Não consegue dormir 0 
  
Insuficiência respiratória  
Nenhuma 4 
Uso intermitente do BIPAP 3 
Uso contínuo do BIPAP à noite 2 
Uso contínuo do BIPAP durante o dia e a noite 1 
Ventilação mecânica invasiva por intubação 0 
 


