
 Página - 6

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR
Volume 3 • Número 1 • janeiro/fevereiro de 2011

INDRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano, 
ocorram mais de 1.050.000 novos casos de câncer de mama em 
todo mundo, sendo este provavelmente, o mais temido pelas 
mulheres, devido a sua alta freqüência e, sobretudo pelos seus 
efeitos psicológicos, o qual afetam a percepção da sexualidade 
e a própria imagem pessoal (FREITAS et al., 2008).  Na região 
sudeste, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres 
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ReSUMO
O objetivo do estudo foi verificar os efeitos de um trei-

namento de força muscular respiratória sobre o pico de pressão 
respiratória nas vias aéreas e sua repercussão sobre a dispnéia, 
qualidade de vida e tolerância ao esforço. Para atingir este 
objetivo, foi estudado o caso de uma paciente mastectomizada 
com disfunção diafragmática e com sintomas respiratórios 
após biópsia torácica infraclavicular, tratamento quimioterá-
pico e radioterápico. Foram realizadas avaliações das pressões 
respiratórias máximas, pico de fluxo respiratório e aplicado o 
questionário de avaliação da dispnéia (CRQ – Chronic Respi-
ratory Questionnaire) antes e após o tratamento de treinamento 
muscular respiratório diário, com carga linear a 50% da pressão 
inspiratória máxima. Os resultados não mostraram variação 
significante entre os valores pré e pós-tratamento nos testes 
musculares respiratórios, mas foi observada melhora relevante 
para a avaliação da sensação de dispnéia e da capacidade de 
concentração e atenção, avaliados pelo CRQ. Conclui-se que o 
programa de treinamento muscular respiratório, como propos-
to, colaborou para uma melhora em indicadores de qualidade 
de vida, mais do que sobre indicadores de função muscular 
respiratória.
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AbSTRACT
This study aimed to verify effects of a respiratory mus-

cular training over on ways respiratory pressure peak and its 
repercussion over dispnea, quality of life and effort tolerance. 
To reach this aim we studied a case of one mastectomized pa-
tient who presents diaphragmatic disfunction and respiratory 
simptoms post infraclavicular thoracic biopsy, radioterapy and 
chemotherapy treatment. We realized assessment of maximal 
respiratory pressures, respiratory peak flow and we applied the 
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) for dispnea assess-
ment before and after diary respiratory muscular training with 
linear load 50% of maximal inpiratory pressure. Our results 
showed no significant change between pre and post treatment 
values for muscular respiratory tests, but we observed relevant 
improvement for dispnea perception assessment, attemption and 
focus hability, both of them evaluated by CRQ. We conclude 
that respiratory muscular training, as we proposed, had contri-
buted to improvement of quality of life indicators, more than 
over respiratory muscular function indicators. 
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com um risco estimado de 71 casos novos por 100 mil (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2007).

Dentre os principais fatores de risco pode-se citar a nulipa-
ridade, idade avançada da primeira gestação, e histórico familiar 
de câncer de mama. A menarca precoce, a menopausa tardia, a 
ingestão de álcool, exposição a radiações ionizantes com idade 
inferior a 35 anos, podem identificar também outros fatores de 
risco (FREITAS et al., 2008). Para Mendes et al. (2004), o uso 
de contraceptivos orais, tabagismo, obesidade, estresse e menor 
tempo de amamentação também podem estar contribuindo para 
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o aumento na incidência dessa doença.
A paciente submetida ao procedimento cirúrgico poderá 

apresentar algumas complicações físicas, estando presente 
alterações respiratórias proveniente de aderências da parede 
torácica, que podem resultar em risco aumentado de complica-
ções pulmonares pós-operatórias, deformidade postural e dimi-
nuição da força muscular respiratória, acarretando diminuição 
da qualidade de vida e riscos no desempenho das atividades de 
vida diária. A fisioterapia atua na prevenção e tratamento das 
alterações causadas pelos efeitos do pós-operatório (SANDO-
VAL et al., 2006).

Complicações freqüentes, mas pouco estudadas, referem-
-se a função pulmonar e à expansibilidade torácica, que dimi-
nuem de modo importante após mastectomia. Pode ocorrer 
mais tardiamente a dispnéia, que é definida como uma sensação 
subjetiva e desconfortável de falta de ar quando a demanda de 
oxigênio é maior que o suprimento, podendo este sintoma ser 
decorrente de alterações no parênquima pulmonar ou redução da 
trama vascular com aumento do espaço morto como resultado 
de quimioterapia e/ou descondicionamento físico (MARCUC-
CI, 2004). 

Sensações de falta de ar podem limitar as atividades 
diárias da paciente como caminhar, subir escada, tomar banho, 
alimentar-se ou concentrar-se. Além dos aspectos fisiopa-
tológicos da dispnéia, esta também sofre grande influência 
de componentes psicossociais, sendo que medidas objetivas 
como saturação de oxigênio, gasometria arterial nem sempre 
se correlacionam com a severidade da dispnéia. Os recursos 
fisioterapêuticos para o manejo da dispnéia são principalmente: 
(a) exercícios de controle respiratório, que auxiliam o paciente 
na sintomatologia e evitam a ansiedade durante um ataque 
dispnéico; (b) orientações sobre gasto energético, diminuindo 
a demanda metabólica; (c) o relaxamento muscular respirató-
rio, útil na diminuição da ansiedade e dos aspectos emocionais 
da dispnéia, e alívio da tensão muscular gerada pelo esforço 
respiratório (COSTA et al., 2006).

Orientações sobre a realização diária dos exercícios res-
piratórios são importantes para buscar condições pulmonares 
prévias ao tratamento quimio e radioterápico, e evitar compli-
cações respiratórias. O trabalho respiratório é fundamental na 
melhora da mobilidade diafragmática e desenvolvimento da 
capacidade pulmonar. Desta forma, as técnicas de reexpansão 
pulmonar devem ser feitas, a respiração diafragmática deve ser 
ensinada, podendo estar associada aos exercícios de membros 
superiores, de acordo com as condições gerais e evolução da 
paciente (COSTA et al., 2006).

O objetivo do estudo foi verificar os efeitos de um trei-
namento de força muscular respiratória sobre o pico de pressão 
respiratória nas vias aéreas e sua repercussão sobre a dispnéia, 
qualidade de vida e tolerância ao esforço. Para atingir este 
objetivo, foi estudado o caso de uma paciente mastectomizada 
há onze anos com disfunção diafragmática e com sintomas res-
piratórios após uma biópsia torácica infraclavicular, tratamento 
quimioterápico e radioterápico.

SUJeITO De PeSQUISA
Este estudo caracterizou-se por apresentar de modo descri-

tivo um estudo de caso não-probabilístico. O sujeito do estudo 
foi uma paciente de 59 anos, sexo feminino, com onze anos de 
pós-operatório de mastectomia radical modificada unilateral à 
esquerda. Oito anos após a intervenção cirúrgica apresentou 

metástases no pescoço e foi submetida à biópsia em 2006. Após 
esta biópsia surgiram as seguintes alterações: (a) elevação da 
cúpula diafragmática esquerda, observada em radiografias; (b) 
obstrução nasal esquerda; (c) ptose palpebral à esquerda; (d) 
rouquidão; (e) relato de “chiado no peito” (sic) quando em de-
cúbito lateral esquerdo; (f) dispnéia; e (g) hipertensão arterial.

Na avaliação fisioterapêutica apresentou diminuição da 
expansibilidade em hemitórax esquerdo e dispnéia importante 
na execução das atividades de vida diária. Aceitou participar 
da pesquisa depois de assinar o termo de consentimento livre 
e esclarecido.

Todas as avaliações foram realizadas nas dependências 
da Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Guilherme 
Guimbala, da Associação Catarinense de Ensino. A avaliação 
inicial ocorreu nos dias 22 e 23 de junho de 2009, a avaliação 
controle foi realizada no dia 13 de julho, e a avaliação final no 
dia 07 de agosto.

As avaliações constaram de anamnese, exame físico 
e aplicação do questionário de avaliação da dispnéia. Para a 
avaliação da força muscular respiratória, por meio das pressões 
máximas, inspiratória (PIM) e expiratória (PEM), foi utilizado 
um manovacuômetro digital Globalmed®, modelo MVD300; 
a avaliação do pico de fluxo expiratório (PFE) foi realizada 
por meio do aparelho Peak Flow Assess Meter Respironics®, 
modelo para adultos, full range 60-880L/min. Além dos regis-
tros dos reaultados dos testes musculares respiratórios, foram 
também registrados dados pessoais, profissionais, familiares, 
sinais vitais e dados antropométricos. 

Para avaliação das pressões respiratórias e do PFE a pa-
ciente permaneceu sentada com o dorso recostado na cadeira, 
pés apoiados no chão e membros superiores pendentes ao lado 
do corpo. A avaliação foi realizada pelo mesmo profissional, 
posicionando o grampo nasal, o bucal e instruindo manobras a 
partir do volume residual e capacidade pulmonar total para as 
mensurações da PIM e PEM. Foram registradas três medidas 
em cada teste, sendo considerada a maior delas. A prova foi 
considerada reprodutível posto que os três resultados não dife-
riram entre si mais de 10%. 

O Questionário CRQ foi aplicado logo em seguida à 
avaliação respiratória e consistiu de dois itens. O primeiro 
item avaliou cinco atividades de maior importância na vida 
diária da paciente, nas quais a dispnéia estivesse presente, e a 
classificou de acordo com a seguinte classificação: (1) falta de 
ar insuportável; (2) muita falta de ar; (3) episódios de falta de 
ar; (4) falta de ar moderada; (5) pouca falta de ar; (6) falta de 
ar bem leve; (7) nenhuma falta de ar. O segundo item continha 
quinze questões que avaliaram os domínios fadiga, autocontrole 
e estado emocional, sendo que as respostas eram classificadas de 
acordo com o seguinte critério: (1) sempre; (2) quase o tempo 
todo; (3) a maior parte do tempo; (4) metade do tempo; (5) 
poucas vezes; (6) raramente; (7) nunca. 

O protocolo de tratamento constituiu-se de exercícios 
de treinamento inspiratório resistido com o Threshold IMT®, 
acompanhado da percepção do esforço por meio do uso da 
Escala de Borg modificada, ambos registrados em uma tabela 
de acompanhamento diário. Os exercícios foram realizados 
em decúbito dorsal com cabeceira elevada a 45º, com uso de 
grampo nasal, organizados em cinco ciclos de dez inspirações 
resistidas em 41 cmH2O ou cerca de 50% da PIM, intercaladas 
com pausas de um minuto a cada ciclo, momento em que era 
registrado o esforço percebido.

Esta prescrição foi aplicada de segunda à sexta-feira, duas 
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vezes ao dia, com duração de trinta minutos a cada sessão, no 
período entre 29/06 e 06/08/2009. Após realizados os proce-
dimentos, os dados foram tabulados em planilha eletrônica e 
analisados qualitativamente (relatos da paciente) e quantitativa-
mente (média, desvio padrão e análise de diferença percentual).

ReSULTADOS

Os resultados verificados para PIM, PEM e PFE encon-
tram-se apresentados na Tabela 1. Foi observada uma queda de 
5% no pico de fluxo expiratório, um aumento de 27% da PEM, 
e um declínio de 22% na PIM.

Tabela 1. Resultados relativos à avaliação inicial, controle 
e final para as variáveis de fluxo e força muscular respiratória.

A Tabela 2 apresenta a média e desvio padrão dos registros 
da Escala de Borg em seis semanas de tratamento, por turno 
de treinamento respiratório, enquanto a Tabela 3 apresenta os 
domínios do CRQ com resultados pré e pós teste. Os registros 
do CRQ mostraram estabilidade no autocontrole, melhora da 
dispnéia; fadiga em 1,1; estado emocional em 0,2.

Tabela 2. Média e desvio padrão dos resultados da Escala 
de Borg Modificada em relação às semanas de tratamento.

Tabela 3. Resultados do Questionário de Avaliação da 
Dispnéia – CRQ

Segundo relatos da paciente, antes do tratamento ela 
apresentava dispnéia importante na maioria das AVDs, como 
caminhar, carregar compras e falar, tornando-a indisposta e 
fadigada. Durante o tratamento, a mesma relatou melhora da 
capacidade de realizar os exercícios, conseguindo completar 
com mais eficiência os ciclos respiratórios. Relatou, ainda, 
melhora da dispnéia na maioria das atividades rotineiras antes 
descritas, e alegou um aumento na sua capacidade de atenção 
e concentração para realização de tarefas diárias.

DISCUSSÃO

Os valores previstos para o pico de fluxo expiratório 
exibem uma faixa de variabilidade relativamente larga (80 a 
100L/min), de modo que sua valorização pode ser aumentada 
por comparação com o melhor valor obtido em qualquer época 
(MALLO et al., 1993). Considerando o cálculo de variabilida-
de do pico de fluxo expiratório após intervenções terapêuticas 
descritas, os valores pré e pós tratamento não obtiveram varia-

ção clinicamente significativa, apresentando variabilidade de 
105%, sendo considerada normal para adultos abaixo de 118% 
(PEREIRA, 2002).

De acordo com Neder et al. (1999) os valores de PIM 
e PEM previstos através de equação corresponderam a –81,5 
e +79,6 cmH2O, respectivamente, para a paciente em estudo. 
Considerando os valores inferiores e superiores com um erro 
padrão de 9,1 cmH2O, a PIM manteve-se dentro da faixa de 
normalidade, entre -66,5 a -96,4 cmH2O, apesar do declínio 
observado entre a primeira e a última avaliação. A PEM su-
perou os valores preditos pela equação tanto na avaliação pré 
quanto pós-tratamento, sendo a faixa de normalidade, com um 
erro padrão 11,2 cmH2O, correspondente a -61,2 a 98 cmH2O.

O treinamento da musculatura respiratória tem como 
função habilitar músculos específicos a realizarem com maior 
facilidade a função para qual são destinados, objetivando tanto 
força muscular quanto endurance (SASAKI, 2005). Os músculos 
respiratórios, assim como os músculos periféricos, melhoram 
sua função em resposta ao treinamento. Estudos concluíram que 
o treinamento muscular inspiratório (TMI) melhora significan-
temente a força e resistência muscular respiratória, diminui a 
sensação de dispnéia no repouso e durante o exercício e tende 
a melhorar a capacidade de exercício em pacientes com doença 
pulmonar (BRUNETTO et al., 2008). 

A técnica de treinamento com válvula com resistência 
inspiratória linear tem sido o principal recurso para se treinar 
os músculos inspiratórios. Porém, protocolos de TMI diferem 
entre si nos quesitos como posicionamento do paciente, ótima 
intensidade, número de repetições e freqüência. Os protocolos 
que induzem os efeitos mais significativos ainda precisam ser 
determinados (BRUNETTO et al., 2008).

O TMI proposto neste estudo foi estabelecido objetivando 
a melhora da força diafragmática, visando também sua reedu-
cação possibilitando assim, a conseqüente redução da dispnéia 
apresentada pela paciente. Apesar de ter sido treinado especifi-
camente a musculatura inspiratória, obteve-se um aumento da 
PEM e uma redução da dispnéia, que podem ser justificados 
pela melhora da mecânica respiratória, sendo este mesmo evento 
citado por Ribeiro et al. (2007).

Mudanças nas propriedades mecânicas da caixa torácica 
e nos mecanismos respiratórios levam à deficiência na função 
muscular respiratória. A contração dos músculos inspiratórios 
durante o treinamento aumenta a amplitude da respiração, colo-
cando os músculos expiratórios em vantagem mecânica, facili-
tando seus movimentos. Portanto, a ação mecânica aumentada 
dos músculos inspiratórios proporciona uma maior mobilidade 
toracoabdominal e, conseqüentemente, uma reorganização de 
todos os músculos envolvidos na respiração, promovendo o 
aumento da PEM e a redução da dispnéia (RIBEIRO, 2007).

Souza et al. (2008), adotaram o TMI em indivíduos sau-
dáveis, onde não foi observado aumento da PIM, motivo pelo 
qual concluíram que o Threshold IMT® não possuía efeito na 
melhora da PIM quando utilizado de forma aguda, devendo-se 
realizar estudos com treinamentos com uma maior freqüência, 
podendo se estender por semanas ou meses, com a finalidade 
de se verificar a eficácia crônica da terapia. Outra justificativa 
pela não obtenção da PIM pode ser por uma limitação da apli-
cação da carga do Threshold IMT®, sendo de até 41cmH2O. 
Este mesmo relato foi citado em outros estudos com Brunetto 
e Alves (2006), e Souza et al. (2008).

Johnson et al. (2005) relataram que as alterações fisio-
lógicas na função pulmonar estão intimamente relacionadas 
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com o grau de reserva pulmonar preexistente, e a mudança sig-
nificativa da ventilação ou perfusão do pulmão oposto por uma 
localização de tumor ou gânglios linfáticos, causando obstrução 
dos brônquios principais. Pacientes tratados com quimioterapia e 
radioterapia na região torácica normalmente tem um decréscimo 
na função pulmonar no primeiro ano após o início do tratamento, 
tendo os sinais e sintomas diminuídos após cinco anos.

Miller et al. (2003) relataram a toxicidade pulmonar da 
radiação em combinação com a quimioterapia a longo prazo, 
apresentando alterações nos testes de função pulmonar após 
três a oito anos de radioterapia definitiva. Marks et al. (2007) 
associaram radiação torácica a lesão pulmonar em 5 a 20% dos 
pacientes com câncer de pulmão, e uma menor incidência de 5 a 
15% encontrada em pacientes com linfoma mediastinal e câncer 
de mama. Outro estudo, com 116 pacientes que foram acompa-
nhados por cinco a treze anos após o tratamento da doença de 
Hodgkin, mostrou que quase 30% destes desenvolveram dispnéia 
aos esforços, porém nenhuma evidência radiográfica de fibrose 
foi observada em 32 a 54% destes pacientes.

A paciente avaliada neste estudo apresentava dispnéia sig-
nificativa na realização das atividades diárias, impossibilitando-a 
de exercer adequadas funções e conseqüentemente interferindo 
na qualidade de vida da mesma. A dispnéia é um dos sintomas 
mais comuns e incapacitantes para pacientes com doenças 
crônicas do pulmão, do coração, metabólicas ou psicogênicas. 
Ela é também um importante dado nas avaliações e pesquisas 
clínicas das doenças do pulmão, tendo em vista que o objetivo 
destes estudos é a redução e o controle da dificuldade em respirar 
(EAKIN et al., 1998).

Comparando exames espirométricos da paciente estudada, 
em 2006 a mesma apresentava função ventilatória normal, e em 
2009, após três anos de tratamento, o mesmo exame indicou grave 
obstrução e redução da função da capacidade vital forçada. Deve-
-se esclarecer, portanto, que a sensação descrita pelo paciente 
corresponde realmente à dificuldade respiratória e não à fadiga 
ou debilidade geral, que podem ou não estar relacionadas à idade 
(TERRA FILHO, 2004).

A dispnéia é um sintoma subjetivo e difícil de ser quanti-
ficado com exatidão, pois cada paciente o sente de uma forma 
diferente e, muitas vezes, o que é percebido pelo examinador 
não é a mesma sensação do paciente (VELLOSO et al., 2002). 
O CRQ aplicado neste estudo é considerado o de maior repro-
dutibilidade, sensibilidade e validade além da superioridade 
em comparação com outros métodos de avaliação. Entende-se 
por reprodutibilidade a manutenção dos resultados obtidos pela 
aplicação do instrumento, mesmo após varias administrações; a 
sensibilidade possibilita ao instrumento a detecção de melhoras 
pequenas, porém clinicamente importantes em pacientes sub-
metidos a algum tratamento; já a validade apresenta resultados 
estáveis em pacientes julgados clinicamente estáveis, e melhora 
em grupos nos quais há uma melhora clinica demonstrada. 

O CRQ é destacado não somente por mensurar a sensação 
de dispnéia, mostrando forte validade discriminante, mas também 
por abordar aspectos que influenciam na melhora da qualidade 
de vida (BRUNETTO et al., 2003). Para um mínimo de impor-
tância clínica, Guyatt et al. (2003) estabeleceram a hipótese de 
que a mínima diferença clinicamente importante aproximada 
de uma variação média de 0,5 por item para cada domínio do 
questionário. Este limiar fornece um indicador de mudança que 
está compatível com uma alteração clinicamente significativa 
para o paciente. Assim, o resultado obtido no final do tratamento 
apresentou um aumento expressivo do domínio dispnéia de 2,3.

A melhora da concentração nas atividades durante e 
após o tratamento, se devem, de fato pelo processo de ciclos 
e repetições dos exercícios, visto que a utilização da mesma 
seqüência durante o treinamento é favorável ao aprendizado 
e a manutenção. Em um estudo sobre a prática de exercícios, 
especialistas notaram que após os exercícios, além dos efeitos 
no comportamento, havia mudanças no potencial cerebral 
relacionado a eventos, o que estaria associado à melhora na 
capacidade de concentração em situações mais difíceis, como 
em um ambiente barulhento (NEUROSCIENCE, 2009), que, 
segundo a paciente, no seu relato no início do tratamento, tinha 
mais dificuldade na execução dos exercícios na clínica devido 
à intensidade de ruídos do local.

CONCLUSÃO

O comportamento da PIM e PEM foram pouco conclu-
sivos, uma vez que o treinamento foi aplicado aos músculos 
inspiratórios e o aumento verificado ocorreu na pressão expira-
tória, podendo ser justificado pela melhora da mecânica respi-
ratória. Por outro lado, foi verificada uma melhora importante 
da sensação de dispnéia avaliada pelo CRQ, e da capacidade 
de concentração e atenção, relatada pela paciente, colaborando 
para uma melhor qualidade de vida. 
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