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EFEITOS DA EXPANSÃO PULMONAR NA DOENÇA DE 
STEINERT: ESTUDO DE CASO

Effects of expansion in pulmonary disease Steinert: case study

RESumo
A doença de Steinert é caracterizada como uma doença 

neuromuscular crônica e progressiva decorrente de uma mu-
tação no cromossomo 19, que causa uma fraqueza muscular 
generalizada, afetando inclusive a musculatura respiratória e 
com repercussões multissistêmicas. O objetivo foi identificar 
os efeitos da expansão pulmonar na Doença de Steinert. Trata-
-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso de natureza 
quantitativa, onde foram realizadas espirometria, manovacuo-
metria, cirtometria e treinamento expansivo por 13 sessões em 
7 semanas através de alongamento da musculatura respiratória 
e padrão diafragmático, do sistema EPAP, Voldyne, associado 
a fisioterapia motora convencional. Foi evidenciado melhora 
clínica da dispneia, do padrão respiratório, maior expansão to-
rácica e força muscular expiratória além de facilitação motora. 
A intervenção respiratória associada á fisioterapia neuromotora 
neste caso foi clinicamente benéfica. 

Palavras-chave: Doença de Steinert, Reabilitação, Ex-
pansão Pulmonar

AbStRAct
Sterneit disease is characterized as a chronic, progressive 

neuromuscular disease caused by a mutation on 19 chromosome 
which causes generalized muscle weakness, affecting respira-
tory muscles and with multisystemic effects. The aim of this 
study was to identify the effects of lung expansion in Steinert 
disease. This is a descriptive study of a case study quantitative 
nature, where spirometry, manometer, circunference and ex-
pansive training were conducted for 13 sessions in seven weeks 
through stretching the muscles and diaphragmatic breathing 
pattern, EPAP, Voldyne system associated with conventional 
m-physical therapy. Clinical improvement of dyspnea, respira-
tory pattern, chest expansion and expiratory muscle strength as 
well as motor facilitation was evidenced. The associated with 
respiratory and physical therapy intervention was clinically 
beneficial in this case.

Keywords: Steinert disease, Rehabilitation, Lung Ex-
pansion.
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INtRoDuÇÃo
A Doença de Steinert ou também conhecida como distrofia 

miotônica progressiva, é uma condição genética autossômica 
dominante que envolve deteriorização progressiva dos músculos 
em decorrência de uma mutação no cromossomo 19q13.3, pro-
veniente de uma repetição dos trinucleotídeos citosina-timina-
-guanina (CTG) expandida que fica na parte não traduzida 3’ 
do gene que codifica uma cinase proteica(1).

 A genética molecular possibilitou a análise do gene e 
permitiu entender que o número destas repetições correlaciona-
-se com a gravidade da doença, onde os indivíduos não afeta-
dos têm de cinco a trinta cópias de repetição, aqueles com 50 
a 100 cópias podem não ter sintomas ou serem brandamente 
afetados, já para indivíduos que são totalmente afetados podem 
ocorrer de 100 a milhares de cópias, à medida que este número 
se torna mais extenso o alelo perde a estabilidade e acarreta 
erro na leitura, fazendo com que haja um número maior que 
o original, resultando em aumento da mutação nas sucessivas 
gerações acompanhadas de aumento na gravidade dos sintomas. 
Essa expansão ocorre em ambos os genitores, mas para a forma 
congênita se dá através da mãe(2,3).

 Esta patologia é uma doença neuromuscular descrita 
em 1909 por Steinert e se apresenta como a distrofia mais 
comum e variável em adultos e em muitos casos, a mais grave 
afetando uma em cada 8.000 pessoas. Sua prevalência varia entre 
2 e 14 casos por 100.000 habitantes, ocorrendo manifestações 
entre a 2ª e a 4ª década de vida. No Brasil sua incidência ainda 
não foi determinada(4).

  A distrofia miotônica é dividida em quatro subtipos 
sendo classificada como congênita quando no período pré-natal, 
ocorre diminuição dos movimentos do feto em consequência 
da fraqueza muscular e ao nascer a criança apresenta distúrbios 
respiratórios, de sucção e deglutição; no tipo infantil, a hipotonia 
e fraqueza são generalizadas e os fenômenos miotônicos são 
perceptíveis por volta de cinco a dez anos de idade; na distrofia 
miotônica leve há um comprometimento muscular discreto, 
sem complicações significativa para os portadores. Na forma 
clássica, presente na fase adulta existe a presença de fenôme-
nos miotônicos associados a comprometimento importante de 
diversas estruturas do corpo(5).

 É descrita como uma enfermidade com comprometi-
mento multissistêmico e manifestações clínicas variadas por 
produzir distúrbios cardíacos do ritmo e da condução, atrofia 
testicular, catarata, apneia do sono, disfagia, colelitíase, cal-
vície frontal, diabetes mellitus, disfunção cognitiva, retardo 
mental, doença pulmonar restritiva, além de afetar os músculos 
esqueléticos, sendo a característica clínica mais relevante uma 
debilidade muscular progressiva, atrofia muscular e dificulda-
de de relaxamento do músculo após contração, esta condição 
gera instabilidade postural, déficit de marcha, desequilíbrio e 
incoordenação, além de interferir diretamente na qualidade de 
vida dos portadores(6,7).

 A fraqueza muscular afeta também a musculatura respi-
ratória podendo ocorrer em surtos ou com piora progressiva e em 
velocidade variável, quando progressiva levam à hipoventilação 
alveolar produzindo alterações dos gases sanguíneos seja por 
hipoxemia ou hipercapnia, além de produzirem ineficácia da 
tosse e episódios de aspiração, em virtude de descoordenação 
da deglutição(8).

 O comprometimento ventilatório ocasionado por pare-
sia dessa musculatura leva a diminuição do volume pulmonar, 
da mobilidade da parede torácica e da complacência pulmonar, 
ocasiona maior gasto energético na respiração e movimento 
paradoxal da parede torácica.

 Os pacientes com déficits neurológicos desenvolvem 
problemas respiratórios mesmo participando de programas de 
reabilitação, havendo piora da função pulmonar em pacientes 
com deficiências neurológicas crônicas(9). 

 O objetivo do estudo foi identificar os efeitos da ex-
pansão pulmonar no portador da doença de Steinert. 

mEtoDoLoGIA
A pesquisa foi um estudo descritivo do tipo estudo de caso 

de natureza quantitativa realizada no Centro de Especialidades 
do Crato (Crato – CE, Brasil), efetuado nos meses de outubro 
e novembro de 2012, constando de 13 sessões realizadas duas 
vezes por semana, durante sete semanas consecutivas, com 
duração de 30 minutos.

 A amostra foi constituída de um paciente com diagnós-
tico de doença de Steinert, obedecendo aos seguintes critérios 
de inclusão: ser do sexo masculino, ter idade entre 40 e 50 anos 
e realizar fisioterapia neuromotora no mesmo local.

 O material utilizado foi: Estetoscópio Rappaport 
Premium lote nº 1007, fabricado em 25/10/2007 com vali-
dade indeterminada, esfigmomanômetro Premium fabricado 
em 01/2008 com validade indeterminada, oxímetro de pulso 
NewMed fabricado por MAKELINE comercial LTDA, N° de 
série 03.08.005.0 tipo BF. IPX1 – classe 1, Espirômetro Pony 
FX Desktop Spirometer, manovacuômetro analógico, sistema 
EPAP, incentivador a volume (Voldyne), cadeira, nasoclipes e 
fita métrica. O estudo se deu conforme a resolução 196/96 e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos da Universidade Regional do Cariri, sob parecer número 
70/2011.

 Foram realizadas duas aplicações semanais de fisiote-
rapia respiratória pelo mesmo profissional, com duração de 30 
minutos. Inicialmente o paciente foi avaliado quanto aos sinais 
vitais; pressão arterial (PA) aferida utilizando o esfigmomanô-
metro acoplado ao braço esquerdo; a frequência respiratória 
(FR) foi determinada em um minuto, o ritmo e o padrão respi-
ratório foram monitorados por 2 minutos; a frequência cardíaca 
(FC) foi adquirida através do oxímetro de pulso.

 A espirometria foi realizada com base nos dados da 
American Thoracic Society(10), de acordo com as Diretrizes 
para Testes de Função Pulmonar (11), e ainda segundo o estudo 
de Pereira(12,13). O procedimento foi efetuado com o paciente em 
posição sentada, confortável, com olhar em direção ao horizonte 
e sendo solicitado a inflar os pulmões até a Capacidade Pulmo-
nar Total (CPT) em seguida realizar uma expiração máxima 
no aparelho com duração mínima de 6 segundos, apresentando 
três testes aceitáveis, sendo selecionadas as melhores curvas de 
reprodução.   

A medida de pressão inspiratória máxima (PImáx) e pres-
são expiratória máxima (PEmáx) foram realizadas utilizando o 
manovacuômetro analógico, tendo por base as Diretrizes para 
Testes de Função Pulmonar foram utilizadas as fórmulas abaixo 
para obtenção do valor previsto para indivíduos do sexo mas-
culino(11): PImax 20-80= peso (kg) x 0,48 – idade x 0,80 + 120 
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Limite inferior = previsto – 27; PEmax 20-80= 165,3 - 0,81 x 
idade (Limite inferior = previsto – 26).

O paciente esteve sentado em posição confortável sendo 
orientado para avaliação da PEmáx foi solicitado a inspirar 
até a CPT e realizar um esforço expiratório sustentado até o 
volume residual (VR), na medida de PImáx houve solicitação 
para expirar até o VR seguido por um esforço inspiratório até a 
CPT, sendo realizadas três manobras, com duração mínima de 2 
segundos e intervalo de 1 minuto com ausência de vazamentos 
e intervalo de um minuto entre uma manobra e outra(11). 

Os valores previstos foram baseados em Souza (2002) 
que relacionou faixas de valores normais para as pressões res-
piratórias máximas, por sexo e grupo etário(14), tomou-se como 
base também o estudo mais recente apresentando novos valores 
previstos para a espirometria em uma amostra da população 
brasileira de raça branca(13).

Os maiores valores foram escolhidos para a realização 
deste estudo. Durante a manobra foi utilizado nasoclipe e 
estabilizada a face do paciente para evitar compensações ou 
orifícios de fuga. 

O coeficiente de amplitude (CA) torácica foi adquirido 
através da cirtometria, utilizando-se uma fita métrica colocada 
em 3 níveis do tórax (axilar, xifóide e diafragmática) e o pa-
ciente orientado a ficar de pé, onde se realizou uma medição 
de repouso, em seguida foi solicitado a realizar uma inspiração 
máxima seguida de uma expiração máxima, sendo que ao final 
de cada movimento respiratório foi coletado a amplitude da 
circunferência torácica, o coeficiente de amplitude foi calculado 
pela diferença entre os dois valores mensurados(15).

O paciente realizou fisioterapia motora no mesmo local, 
em duas sessões semanais em dias alternados de modo a não 
coincidir os dias de reabilitação motora e respiratória, visando 
não causar desconforto ou fadiga ao paciente. 

 Uma vez devidamente avaliado, o participante foi 
instruído quanto ao procedimento rotineiro e submetido à 
intervenção que consistiu em técnicas de alongamento passivo 
dos músculos respiratórios: Esternocleidomastóideo (ECOM), 
escalenos, intercostais, peitorais e propriocepção diafragmática 
com o paciente sentado numa cadeira confortavelmente (16). 

 O alongamento do ECOM foi realizado com o paciente 
sentado, mantendo as pernas afastadas, tronco ereto, braços 
relaxados ao longo do corpo. O terapeuta por trás do paciente, 
apoiando uma das mãos na lateral da cabeça do mesmo, fez 
uma leve flexão lateral do pescoço e da cabeça, essa postura foi 
sustentada por 30 segundos para a direita e esquerda respecti-
vamente.

 Os músculos escalenos foram alongados com o pacien-
te sentado, foi solicitada uma extensão axial e uma inclinação do 
pescoço para o lado oposto, em seguida foi rodado em direção à 
esquerda e a direita. O terapeuta estabilizou a cabeça e o tórax 
superior, conforme o paciente foi inspirando houve contração 
contra a resistência e á medida que houve relaxamento a caixa 
torácica abaixou, alongando os músculos em questão(16).

 A musculatura intercostal foi alongada com o paciente 
sentado e uma mão apoiada na cintura, foi instruído a fazer 
abdução do ombro com inclinação lateral do tronco para o lado 
cuja mão foi apoiada, foi realizado para o lado direito e em 
seguida para o lado esquerdo com duração de 30 segundos.

 O alongamento dos peitorais foi realizado sentado, com 
as mãos entrelaçadas na região occipital. O terapeuta ficou de 

pé atrás do paciente em seguida passou os braços por cima dos 
braços do paciente que então foram abduzidos e sustentados 
por 30 segundos.

 Os exercícios de propriocepção diafragmática prio-
rizam a eficiência da ventilação, visa diminuir o trabalho 
respiratório e melhorar as trocas gasosas e a oxigenação, estes 
exercícios foram realizados na posição sentada. O paciente 
foi orientado a colocar uma mão sobre o reto abdominal, logo 
abaixo da margem costal inferior e fazer uma inspiração lenta 
e profunda. Este exercício foi realizado em duas séries de 10 
repetições com um minuto de repouso entre elas (17). 

 Logo após foi realizado uma técnica expansiva, onde o 
paciente permaneceu sentado utilizando o incentivador a volume 
(Voldyne), sendo orientado a inspirar puxando o ar pelo bocal 
do aparelho a fim de manter o êmbolo do aparelho na região 
medial do mesmo. 

 Esse procedimento foi executado em 3 séries de 10 
repetições com intervalo de um minuto entre elas, uma vez 
que a espirometria de incentivo estimula a inspiração profunda 
requisitando a atividade diafragmática e permitindo inspira-
ções mais lentas e profundas. Em estudos comparando efeitos 
de técnicas de incentivo respiratório, o voldyne mostrou-se 
eficiente na expansão pulmonar, com desempenho superior a 
outras técnicas(18).

 Por fim, utilizou-se o sistema de pressão positiva no 
final de uma expiração (PEEP) através da aplicação de Pres-
são Positiva Expiratória das Vias Aéreas (EPAP) carga linear, 
circuito fechado, com PEEP de 15 cmH2O. O paciente foi 
posicionado sentado e realizou incursões respiratórias dentro 
da máscara, este também realizado em 3 séries de 10 repetições 
com um minuto de repouso entre as séries. 

 O paciente foi monitorizado de forma usual com 
oxímetro de pulso e pressão arterial não-invasiva acrescida de 
escala de Borg mantendo a percepção de cansaço entre 12 e 13. 

 Ao final de cada atendimento o mesmo recebeu orien-
tação para a realização de propriocepção diafragmática em casa, 
duas vezes ao dia com 2 séries de 15 incursões respiratórias, 
permanecendo sentado com uma mão sobre o tórax e outra 
sobre o abdômen inspirando pelo nariz e expirando pela boca, 
fazendo movimentar a região abdominal.  

RELAto Do cASo
Paciente do sexo masculino, 42 anos, 65 kg, 1,64m, por-

tador de distrofia miotônica progressiva (Doença de Steinert) 
diagnosticada aos 23 anos, em março de 1992 através do exame 
de velocidade de condução sensitiva e motora nos membros 
superiores e eletromiografia, que confirmaram ser compatível 
com quadro de miopatia associada à distrofia miotônica de 
Steinert; em uso de cloridrato de fluoxetina (20mg) duas vezes 
ao dia e angipress (25mg) uma vez ao dia, pertencente a uma 
família com seis parentes em primeiro grau também portadores 
e com um maior grau de acometimento. 

 Está em acompanhamento fisioterapêutico há 8 anos, 
porém nunca havia sido submetido a intervenções respiratórias. 
A doença está evoluindo com dislalia, arritmia cardíaca, disfa-
gia, calvície frontal, doença pulmonar restritiva, hipotrofia de 
membros inferiores, déficit de força, equilíbrio e coordenação 
além de deformidades posturais. Faz uso de tutor curto e muleta 
canadense, mas se recusa a usar na maior parte do tempo. 
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 Ao exame físico apresentava-se calmo, lúcido, bem 
orientado no tempo e no espaço, com diagnóstico cinesiológico 
funcional de paresia generalizada com hipotrofia muscular de 
predomínio crural.  Relatou desequilíbrios que o leva a quedas 
constantes, dispneia aos pequenos esforços, fraqueza muscular 
que restringia suas atividades de vida diária (AVD´s) e des-
conforto respiratório ao dormir, uma vez que só conseguia na 
posição prona. 

DIScuSSÃo 
De acordo com a avaliação respiratória inicial do pacien-

te, seus sinais vitais mostravam PA =120 × 90mmHg, FC = 
100bpm, FR = 16ipm e SatO2 de 91% em ar ambiente, ausculta 
pulmonar com murmúrio vesicular (MV) presente em ambos 
hemitórax com roncos de transmissão, ritmo respiratório regular 
e padrão respiratório costo-diafragmático superior. 

 Ao ser analisada após 13 sessões de fisioterapia res-
piratória o MV apresentou-se sem nenhum ruído adventício, 
o ritmo respiratório permaneceu inalterado, porém o padrão 
respiratório variou mostrando-se misto. Em relação ao CA torá-
cica pré-conduta revelou medida axilar, xifóide e diafragmática 
em 2cm respectivamente, enquanto pós-intervenção na medida 
axilar e diafragmática alcançou 3cm, medida xifóide variou 
em 4cm, mostrando assim que houve melhora da expansão 
torácica acentuada na região média do tórax, fato comprovado 
pela melhora do padrão respiratório, que permite uma melhor 
ventilação(15).

 A ventilação é um processo heterogêneo nas diferentes 
regiões do tórax(19), ou seja, a ventilação se torna maior nas bases 
pulmonares bem como a perfusão sanguínea, isto permite uma 
melhora na troca gasosa e uma constante troca do ar alveolar, 
este dado concorda ainda com a melhora vista na SatO2 ini-
cialmente vista em 91% se revelando ao fim do tratamento em 
97% um valor considerado bastante adequado tendo em vista a 
patologia de base do paciente. 

 A pressão arterial durante o tratamento se manteve 
como no início, o que nos permite constatar que não houve 
repercussão em sobrecarga ventricular, concluindo assim que 
a resistência oferecida em 15cmH20 pelo sistema EPAP foi 
adequada não incorrendo risco ao sistema cardiopulmonar(20). 
A FC teve redução passando na última avaliação á 80bpm, 
enquanto a FR (16ipm) manteve-se.

 A força muscular observada pré-conduta mostra a 
PImáx em -40cmH2O e uma PEmáx em 40cmH2O, fato pre-
ocupante, uma vez que é característica  da distrofia miotônica 
fraqueza muscular generalizada, podendo incidir sobre a muscu-
latura respiratória o que leva á insuficiência respiratória aguda. 

 A perda de força muscular respiratória está diretamente 
relacionada com a gênese das alterações pulmonares e com a 
progressão das doenças neuromusculares. Estudos sugerem essa 
relação por meio da observação de que, previamente à perda de 
função pulmonar, as alterações musculares já estão instaladas 
em doenças neuromusculares(21).

 Após o período de tratamento foi observado melhora na 
PImáx, passando a -50cmH2O, este achado também concorda 
com o estudo proposto por Fonseca (2007) que investigou as 
complicações respiratórias e seu tratamento na Distrofia Muscu-
lar de Duchenne, e apresentou a necessidade de fortalecimento 

da musculatura respiratória no intuito de evitar fadiga muscular, 
hipoventilação progressiva e potencial falência respiratória(22).

 Quando analisada a PEmáx foi observado um aumento 
para 60cmH2O, se mostrando um treinamento eficiente na me-
lhora da força, CVF e na efetividade da musculatura expiratória, 
estando relacionado á intervenção específica dos músculos expi-
ratórios, podendo ter ocorrido melhora em virtude da resistência 
empregada na expiração através da válvula de Spring Loaded 
do sistema EPAP(19), esse aumento pode ser devido a um maior 
recolhimento elástico dos pulmões, resultante de uma CVF alta. 

 A PEmáx é importante para o diagnóstico das desor-
dens  neuromusculares, além de possuir papel fundamental 
para a tosse eficaz e portanto para eliminar secreções das vias 
aéreas(11). 

 As alterações na força muscular respiratória e esque-
lética repercutem diretamente na funcionalidade dos doentes 
neuromusculares, especialmente nos músculos expiratórios, 
influenciando as atividades motoras dinâmicas e estáticas(23).

 Os dados espirométricos pré-conduta estão contidos 
na Tabela 1. Os valores preditos levam em consideração sexo, 
peso, idade, altura, raça e tabagismo.

Tabela 1- Dados espirométricos pré-conduta.

O laudo emitido pela espirometria foi restrição grave, na 
qual se observa redução da CVF e do volume expiratório forçado 
no 1º segundo (VEF1) em relação ao índice de Tifenau (VEF1/
CVF) apresentou-se elevado, quanto ao pico de fluxo expiratório 
(PFE) foi alcançado uma percentagem de 75% do previsto. Uma 
CVF reduzida, na presença de uma relação VEF1/CVF normal 
ou elevada é classificada como padrão restritivo(12, 24).

 Na Tabela 2, são expostos os valores da espirometria 
após a intervenção respiratória, onde o laudo espirométrico 
emitido permaneceu inalterado ainda como restrição grave, 
entretanto quando se analisa as variáveis que calculam os valores 
previstos para cada pessoa, percebemos que houve variação nos 
dados previstos uma vez que estes são passiveis de modificação, 
sendo o pesfo um destes componentes, o paciente teve o peso 
diminuído em 2Kg nesta segunda avaliação. 

Tabela 2 - Dados espirométricos pós-conduta.

Quanto às variáveis percebemos melhora da CVF. A re-
lação VEF1/CVF encontrada apresentou-se acima do esperado 
revelando ainda um padrão restritivo. 

 O PFE demonstrou 93% do predito com 8,41 para 
7,78 alcançado. Este resultado confirma os dados referentes à 
manovacuometria e reforça o aumento encontrado na PEmáx, 
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fato confirmado também quando o paciente relata melhora da 
dispneia e na mudança de decúbito ao dormir, passando a dormir 
em decúbito dorsal. 

 A evolução das complicações respiratórias para in-
suficiência respiratória crônica ocorre em virtude da fraqueza 
e fadiga da musculatura tanto inspiratória quanto expiratória 
sendo uma causa de ineficiência na tosse e na hipoventilação 
alveolar (25).

 O uso do voldyne certamente propiciou um maior des-
locamento de ar, favorecendo á maior negativação da pressão 
pleural e consequentemente fazendo com que este sistema mova 
maior quantidade aérea e em associação ao sistema EPAP fazen-
do com que esse maior volume penetre nas regiões alveolares, 
ao mesmo tempo em que mantêm uma resistência expiratória 
favorecendo ao fortalecimento da musculatura expiratória(18, 23).

 As inspirações voluntárias lentas e profundas realiza-
das através do padrão diafragmático aumentam a capacidade 
residual funcional e garantem maior estabilidade alveolar(26), 
neste estudo uma maior expansão pode ser confirmada pela 
cirtometria, manovacuometria e através dos valores expressos 
na espirometria indicando aumento dos volumes pulmonares.

 A expansão pulmonar propiciou ao paciente menor 
cansaço, redução da fadiga e da dispneia. Estas repercussões 
se apresentaram de forma direta sobre a vida diária do paciente 
a qual relatou na última avaliação ser capaz de permanecer em 
ortostatismo por período mais prolongado, deslocar-se com 
menos fadiga, maior facilidade nas funções motoras, dormir 
em decúbito dorsal e sente-se mais disposto.

 O paciente foi reavaliado pelo médico em dezembro 
de 2012 que também constatou nítida melhora quanto às ativi-
dades de vida diária (AVD’s), com função motora facilitada e 
do ponto de vista cardiológico apresentou-se sem alterações do 
ritmo, achado tão frequente neste paciente, o que confirma mais 
uma vez, que a interação fisioterapêutica se faz fundamental na 
distrofia miotônica de Steinert.

 Este estudo apresenta algumas limitações que merecem 
ser destacadas, como a carência literária sobre a intervenção da 
fisioterapia respiratória na doença de Steinert, aliada a escassez 
quanto à formulação de protocolos o que restringe o conheci-
mento sobre quais técnicas se mostram efetivas, necessitando, 
portanto, de outros estudos que avaliem a interação entre fisio-
terapia motora e respiratória, além de determinar e comparar 
os efeitos de acordo com as técnicas utilizadas.  

coNcLuSÃo
Os efeitos da expansão pulmonar na doença de Steinert 

foram: A regulação dos sinais vitais, o aumento da SatO2, a 
redução do trabalho respiratório e melhora da dispneia. Houve 
aumento do murmúrio vesicular e portanto, redução das áreas 
de atelectasia. A expansão pulmonar possibilitou o aumento na 
amplitude torácica e favoreceu a ventilação pulmonar, mobili-
zando maiores volumes de ar.

A terapia aplicada também foi efetiva sobre a força muscu-
lar tanto inspiratória quanto expiratória. Esses efeitos incidiram 
diretamente sobre a qualidade de vida do paciente permitindo 
maior execução das AVD’s e melhoria do sono.

Levando em consideração que a musculatura da face, 
pescoço e tórax também fazem parte do sistema respiratório 

evidenciamos que o tratamento do paciente deveria conter outras 
áreas da fisioterapia e ser realizado de forma multidisciplinar.
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da musculatura respiratória no intuito de evitar fadiga muscular, 
hipoventilação progressiva e potencial falência respiratória(22).

 Quando analisada a PEmáx foi observado um aumento 
para 60cmH2O, se mostrando um treinamento eficiente na me-
lhora da força, CVF e na efetividade da musculatura expiratória, 
estando relacionado á intervenção específica dos músculos expi-
ratórios, podendo ter ocorrido melhora em virtude da resistência 
empregada na expiração através da válvula de Spring Loaded 
do sistema EPAP(19), esse aumento pode ser devido a um maior 
recolhimento elástico dos pulmões, resultante de uma CVF alta. 

 A PEmáx é importante para o diagnóstico das desor-
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para a tosse eficaz e portanto para eliminar secreções das vias 
aéreas(11). 
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 Os dados espirométricos pré-conduta estão contidos 
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Tabela 1- Dados espirométricos pré-conduta.
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ou elevada é classificada como padrão restritivo(12, 24).
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após a intervenção respiratória, onde o laudo espirométrico 
emitido permaneceu inalterado ainda como restrição grave, 
entretanto quando se analisa as variáveis que calculam os valores 
previstos para cada pessoa, percebemos que houve variação nos 
dados previstos uma vez que estes são passiveis de modificação, 
sendo o pesfo um destes componentes, o paciente teve o peso 
diminuído em 2Kg nesta segunda avaliação. 

Tabela 2 - Dados espirométricos pós-conduta.

Quanto às variáveis percebemos melhora da CVF. A re-
lação VEF1/CVF encontrada apresentou-se acima do esperado 
revelando ainda um padrão restritivo. 

 O PFE demonstrou 93% do predito com 8,41 para 
7,78 alcançado. Este resultado confirma os dados referentes à 
manovacuometria e reforça o aumento encontrado na PEmáx, 
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