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EFEITOS DO TREINAMENTO DA MUSCULATURA 
RESPIRATÓRIA EM PORTADORES DE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

RESUMO 

O objetivo foi analisar os efeitos do treinamento muscular respiratório (TMR) 
em pacientes com Esclerose Múltipla (EM). Os grupos de treinamento (n=4) 
e controle (n=4) foram submetidos à mensuração de pressões inspiratória 
máxima (Pimáx) e expiratória máxima (Pemáx), espirometria, Índice de 
Disfunção Pulmonar, percepção de fadiga e dispnéia. O grupo de 
treinamento realizou o treino de força e resistência da musculatura 
inspiratória e expiratória durante 5 semanas por meio de Threshold ®. O 
grupo controle recebeu um guia de exercícios respiratórios domiciliares sem 
carga. No grupo treinamento, a Pimáx e Pemáx tiveram incremento de 15% 
e 5%, respectivamente e os valores de capacidade vital forçada (CVF) e 
volume expiratório forçado/CVF (VEF1/CVF) aumentaram após o TMR. O 
TMR em portadores de EM parece melhorar a função da musculatura 
respiratória devido à elevação percentual da CVF, VEF1/CVF, Pimáx e 
Pemáx, contudo não melhorou os valores de tosse e fadiga muscular. 

Palavras-Chave: esclerose múltipla; pressão respiratória máxima; treinamento 
muscular respiratório; tosse. 

ABSTRACT 

The objective was to analyze the effects of respiratory muscle training (RMT) 
in patients with multiple sclerosis (MS). The training group (n = 4) and 
control group (n = 4) underwent measurement of maximal inspiratory 
pressure (MIP) and expiratory (MEP), spirometry, pulmonary dysfunction 
index, perception of fatigue and dyspnea. The training group per-formed the 
strength training and endurance of the inspiratory and expiratory muscles 
during five weeks through the Threshold ®. The control group received a 
guide breathing exercises at home without charge. In the training group, the 
MIP and MEP had a rise of 15% and 5% respectively and the values of forced 
vital capacity (FVC) and forced expiratory volume / FVC (FEV1/FVC) rose 
after RMT. The RMT in MS patients appears to improve the function of 
respiratory muscles due to high percentage of FVC, FEV1/FVC, MIP and 
MEP, but did not improve the values of cough and muscle fatigue. 

Keywords: multiple sclerosis; maximal respiratory pressure; muscle 
respiratory training; cough. 
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1. INTRODUÇÃO 

As complicações respiratórias representam as principais causas de morbi-mortalidade em 

portadores de Esclerose Múltipla (EM). Estudos indicam que aproximadamente 50% dos 

pacientes vão a óbito em decorrências destas complicações e a pneumonia é a causa mais 

prevalente (SMELTZER, 1998; SADOVNICK et al., 1991; FOGLIO et al., 1994; 

GOSSELINK; KOVACS; DECRAMER, 1999; BUYSE et al., 1997). 

Sabe-se que a paresia, em especial dos músculos expiratórios, comumente é 

verificada em portadores de EM, tanto nos pacientes ambulatoriais quanto nos confinados 

à cadeira de rodas ou acamados (SMELTZER, 1998; FOGLIO et al., 1994). Classicamente, o 

quadro inicial da EM se manifesta através de paraparesia assimétrica e tende à ascensão, 

envolvendo os membros superiores. Como resultado os músculos respiratórios 

primeiramente comprometidos são os abdominais, seguidos da musculatura intercostal. O 

diafragma, por sua vez, é o último músculo a ser afetado (SMELTZER; LAVIETES; COOK, 

1996). 

Devido ao comprometimento da musculatura expiratória, a inabilidade para 

gerar tosse é reconhecida como um fator predisponente às complicações respiratórias e 

infecções nestes pacientes. Por outro lado, a debilidade da musculatura inspiratória está 

associada ao incremento do dióxido de carbono arterial e, também, guarda relação com a 

ineficácia de tosse. Considera-se que a redução da força muscular também pode ser 

resultante de modificações musculares em decorrência do descondicionamento e 

imobilidade, associadas à pobre tolerância aos exercícios físicos, fadiga e dispnéia 

(FOGLIO et al., 1994; GOSSELINK; KOVACS; DECRAMER, 1999; BUYSE et al., 1997). 

O comprometimento respiratório na EM é pouco analisado no exame clínico. 

Comumente, quando a função respiratória é relatada como normal nestes pacientes, uma 

redução da força muscular respiratória pode ser evidenciada em testes específicos, tais 

como Espirometria e aferição das pressões inspiratória máxima e expiratória máxima. 

Como estes testes são raramente aplicados a esta população, os terapeutas 

freqüentemente não reconhecem o início de uma fraqueza respiratória e a relação desta 

com uma disfunção pulmonar (GOSSELINK; KOVACS; DECRAMER, 1999; SMELTZER; 

SKURNICK; TROIANO, 1992). A fraqueza muscular respiratória pode estar presente em 

pacientes com comprometimento leve e moderado da EM (CHIARA et al., 2006). 

Muitos estudos avaliaram efeitos do treinamento muscular respiratório (TMR) 

em voluntários normais ou indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica e em um 

menor grupo de pacientes com disfunções neurológicas. Gosselink, Kovacs e Decramer 
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(1999) sugerem que o descondicionamento da musculatura respiratória na EM pode ser 

revertido ou atenuado mediante treinamento muscular, minimizando a deterioração 

pulmonar com otimização das taxas de volumes e fluxos pulmonares. Este estudo visa 

analisar os efeitos do treinamento muscular respiratório em pacientes com diagnóstico de 

EM. 

2. MÉTODO 

Trata-se de um estudo prospectivo e longitudinal, com amostra de conveniência. 

Pacientes que preencheram os critérios foram selecionados para o estudo, após 

consentimento assinado. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

número 355/2004. 

2.1. Participantes 

Os pacientes do estudo foram recrutados do Ambulatório de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional do Hospital de Clínicas da Unicamp. Oito pacientes foram separados, 

aleatoriamente, em grupo de treinamento (n=4) e grupo controle (n=4). Todos os 

pacientes foram diagnosticados mediante Critério de Poser (POSER et al., 1983) para 

diagnóstico de Esclerose Múltipla, com faixa etária de 20 a 60 anos, padrão remitente-

recidivante da doença. 

Foram adotados como critérios de exclusão história de doença cardíaca, dor 

crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou outra afecção neurológica e 

dificuldade para compreensão de instruções simples. Todos os pacientes deveriam estar 

em condições clínicas estáveis nas últimas quatro semanas do início do estudo e durante o 

mesmo. 

2.2. Instrumentos de Medida 

A Escala de Incapacidade Funcional Expandida (EDSS) verifica o grau de deficiência 

motora e dos sistemas funcionais do paciente através do escore de 0 a 10, sendo que 0 

indica função neurológica normal e 10 óbito decorrente da EM (KURTZKE, 1983). 

A força da musculatura inspiratória e expiratória foi aferida por medidas de 

Pressão inspiratória máxima (Pimáx) e Pressão expiratória máxima (Pemáx), a partir do 

volume residual e capacidade pulmonar total, respectivamente, mediante uso do 
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Manovacuômetro do modelo Marshall Town® e em concordância com o Método 

Internacional Black & Hyatt (BLACK; HYATT, 1969). 

Desta forma, durante aferição de Pimáx e Pemáx, os pacientes receberam comandos 

verbais para máxima força inspiratória/expiratória, na postura sentada, com um clip 

nasal. As medidas foram realizadas em três momentos consecutivos e o maior valor 

obtido foi considerado, sendo oferecido intervalo de 30 segundos entre as manobras. As 

medidas foram executadas em horários semelhantes do dia, para minimizar os efeitos da 

variação subjetiva e objetiva da fadiga dos pacientes. 

Os pacientes foram submetidos à Espirometria na posição sentada, a fim de 

quantificar a função respiratória dinâmica. Nenhum paciente possuía experiência prévia 

do teste de Espirometria, sendo instruídos por profissional especializado. A capacidade 

vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), relação 

VEF1/CVF (Índice de Tiffenou), fluxo expiratório forçado máximo (FEFmáx), capacidade 

inspiratória (CI), volume de reserva expiratório (VRE), fluxo inspiratório forçado em 50% 

(FIF 50%) foram aferidos. Períodos de repouso suficientes foram ofertados entre as 

medidas, as quais foram expressas em valores absolutos ou em porcentagens dos valores 

preditos. 

A Escala de Gravidade da Fadiga (KRUPP et al., 1989) avalia o efeito da fadiga no 

âmbito físico, cognitivo e psicossocial através de 9 questões, sendo que o paciente utilizou 

pontuação de 1 a 7; 1 representa máxima discordância e 7 representa máxima 

concordância. O Índice de Disfunção Pulmonar (IP) em EM (SMELTZER; SKURNICK; 

TROIANO, 1992), consiste em um indicador que avalia a efetividade da tosse objetiva e 

subjetivamente. Possui um escore de 4 a 11 sendo que 4 equivale à eficácia máxima de 

tosse e 11 indica tosse ineficaz. 

A percepção do paciente quanto à dispnéia em suas atividades diárias foi 

avaliada pela Escala Analógica Visual (EVA), que consistiu em uma régua cuja 

extremidade esquerda é representada pelo número zero e a extremidade direita pelo 

número 10 (valor 0 assinala dificuldade máxima suportável e 10 nenhuma dispnéia). 

Todos os pacientes foram avaliados antes e após o término do tratamento (cinco 

semanas de tratamento). As avaliações foram feitas por um mesmo examinador por meio 

de um método duplo-cego. 

2.3. Procedimento 

Os pacientes foram orientados e tratados no Ambulatório Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional do Hospital das Clínicas da Unicamp. 
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Grupo de Treinamento: foi submetido ao treino da musculatura inspiratória e 

expiratória por meio de Threshold® tipo inspiratory muscle training (IMT) e positive 

expiratory pressure (PEP), respectivamente. O Threshold ® comporta uma válvula linear 

que bloqueia o fluxo aéreo até o paciente promover uma pressão suficiente que extrapole 

a resistência oferecida pela válvula. A pressão do Threshold ® é ajustável entre 7 e 41 

cmH2O no IMT e 4 e 20 no tipo PEP. Os incrementos nos valores foram realizados a cada 2 

cmH2O. 

Foram calculados 60% e 40% da Pimáx e Pemáx iniciais para treinamento de força e 

resistência respectivamente de cada paciente. Em cada sessão o paciente foi submetido ao 

treinamento de força muscular e resistência consecutivamente. O treinamento de 

resistência foi realizado em 1 minuto nas sessões iniciais e alcançou o máximo de 5 

minutos; o treinamento de força iniciou com uma série de 10 repetições e alcançou três 

séries de 10 repetições, perfazendo uma média de 15 sessões. Foi respeitada a tolerância 

do paciente ao exercício, a fim de prevenir exaustão e fadiga muscular. 

Todos pacientes deste grupo foram instruídos a realizar, diariamente, exercícios 

respiratórios sem carga (respiração diafragmática, padrões ventilatórios voluntários e 

tosse ao final dos exercícios) em domicílio, mediante instrução de guia de orientações 

elaborado pelas autoras. 

Grupo Controle: Durante período equivalente ao tratamento do grupo de 

treinamento, o grupo controle recebeu um guia de orientações e exercícios respiratórios 

sem carga (respiração diafragmática, padrões ventilatórios voluntários e tosse ao final dos 

exercícios) e foram solicitados a realizar estes exercícios em 2 momentos aleatórios do dia 

em domicílio. Os pacientes foram reorientados quando retornavam ao Ambulatório de 

EM e questionados quanto à continuidade do tratamento. Nos períodos pré e pós-

tratamento, os sujeitos deste grupo participaram de avaliações idênticas àquelas do grupo 

de treinamento. 

2.4. Análise dos dados 

Foi realizada análise descritiva através uso de medianas e porcentagens de mudanças nos 

escores dos instrumentos entre os períodos pré e pós-tratamento. Devido às pequenas 

amostras não foi possível o emprego de estatística analítica para comparação das 

variáveis de cada grupo e entre eles. 
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3. RESULTADOS 

As características demográficas dos grupos estão nas Tabelas 1 e 2. A Tabela 3 exibe os 

resultados dos grupos nos períodos pré e pós-tratamento. 

Tabela 1. Características do grupo de treinamento (pré-tratamento). 

 Variáveis Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 

Sexo F M F F 
Idade (anos) 41 39 31 32 
IMC (kg/m2) 29,7 21,63 22,26 19,72 
EDSS 2 6,0 3,5 6,5 
Tempo de doença (anos) 12 4 14 9 
Tabagismo Sim Sim Não Não 
Dispositivo auxiliar de marcha Não Bengala Não Andador 

F: feminino; M: masculino; EDSS: Escala de Incapacidade Funcional Expandida; 
IMC: Índice de Massa Corporal. 

Tabela 2. Características do grupo controle (pré-tratamento). 

 Variáveis Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 

Sexo F F F F 
Idade (anos) 58 49 32 29 
IMC (kg/m2) 32,46 27,63 22,76 21,64 
EDSS 3,5 2 3,5 4 
Tempo de doença (anos) 12 9 9 11 
Tabagismo Sim Não Não Não 
Dispositivo auxiliar de marcha Não Não Não Não 

F: feminino; M: masculino; EDSS: Escala de Incapacidade Funcional Expandida; 
IMC: Índice de Massa Corporal. 

Tabela 3. Valores de medida central e dispersão nos períodos pré e pós-tratamento. 

Variáveis Pré-tratamento 
(Mediana) 

Pós-tratamento 
(Mediana) Dif (%) 

Grupo Treinamento    
IP 6 6,25 4 
Escala Fadiga 45,25 44,25 -2 
Escala Dispnéia 4,75 6,25 32 
CVF (L/s) 3,30 3,44 4 
VEF1/CVF (%) 81 86,5 7 
CI (L) 2,30 2,37 3 
FIF 50% (L/s) 1,86 2,68 44 
FEFmáx (L/s) 6,08 6,43 6 
VEF 1 (L) 2,65 2,91 10 
VRE (L) 0,72 0,85 18 
Pimáx (cmH2O) 90 103,75 15 
Pemáx (cmH2O) 77,5 81,25 5 

 



 Nubia Maria Freire Vieira Lima, Katiane Raisa Servelhere, Fernanda Amaral Rodrigues, Telma Dagmar Oberg 51 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 45-54 

Continuação Tabela 3. 

Variáveis Pré-tratamento 
(Mediana) 

Pós-tratamento 
(Mediana) Dif (%) 

Grupo Controle    

IP 4,75 5,5 16 

Escala de Gravidade de Fadiga 46,25 43,25 -6 

Escala Dispnéia 5,25 5,5 5 

CVF (L/s) 3,01 3,08 2 

VEF1/CVF (%) 78,75 78,5 0 

CI (L) 2,10 2,15 2 

FIF 50% (L/s) 1,39 1,46 5 

FEFmáx (L/s) 6,12 5,91 -3 

VEF 1 (L) 2,30 2,35 2 

VRE (L) 1,24 0,88 -29 

Pimáx (cmH2O) 82,25 80 -3 

Pemáx (cmH2O) 77,5 78,75 2 
IP: Índice Pulmonar; CVF: Capacidade vital forçada; VEF1/CVF: Índice de Tiffenou; CI: Capacidade inspiratória; FIF 50%: Fluxo 

inspiratório forçado a 50%; FEFmáx: Fluxo expiratório forçado máximo; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; VRE: 
Volume de reserva expiratória; Dif: diferença percentual entre os valores iniciais e finais. 

4. DISCUSSÃO 

O treinamento específico dos músculos respiratórios está vinculado a uma melhora 

confirmada da força/resistência muscular em indivíduos normais, sedentários, 

portadores de DPOC, indivíduos que sofreram trauma raquimedular e portadores de 

doenças neurológicas (GOSSELINK; KOVACS; DECRAMER, 1999; NIELD, 1999; 

JOHNSON; COWLEY; KINNEAR, 1996). Em nossos pacientes, efeitos similares foram 

observados naqueles que participaram de TMR, com elevação dos valores de Pimáx e Pemáx 

e das taxas de fluxo e volumes pulmonares. 

Gosselink et al. (2000) analisaram 22 pacientes portadores de EM avançada após 

treinamento de musculatura expiratória com uso do Threshold® e verificaram aumento da 

força muscular inspiratória e expiratória com incremento significante da Pimáx. Smeltzer, 

Lavietes e Cook (1996) desenvolveram estudo semelhante com 20 portadores de EM 

participantes de treinamento muscular expiratório durante três meses e não constatou o 

incremento dos valores da Pimáx dos grupos de treinamento e controle. 

Nossos resultados incluem um aumento, dos valores da Pimáx em 15% nos 

pacientes submetidos ao TMR, em concordância com Gosselink et al. (2000) e Olgiati et al. 

(1989). O motivo pelo qual a Pemáx não apresentou incremento significativo no grupo de 

treinamento (5% de incremento) pode ser o fato da musculatura expiratória ser o primeiro 

grupo muscular respiratório acometido na EM. Este achado pode ser devido, em parte, ao 
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descondicionamento físico global e da musculatura da respiração que mantém estreita 

relação com a ação da fadiga nestes pacientes (GOSSELINK; KOVACS; DECRAMER, 

1999). 

Chiara et al. (2006) analisaram 17 pacientes com EM durante e após treinamento 

muscular expiratório com Threshold® (pressões de 16 a 160 cmH2O, 40%, 60% e 80% da 

Pemáx ao longo do tratamento). O treinamento apresentou melhora da Pemáx, porém não 

houve incremento da tosse máxima voluntária (aceleração do volume de tosse), em 

relação ao grupo controle. Os autores relataram que há controvérsias do efeito do 

treinamento muscular sobre a função pulmonar, tendo em vista que esta última pode ser 

normal quando na presença de fraqueza muscular respiratória. 

A tosse voluntária máxima é considerada um mecanismo de defesa das vias 

aéreas e está reduzida quando existe fraqueza muscular respiratória. (CHIARA et al., 

2006) não encontraram diferença no fluxo expiratório de pacientes com EM após 

treinamento muscular expiratório, sugerindo que o treino inspiratório é necessário para 

melhorar o volume inspirado e, consequentemente, a tosse. Todavia, os nossos achados 

mostram aumento do escore do Índice Pulmonar, com maior diferença para o grupo 

controle, sugerindo a ausência de melhora da tosse nos pacientes pós-treinamento 

muscular respiratório. 

Os resultados quanto aos níveis de fadiga do nosso estudo se assemelham aos 

encontrados por Klefbeck e Nedjad (2003) não havendo discrepância substancial entre os 

grupos de treinamento e controle antes e após as cinco semanas de tratamento. Ademais, 

estes pesquisadores sugeriram que as variações de fadiga estão mais associadas ao 

treinamento de resistência que ao treino de força nos pacientes. 

Ainda não há consenso sobre a duração do TMR, sendo variável, de acordo com 

a literatura. Gosselink et al. (2000), Smeltzer, Lavietes e Cook (1996) e Klefbeck e Nedjad 

(2003) treinaram seus pacientes com EM durante três meses, porém Olgiati et al. (1989) 

utilizou apenas quatro semanas de TMR. Chiara et al. (2006) submeteram um grupo de 

pacientes com EM ao treinamento muscular expiratório durante 8 semanas. 

Esta investigação apresentou as seguintes limitações: número pequeno da 

amostra; ausência do período de follow-up; os exercícios respiratórios do guia de 

orientação foram realizados em domicílio, sujeitos a desistências não informadas às 

responsáveis pelo estudo; participação de pacientes com predominância de nível leve de 

comprometimento funcional. 
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5. CONCLUSÃO 

O TMR em portadores de Esclerose Múltipla parece ser eficaz na maximização da função 

da musculatura respiratória, traduzindo-se por elevação percentual dos níveis de CVF e 

VEF1/CVF, assim como causou incremento da Pimáx e Pemáx., contudo não casou melhora 

dos valores absolutos dos indicadores de tosse e fadiga muscular. 
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