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Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética crônica com padrão de herança autossômica recessiva, cujas 

diversas manifestações clinicas incluem as alterações do trato respiratório. Pacientes com manifestações pulmonares 

apresentam alterações estruturais, funcionais e bioenergéticas da musculatura esquelética. Objetivos: Analisar os 

efeitos do treinamento muscular respiratório em pacientes diagnosticados com FC. Método: Os aspectos éticos da 

pesquisa seguem a resolução nº466/12 da CNS, conforme aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Goiás (CAAE 1.724.723). Trata-se de um ensaio clínico, randomizado e controlado, composto por 14 

participantes diagnosticados com FC, clinicamente estáveis, com idade entre 6 a 20 anos, de ambos os sexos, 

atendidos no Hospital das Clinicas HC/UFG, no período de Agosto/2016 à Agosto/2017. Um questionário 

sociodemográfico foi aplicado, com posterior avaliação respiratória pré e pós-intervenção por manovacuometria e a 

espirometria. O grupo amostral foi dividido em grupo experimental (GE) n=7 e grupo controle (GC) n=7 por sorteio. O 

GE realizou um protocolo de treinamento de 20 sessões, 2 vezes por semana utilizando o Power Breathe® Plus com 3 

séries de 15 repetições e intervalo de 2 minutos entre as séries utilizando carga de 30% da PImáx e incremento na 6ª 

sessão de 40% e na 14ª sessão 60% e finalizando com a fisioterapia respiratória manual. O GC foi orientado pelos 

pesquisadores a realizar exercícios de remoção de secreção e expansão pulmonar pelo Oscilador oral de alta 

frequência/Shaker® e o incentivador inspiratório fluxo/Respiron® adquiridos pelos próprios participantes, de forma 

domiciliar e não supervisionada. A análise dos dados foi realizada no programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 23.0, e adotou-se nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Ambos os grupos são similares 

quanto às características demográficas, antropométricas e queixa principal (p>0,05). Em relação à comparação 

intragrupos, observaram-se resultados estatisticamente significantes, sendo eles: GC para a variável VEF1 (p=0,010); 

GE para a PIMAX (p=0,018), PEMAX (p=0,043) e VEF1 (p=0,043), ambos após as 20 sessões. Na comparação 



intergrupo houve diferença significativa no GE para a PIMAX após a intervenção (p=0,029). Conclusão: O treinamento 

muscular respiratório em pacientes com FC gerou aumento da força dos músculos inspiratórios e expiratórios e aumento 

da capacidade expiratória. Conclui-se que o treinamento muscular respiratório é indicado para pacientes com FC com 

características semelhantes as desse estudo. Descritores: Fisioterapia; Espirometria; Exercícios Respiratórios. 


