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EFEITO DE UM PROGRAMA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA RESPIRATÓRIA 

SOBRE A ATIVAÇÃO DE MÚSCULOS ACESSÓRIOS DA RESPIRAÇÃO EM 

ASMÁTICOS 

AUTORA: Marta Cristina Rodrigues da Silva 

ORIENTADOR: Carlos Bolli Mota 

Santa Maria, 28 março 2014, LABIOMEC/CEFD/UFSM 

 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que causa 

obstrução ao fluxo aéreo. Isto leva à hiperinsuflação pulmonar, fazendo o indivíduo usar de 

forma intensa a musculatura acessória da respiração. A natação e ginástica respiratória são 

exercícios ideais para o indivíduo asmático. Objetivo: Analisar os efeitos de um programa de 

exercícios físicos sobre a ativação de músculos acessórios da respiração e as pressões 

respiratórias máximas. Metodologia: Participaram do estudo 10 sujeitos asmáticos, com 

média de idades de 10,70±2,45 anos. O protocolo consistiu em um programa de 4 meses de 

natação e ginástica respiratória. A atividade elétrica dos músculos esternocleidomastóideo 

(ECM) e trapézio (TRZ)foi mensurada por meio de um eletromiógrafo e avaliada pelo Root 

Mean Square (RMS) normalizada com os valores da análise de inspiração máxima. A pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx)foram avaliadas por meio 

de um manovacuômetro. Fez-se a análise descritiva dos dados, e testada a normalidade dos 

mesmos através do teste de Shapiro-Wilk. Para verificar diferenças nas variáveis,foi utilizada 

análise de variância. Para os dados normais foi utilizada Anova para medidas repetidas com o 

Post Hoc LSD e, para os dados não normais,foi utilizada Anova de Friedman com Post Hoc 

Wilcoxon.O pacote estatístico utilizado foi o SPSS for Windows versão 14.0, com nível de 

significância de 5%. Resultados: Os resultados apontaram diferença significativa após o 

programa, com diminuição da ativação muscular tanto para ECM em inspiração máxima 

(p<0,01) e repouso (p=0,01) como para o TRZ em inspiração máxima (p=0,02) e repouso 

(p<0,01). Nas pressões respiratórias máximas, houve diferença apenas na PEmáx (p=0,01). 

Conclusão: O programa de natação e ginástica respiratória provocou uma diminuição da 

ativação da musculatura acessória da respiração e melhora da PEmáx, demonstrando a 

eficiência do programa. 
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Introduction: Asthma is a chronic airway that causes airflow obstruction inflammatory 

disease. This leads to hyperinflation, causing the individual to use intensively the accessory 

muscles of respiration. Swimming and respiratory gymnastics are ideal exercises for the 

asthmatic individual. Objective: To analyze the effects of an exercise program on the 

activation of accessory muscles of respiration and the maximal respiratory pressures. 

Methodology: The study included 10 asthmatic subjects, with a mean age of 10.70 ± 2.45 

years. The protocol consisted of a 4-month program of swimming and respiratory fitness. The 

electrical activity of the sternocleidomastoid (ECM) and trapezius (TRZ) was measured by 

EMG and evaluated by the Root Mean Square (RMS) values normalized to the analysis of 

maximal inspiration. Maximal inspiratory pressure (MIP) and maximal expiratory pressure 

(MEP) were evaluated by means of a manometer. There was a descriptive analysis of data and 

normality was tested the same using the Shapiro-Wilk test. To check for differences in 

variables analysis of variance was used. For normal data was used for repeated measures 

ANOVA with post hoc LSD, and for non-normal data was used Friedman ANOVA with post 

hoc Wilcoxon. The statistical package used was SPSS for Windows version 14.0, with a 

significance level of 5%. Results: The results showed significant difference after the program 

with decreased muscle activation for both ECM at maximal inspiration (p <0.01) and rest (p = 

0.01), as for the TRZ at maximal inspiration (p = 0, 02) and rest (p <0.01). The maximum 

respiratory pressures only difference was in MEP (p = 0.01).Conclusion: The swimming 

program and respiratory fitness caused a decreased activation of accessory muscles of 

respiration and improves MEP, demonstrating the efficiency of the program. 

 

Key words: Asthma. Electromyography. Swimming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Existem patologias que, de certa forma, privam alguns sujeitos de uma vida ativa, de 

exercícios e até mesmo da vida social. Uma dessas é a asma, caracterizada, segundo a 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2000) e a Global Initiative for Asthma 

(2002), como uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que causa obstrução ao fluxo 

aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, e pode ser desencadeada por uma série 

de estímulos, tais como alérgicos, irritantes, ar frio ou exercício. 

Segundo o International Study for Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), a 

estimativa de prevalência da asma no Brasil situa-se em torno de 20%, gerando um grande 

número de internações hospitalares por ano. Segundo dados do DATASUS (2011), ocorrem 

anualmente, em média, 350.000 internações por asma, o que acarreta elevado custo social e 

econômico. Apesar de frequente e ser responsável por grande número de atendimentos de 

urgência, sua letalidade não é alta. Entretanto, a maioria dos óbitos poderia ser evitada se 

medidas eficazes fossem instituídas a tempo.  

O principal sintoma limitante na asma é a dispneia, caracterizada pelo aumento da 

resistência da passagem do ar pelas vias aéreas e queda no volume expiratório (VEF1), e por 

consequência a hiperinsuflação pulmonar (KILLIAN et al., 1983, 1984; LAVIETES et al., 

2001; CHETTA et al., 1998). Consequentemente há um aumento do recrutamento dos 

músculos respiratórios acessórios esternocleidomastóideo (ECM), trapézio (TRZ), peitoral 

maior e menor, serrátil anterior, grande dorsal, romboides, paravertebrais e intercostais 

(SARMENTO, 2009). 

A respiração no asmático é prejudicada em virtude da obstrução das vias aéreas, 

levando o indivíduo a respirar de maneira errada. Há dificuldade na expiração e com isto uma 

inspiração forçada em virtude da hiperinsuflação pulmonar, passando a utilizar mais os 

músculos assessórios da respiração, o que leva a um padrão ventilatório apical 

(GUIMARÃES, 1983; MACCHETT et al., 2006; SARMENTO, 2009; SANTOS et al., 2012). 

Em dependência da frequência e da gravidade das crises, esse aumento do trabalho muscular 

causa alterações na caixa torácica e na postura. O uso excessivo dessa musculatura leva ao seu 

encurtamento e com isso o tórax fica em posição de hiperinsuflação, alterando o 

posicionamento da coluna cervical, da cintura escapular, prejudicando a ação mecânica do 

músculo diafragma e alterando o posicionamento da coluna cervical e da cintura escapular, 
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resultando em uma alteração postural global (KILLIAN et al., 1983, 1984; CHETTA et al., 

1998; LAVIETES et al., 2001; PASINATO et al., 2006; LOPES et al., 2007; SARMENTO, 

2009). 

A ativação da musculatura respiratória acessória pode ser identificada através de uma 

análise eletromiográfica dos músculos da respiração. Estudos com eletromiografia (EMG) já 

demonstraram maior ativação da musculatura acessória em asmáticos (MACCHETT, et al., 

2006, SANTOS et al., 2012). O maior uso de tais músculos acarreta prejuízos na prática de 

atividades físicas e possíveis mudanças na postura corporal (BASSO et al., 2011). 

A EMG pode ajudar na verificação desta atividade muscular, demonstrando, assim, qual 

músculo é usado e, dessa forma, proceder a um tratamento ou programa de exercício que 

auxilie o asmático a tornara musculatura mais relaxada. Segundo Moraes, (2000) e Cantarelli 

(2006), a EMG, na pesquisa clínica de várias especialidades, tem se constituído como um 

importante instrumento para a investigação das bases fisiopatológicas das alterações que 

acometem essa musculatura. Atualmente, esta representa um meio não só de avaliação como 

também de acompanhamento do tratamento. 

Além da alteração dos fatores citados, tem-se modificado também a pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx). As mesmas ficam em 

desvantagem no indivíduo asmático, gerando perdas no desempenho da força muscular 

ocasionado pela dispneia da hiperinsuflação pulmonar quando o indivíduo passa a usar de 

forma intensa a musculatura acessória da respiração, a fim de fazer uma inspiração para 

captação do oxigênio (MARCELINO E SILVA, 2010; GOMIEIRO, 2008). Como auxílio de 

manovacuômetro podem ser verificadas as pressões inspiratórias e expiratórias em avaliação 

PImáx e PEmáx, contribuindo para a percepção do diagnóstico da força muscular dos 

músculos respiratórios.  

A aprendizagem de uma respiração correta pelos indivíduos acometidos por asma pode 

ter grande ganho na mecânica respiratória, passando o indivíduo a utilizara real mecânica 

respiratória com uso adequado de todos os músculos da respiração. Na inspiração, usar mais 

intercostais externos e diafragma, e, na expiração, intercostais internos e músculos 

abdominais, deixando o ECM e TRZ mais relaxados mais aptos a fazerem sua ativação de 

forma eficiente quando são recrutados numa inspiração profunda ou estando o indivíduo em 

exercício intenso. 

Em virtude da doença, indivíduos com asma têm uma restrição de atividades físicas 

em virtude do mito de que asmático não pode fazer exercício físico com medo de um 

broncoespasmo induzido pelo exercício físico. Com isto há um prejuízo na aprendizagem e no 
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desenvolvimento motor (MOISÉS 1993; CABRAL; TEIXEIRA, 1994; SILVA et al., 2005; 

MOISÉS, 2006; REZENDE et al., 2006; BROCKMANN et al., 2007; MORAES et al., 2007). 

Na infância e adolescência, a incidência desta patologia é grande e merece um olhar 

diferenciado em função dos prejuízos que o indivíduo asmático enfrenta nas situações de vida 

diária, pois este período assinala a necessidade de uma saúde estável para a realização de 

inúmeras atividades domésticas e escolares e para concretizar projetos para a vida adulta 

(OLIVEIRA et al., 2002). 

O treinamento muscular inspiratório, os programas de fisioterapia respiratória, os 

exercícios respiratórios e o alongamento muscular já foram objeto de estudo juntamente com 

tratamento farmacológico, servindo como terapia complementar para sujeitos asmáticos 

(LIMA et al., 2008). A natação também demonstra ser ideal para estes sujeitos acometidos 

pela asma (SILVA, 2005; PEREIRA et al., 2009; CONTREIRA et al., 2010; SOUZA; 2010), 

demonstrando ganho no desempenho físico perceptivo motor, nos aspectos emocionais e 

sociais, em que o asmático passa a ter melhor controle de sua doença, melhorando, assim, sua 

qualidade de vida.  

A natação e a ginástica respiratória são exercícios ideais para os indivíduos asmáticos, 

pois são atividades físicas com menor predisposição para o broncoespasmo induzido pelo 

exercício e estimulam a musculatura responsável pela correta troca respiratória. Além disso, 

também ajudam o indivíduo a controlar e superar melhor as crises, com fortalecimento 

muscular através dos movimentos realizados e também pelo relaxamento corporal 

proporcionado pela água. Esse ambiente é o mais recomendado por ser quente e úmido e 

facilitar a função respiratória, a reeducação diafragmática, o fortalecimento da musculatura 

respiratória e corporal geral e a prevenção de alterações na coluna vertebral (MOISÉS, 1993; 

WEISGERBER et al., 2003; CONTREIRA et al., 2010, DUCHINI et al., 2010). 

 Exercícios aquáticos, juntamente com exercícios respiratórios, auxiliam o asmático a 

melhor controlar a respiração e melhorar o tônus muscular responsável pela execução dos 

movimentos corporais. Percebe-se que os benefícios obtidos com exercícios respiratórios são 

muitos, dado que o resultado é um melhor padrão respiratório, capaz de promover uma 

melhor performance física, motora e respiratória, refletindo em maior bem-estar físico, social 

e emocional, melhorando a qualidade de vida do asmático, reduzindo os níveis de depressão e 

ansiedade e aumentando a capacidade de controlar a própria doença (GOMIEIRO, 2008). O 

indivíduo torna-se consciente da sua maneira de respirar, condicionando seu corpo a ter uma 

postura adequada e fortalecida, proporcionando melhores condições respiratórias e de aptidão 

física (BASARAM et al., 2006). 
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1.1 Hipótese 

 

 

A literatura é escassa em estudos com avaliações de crianças e adolescentes asmáticos 

considerando os efeitos da natação sobre a magnitude da ativação de músculos acessórios da 

respiração no decorrer de um programa de treinamento. É relevante afirmar que natação é um 

exercício ideal para o asmático, mas as comprovações ficam ao desempenho físico, perceptivo 

motor e social.  No entanto, ainda há poucos estudos no âmbito da avaliação com crianças e 

adolescentes asmáticos, com eletromiografia, para demonstrar se há diminuição da ativação 

dos músculos acessórios da respiração em pré e após um programa de exercícios físicos.  Um 

programa de quatro meses de natação e ginástica respiratória pode melhorar a condição da 

respiração no asmático, condicionando o indivíduo a ter uma melhor consciência da sua 

respiração, fazendo diminuir a ativação da musculatura acessória tão prejudicial para a 

postura corporal e também para a captação de oxigênio. 

 

 

1.2Justificativa 

 

 

Surgem, com o passar do tempo, novos recursos para o entendimento da 

asma.TEIXEIRA (1998) afirma que houve enorme progresso não só pelo melhor 

entendimento dos problemas decorrentes da asma, como também pelo surgimento de novos 

recursos terapêuticos. No entanto, apesar desses progressos, não se observou impacto 

proporcional na mortalidade e na morbidade da doença. Preocupados com esse fato, 

especialistas de todo mundo elaboram vários consensos médicos para melhorar o atendimento 

aos asmáticos. Um dos benefícios implantados aos asmáticos é o do exercício físico, que, 

quando organizado e planejado, traz melhoras significativas no desempenho respiratório e no 

desenvolvimento motor, com grandes melhorias na qualidade de vida.  

Acredita-se que os exercícios físicos para esta população auxiliam na melhora na 

qualidade de vida, e desmistificam o fato de que o asmático não pode praticar uma atividade 

física. Ainda, com a presente investigação, poderão ser identificadas as implicações que 

podem influenciar o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de sujeitos com esta 

patologia e os efeitos da natação e da ginástica respiratória nos ganhos na mecânica 

respiratória. 
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Com os dados obtidos nesse estudo, será possível, dar uma continuidade nos estudos 

que já vêm sendo realizados com esta população, e traçar o perfil dos asmáticos de forma 

mais aprofundada, o que será de extrema relevância para conhecer melhor estes sujeitos e 

adequar a assistência prestada a essa população. 

Desse modo, estes dados irão fornecer um parâmetro inicial para o desenvolvimento 

de novas pesquisas, tanto de caráter investigativo quanto intervencionista, que buscarão 

conhecer e desenvolver positivamente a realidade encontrada. Assim, ao conhecer essa 

realidade, será possível contribuir para o desenvolvimento científico e a viabilização de novas 

estratégias junto ao processo de desenvolvimento dos sujeitos envolvido na pesquisa com 

natação e eletromiografia. 

Devido à escassez de literatura que trata desta variável com crianças e adolescentes, 

esta pesquisa auxiliará os profissionais que trabalham com esta população e que, muitas 

vezes, deparam-se com situações de prática de exercícios físicos e privam estes de práticas de 

atividade física, por medo ou por falta de conhecimento, prejudicando ainda mais o repertório 

motor destes sujeitos.  

Estudos com EMG podem contribuir na área de diagnóstico da asma, como também 

auxiliar na percepção eficaz de um tratamento, como, por exemplo, verificar se após um 

tratamento com exercícios físicos adequados diminui a ativação dos músculos acessórios da 

respiração. Dessa forma, formulou-se a seguinte situação-problema: um programa de 

treinamento de natação e ginástica respiratória é capaz de alterar o recrutamento de músculos 

acessórios e as pressões respiratórias máximas de asmáticos?  

 

 

1.3 Objetivo geral 

 

 

Analisar o efeito de um programa de natação e ginástica respiratória sobre a ativação 

de músculos acessórios da respiração e pressões respiratórias de asmáticos. 
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1.4 Objetivos específicos 

 

 

-Verificar e comparar a atividade eletromiográfica dos músculos ECM e TRZ em 

crianças e adolescentes asmáticos antese após o programa de natação e ginástica respiratória. 

- Verificar e comparar a PImáx e a PEmáx antes e após um programa de natação e 

ginástica respiratória em crianças e adolescentes asmáticos. 

 

 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Asma e músculos acessórios da respiração 

 

 

A asma, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, (2000) e a 

Global Initiative for Asthma (2002), é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que 

causa obstrução ao fluxo aéreo. Ela pode ser reversível espontaneamente ou com tratamento; 

manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância (som ou chiado produzido 

pelas vias respiratórias), dispneia, aperto no peito e tosse. Resulta da interação genética, da 

exposição ambiental a alérgicos e irritantes e a outros fatores específicos que levam ao 

desenvolvimento e à manutenção dos sintomas (Global Initiative for Asthma, 2002). 

Durante a crise de asma, o estreitamento da via aérea resulta em aumento da 

resistência ao fluxo de ar, aprisionamento aéreo e uso excessivo da musculatura inspiratória 

acessória, o que leva a um padrão ventilatório apical. 

Pacientes com asma são expostos a um aumento da resistência das vias aéreas e 

pulmões hiperinsuflados. Os pulmões hiperinsuflados achatam o diafragma e encurtam os 

outros músculos inspiratórios, colocando-os em uma posição de desvantagem mecânica 

(WEINER et al., 1992). Para que haja um bom funcionamento dos músculos, deve haver um 

comprimento ótimo das fibras musculares para gerarem tensão. Logo abaixo ou acima desse 

comprimento, a tensão gerada será menor, porém com o mesmo gasto energético. Com a 

hiperinsuflação pulmonar, o asmático passa a fazer uma respiração superficial, pois o 

diafragma não tem força suficiente para vencer as forças contrárias ocorridas em virtude das 

diferenças de pressão (AIRES, 1991). Deve haver um equilíbrio no trabalho dos músculos 

inspiratórios e expiratórios juntamente com o diafragma, o que com a hiperinsuflação 

pulmonar, por sua vez, passa a ter o padrão ventilatório alterado, levando ao aumento de 

tonicidade dos músculos inspiratórios e gerando uma incapacidade de relaxamento, com 

consequentes alterações na expiração, pois esta só ocorre adequadamente quando há 

relaxamento dos músculos inspiratórios. E esta situação é intensificada pelas ações dos 

músculos inspiratórios durante a crise asmática (STRUNK, 1991; EPSTEIN, 1994). 

O diafragma, que é um músculo primário da respiração, depende intensamente da 

postura e age também sobre ela, o que com um treinamento respiratório pode reduzir as 
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tensões dos músculos inspiratórios superiores e adequar o diafragma às condições ideais de 

seu trabalho consequentemente terá uma mudança na postura também. Como defendido por 

PARDY e LEITH, (1984), SHAFFER, et al. (1981) e WEINER et al. (2000), os músculos 

respiratórios podem ser treinados, e a performance no exercício e na insuficiência respiratória 

pode melhorar como resultado desse treinamento.  

O asmático tende a adotar posturas que facilitam a ação dos músculos acessórios da 

respiração. Então, para compensar uma ventilação alterada, os pacientes com asma utilizam a 

contração da musculatura acessória da inspiração, caracterizando a respiração torácica 

superior, e da musculatura responsável pela expiração forçada. Esta posição leva a um padrão 

respiratório que reduz a expansão do tórax inferior e aumenta a do tórax superior, cujos 

ganhos ventilatórios são mínimos, aumentando a tensão da musculatura acessória (STRUNK, 

1991; MOISÉS et al., 1993), o que dificulta uma respiração eficiente e profunda, ocasionando 

distúrbios funcionais e anatômicos (ROBLES, 2003; SARMENTO, 2009; BASSO et al., 

2011). 

Com o tempo, dependendo da frequência e da gravidade das crises, esse aumento do 

trabalho muscular causa alterações na caixa torácica e na postura (LOPES et al., 2007), pois o 

uso excessivo dessa musculatura leva ao seu encurtamento e, com isso, o tórax fica em 

posição de hiperinsuflação, prejudicando a ação mecânica do músculo diafragma e alterando o 

posicionamento da coluna cervical e da cintura escapular, resultando em uma alteração 

postural global (PASINATO et al., 2007). 

Isso pode refletir em medidas alteradas da amplitude toracoabdominal nos asmáticos 

em relação aos saudáveis e também prejudicar sua capacidade de realizar exercícios físicos, 

pois diminui a capacidade ventilatória, piorando a sensação de dispneia, o que determina 

menor tolerância ao exercício físico, se comparado ao não asmático (PRIFTIS et al., 2007, 

PIANOSI e DAVIS, 2004). 

Pela percepção dos esforços dos músculos respiratórios, os asmáticos apresentam 

episódios de aumento da resistência das vias aéreas e queda no VEF1(volume expiratório); 

como consequência, tem-se a hiperinsuflação pulmonar e o aumento da percepção da dispneia 

(KILLIAN et al., 1983, 1984; LAVIETES et al., 2001; CHETTA et al., 1998). Isto leva o 

indivíduo a usar de forma intensa a musculatura acessória da respiração para fazer uma 

inspiração na captação do oxigênio. 

No asmático, o aumento do trabalho na respiração ocorre pela maior ativação do 

músculo escaleno e pelo recrutamento dos músculos acessórios da respiração, como o ECM 

(HUDSON, 2007). Em indivíduos normais, estes músculos são responsáveis pelo 
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deslocamento cranial do esterno e da caixa torácica durante a inspiração. No asmático, porém, 

suas ativações ocorrem em momentos distintos, ou seja, o escaleno é ativado durante a fase 

inspiratória, e, até mesmo, durante o repouso. O ECM é recrutado apenas depois de atingido 

cerca de 70% do volume corrente (VC), quando a capacidade inspiratória é aumentada pela 

hipercapnia (CAMPBELL, 1955) ou pela hiperpneia (RAPER et al., 1966) ou, ainda, quando 

é atingida cerca de 35% PImáx durante um esforço inspiratório a partir da capacidade residual 

funcional em indivíduos saudáveis (YOKOBA et al., 2003). Estudo de Macchett et al., (2006) 

com asmáticos demonstra aumento na ativação muscular acessória da respiração durante as 

provas de esforço respiratório máximo com asmáticos de asma de nível leve a moderado com 

uso de manovacuômetro. 

A atividade da musculatura diafragmática e paraesternal ocorre durante a ventilação 

normal de forma automática, e a expansão da caixa torácica ocorre aparentemente sem 

esforço inspiratório. Entretanto, quando há anormalidade no sistema ventilatório, como a 

asma, é necessária a ativação dos músculos acessórios da inspiração em níveis elevados de 

atividade inspiratória, entre eles o ECM, os escalenos e o auxílio do TRZ (BRAUN, 1990; 

LUCE e CULVER, 1990). Esses músculos têm ações semelhantes aos músculos respiratórios 

da parede torácica e causam deslocamento cranial do esterno e das costelas, mas eles têm 

diferentes padrões de atividade (CAMPBELL, 1955). Os escalenos são músculos 

obrigatoriamente inspiratórios e ativados em cada respiração (GANDEVIA et al., 1996; 

RAPER et al., 1966) após cerca de 7% do tempo inspiratório (SABOISKY et al., 2007). Já o 

ECM é um músculo acessório da inspiração e é ativado apenas após ser atingida cerca de 70% 

da capacidade inspiratória, quando o volume corrente é aumentado pela hipercapnia ou pela 

hiperpneia ou, ainda, quando é atingida cerca de 35% da pressão inspiratória máxima durante 

um esforço a partir da capacidade pulmonar total (YOKOBA et al., 2003). 

A aplicação de uma resistência, como exemplo terapêutico usado como a pressão 

positiva expiratória nas vias aéreas durante a expiração espontânea, aumenta a capacidade 

residual funcional, sendo que, em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC), ou asma, a aplicação da pressão positiva expiratória nas vias aéreas é 

frequentemente utilizada para diminuir a hiperinsuflação (GROTH et al., 1985). Com isso, o 

efeito nestes indivíduos acometidos por doenças pulmonares que estão respirando próximos à 

capacidade pulmonar total, é evitar a retenção de ar (HERALA e GISLASON, 1988). Além 

disso, pacientes com aumento de secreção estão com os brônquios em menor calibre 

obstruídos ou estreitados pelo muco; então, este tipo de incentivo de expiração com 

resistência facilita a eliminação desta, provavelmente devido às mudanças no volume e fluxo 
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pulmonar ou às alterações das propriedades visco elástica do muco brônquico (POSTIAUX, 

2004), o que acontece com o asmático também nos incentivos de expiração contra a água na 

natação e em outras terapias fisioterápicas. 

O asmático pode tornar-se um respirador oral, o que, para Spinelli e Casanova (2002), 

pode gerar efeitos adversos no desenvolvimento facial e no posicionamento dentário. Além de 

afetar as estruturas faciais, a respiração bucal pode afetar o indivíduo como um todo. Sua 

postura pode ficar seriamente comprometida. Ao respirar pela boca, diminui a pressão 

subatmosférica durante a deglutição com lábios abertos, e o asmático leva o pescoço para a 

frente, aumentando o espaço oro-nasofaríngeo para tornar possível respirar pela boca, 

alterando as funções musculares respiratórias. Os pacientes apresentam o pescoço projetado 

para a frente, alterando sua musculatura e também a musculatura escapular. Os ombros 

também são curvados para a frente, comprimindo o tórax e o peito afundado; os músculos 

abdominais ficam flácidos, e os braços e as pernas assumem uma nova postura em relação à 

gravidade. Toda essa alteração muscular faz com que a respiração seja rápida e curta, e os 

movimentos dos músculos do diafragma fiquem alterados (KRAKAUER, 1995; 

MARCHESAN; KRAKAUER 1997). 

A respiração forçada produz um aumento da ventilação pulmonar e, para tanto, solicita 

a ação da musculatura acessória da inspiração (elevadores das costelas, ECM, peitorais e 

TRZ, responsáveis pelos movimentos de amplitude das articulações esternocostais e das 

escapuloumerais) e da musculatura responsável pela expiração forçada (músculos retos, 

oblíquos e transversos do abdômen, dos intercostais internos e do serrátilpostero-inferior). 

Progressivamente, essas alterações prejudicam a atuação da mecânica pulmonar, aumentando 

o trabalho respiratório e diminuindo a capacidade de exercício do paciente (ROUS, 2000; 

GOMIERO, 2008). 

Autores defendem os tratamentos da asma, principalmente nas intercrises, para 

controlar os sintomas, prevenir exacerbações agudas, manter provas de função pulmonar e, 

com as práticas de exercícios, evitar os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados para o 

seu tratamento, prevenindo, assim, o desenvolvimento de obstrução irreversível das vias 

aéreas e prevenir a mortalidade por asma (SOLÉ et al., 1998; RAPHAEL et al., 2006).  

O músculo ECM é considerado, por muitos autores, como o mais importante músculo 

acessório da inspiração. Para que o ECM aja em sua capacidade, a cabeça e o pescoço 

precisam ser mantidos em posição estável pelos flexores e extensores do pescoço. Quando os 

pulmões estão hiperinflados, os esternocleidomastoideos estão especialmente ativos. A 

atividade elétrica é, às vezes, evidente, mesmo durante a inspiração tranquila (KENDAL 
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et al., 2003). 

O músculo TRZ superior também é considerado um músculo respiratório acessório, e 

seu papel ventilatório é assistir na inspiração forçada, ajudando a elevar a caixa torácica. São 

inervados pela porção espinhal do nervo craniano XI. A inserção das fibras superiores no 

terço lateral da clavícula assegura a participação dessa porção do músculo sempre que a 

respiração clavicular, tipo de respiração que se utiliza da musculatura da cintura escapular, é 

necessária para a ventilação (KENDAL et al., 2003). 

Os músculos respiratórios acessórios são recrutados sempre que o trabalho respiratório 

e intensifica. Esse tipo de situação pode estar presente em algumas disfunções do sistema 

respiratório, como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e normalmente ocorre durante a 

prática de exercício físico (KRUK, 2009; PITTA et al., 2006; PITTA et al., 2005). 

 

 

2.2 Exercício físico e asma 

 

 

Indivíduos com asma têm uma restrição de atividades físicas em virtude do mito de 

que asmático não pode fazer exercício físico, com medo do broncoespasmo induzido pelo 

exercício. Com isto, há um prejuízo na aprendizagem e no desenvolvimento motor (MOISÉS 

1993; CABRAL; TEIXEIRA, 1994; SILVA et al., 2005; MOISÉS, 2006; REZENDE et al., 

2006; BROCKMANN et al., 2007; MORAES et al., 2007). 

A natação e a ginástica respiratória são exercícios ideais para o indivíduo asmático, 

pois são atividades físicas com menor predisposição para o broncoespasmo induzido pelo 

exercício e também ajudam o indivíduo a controlar e superar melhor as crises, com 

fortalecimento muscular através dos movimentos realizados e pelo relaxamento corporal 

proporcionado pela água, sendo a mais recomendada por ser em um ambiente úmido, o que 

facilita a função respiratória, a reeducação diafragmática, o fortalecimento da musculatura 

respiratória e corporal geral e a prevenção de alterações na coluna vertebral (MOISÉS, 1993; 

WEISGERBER et al., 2003; CONTREIRA et al., 2010; DUCHINI et al., 2010). Exercícios 

aquáticos, juntamente com exercício respiratórios, auxiliam o asmático a melhor controlar a 

respiração e melhorar o tônus muscular responsável pela execução dos movimentos corporais. 

Percebe-se que os benefícios obtidos com os exercícios respiratórios são muitos, dado que o 

resultado é um melhor padrão respiratório, capaz de promover uma melhor performance 

física, motora e respiratória. Essas melhoras refletem-se em maior bem-estar físico, social e 
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emocional, melhorando a qualidade de vida do asmático, reduzindo os níveis de depressão e 

ansiedade e aumentando a capacidade de controlar a própria doença (GOMIEIRO, 2008). 

A natação tem sido indicada como a atividade que, além de ser menos asmagênica, 

comparada às outras realizadas fora da água, pode auxiliar os indivíduos asmáticos no 

enfrentamento das crises. Uma das características do meio líquido é a pressão que exerce 

sobre os corpos nele mergulhados. Considerando-se que o asmático possui expiração 

incompleta por causa do volume residual (VR) aumentado e da capacidade expiratória 

reduzida (CHUNG, 1983), a pressão hidrostática sobre a caixa torácica do corpo submerso na 

água pode ser benéfica ao nadador, na fase expiratória, reduzindo o trabalho requerido pelo 

sistema respiratório durante o exercício (INBAR et al., 1980).  

No indivíduo asmático, a respiração é feita de forma rápida e rasa, portanto ineficiente 

para a troca gasosa, proporcionando a capacidade inspiratória reduzida, bem como a 

expiração incompleta e o volume residual (VR) aumentado. 

Cabe salientar que, na natação, a inspiração é rápida e a expiração é prolongada, por 

ocorrer contra maior resistência da água, ajudando no fortalecimento muscular respiratório e 

no controle da respiração, tornando a respiração eficiente. O treinamento respiratório objetiva 

melhorar a eficiência da bomba toracoabdominal. Usando a respiração diafragmática 

abdominal e exalação contra a boca semiaberta, ou seja, contra maior resistência, pode-se 

melhorar a eficiência respiratória e a performance dos músculos respiratórios (CHUNG, 

1983).  Nesse sentido, o trabalho expiratório executado contra a pressão da água, na natação, 

induz à melhora na musculatura respiratória, principalmente a expiratória, e também reeduca 

o processo (OLIVEIRA e SERRANO, 1984). Além disso, na natação, impõe-se a 

aprendizagem do comando voluntário da respiração e a noção de imobilidade voluntária e 

utilizar para conduzir o praticante à consciência e ao controle da respiração, em que os atos de 

inspirar e expirar são controlados voluntariamente e depois automatizados (BURKHARDT e 

ESCOBAR, 1985). 

O indivíduo que explora o ambiente por meio de atividades motoras como o exercício 

físico, terá modificações no seu desenvolvimento físico, perceptivo-motor, moral e afetivo 

(FONSECA et al., 2008; FERREIRA NETO, 2004). Com isto, utilizará melhor seus 

movimentos tanto em atividades de vida diária como nas atividades esportivas. Usando a 

musculatura correta para o desenvolvimento da habilidade, o sujeito passa a deixar mais 

relaxada a musculatura desnecessária a tal movimento. 

Além dos exercícios físico orientados para asma, outras terapias fisioterápicas 

colaboram nos aspectos fisiológicos de forma geral, contribuindo de maneira eficiente no 
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controle da doença. E a natação, por ser o exercício ideal, colabora com os demais 

tratamentos para que o asmático torne-se confiante no padrão de uma doença controlada que o 

ajude a ter uma vida com mais qualidade. 

Andrade e Paixão (2006) descrevem, em uma revisão, as variadas formas de 

tratamento fisioterápico para indivíduos asmáticos, como: A terapia de higiene brônquica que 

envolve o uso de técnicas não invasivas de depuração das vias aéreas destinadas a auxiliar na 

mobilização e remoção de secreções; Drenagem Postural onde utiliza a lei da gravidade de 

forma a favorecer a movimentação das secreções dos segmentos pulmonares distais a vias 

aéreas centrais, de onde podem ser removidas através da tosse ou aspiração; Tosse Dirigida; 

Técnica da Expiração Forçada; Percussão e Vibração; Ciclo Ativo da Respiração; Válvula de 

Flutter (SCANLAN et al., 2000; ERNST, 2000). Terapia de Expansão Pulmonar: 

Espirometria de incentivo, onde o paciente é estimulado a realizar inspirações lentas e 

profundas, através de dispositivos que fornecem informações visuais de que foi atingido o 

fluxo ou volume desejado, pré-estabelecidos pelo fisioterapeuta (CROSS et al., 2003; RAM 

et al., 2005; TECKLIN, 2002), e Terapias Posturais: Reeducação Postural Global – RPG 

(SILVA, 2004) Reequilíbrio Tóraco-abdominal – RTA (BACKER e MAVROUDIS, 2000). 

Treinamento Muscular Inspiratório – TMI. E, por fim, Andrade e Paixão (2006) citam, com 

todos os demais métodos, a importância do exercício físico descrevendo como Treinamento 

Físico exercícios físicos que podem provocar um aumento da resistência das vias aéreas, 

levando à broncoconstrição induzida por exercícios (BIE). Por outro lado, os mesmos autores 

chamam à atenção que uma atividade física regular pode ser considerada uma importante 

ferramenta para o manuseio da asma. Nos pacientes asmáticos, o treinamento físico pode 

melhorar a função cardio-respiratória, mas sem ocasionar mudanças na função pulmonar. Não 

se tem informações suficientes das diversas formas de exercício físico para asma e que o 

condicionamento físico aumenta a qualidade de vida do paciente asmático. A natação tem 

sido frequentemente prescrita para o paciente asmático, por parecer menos precipitadora dos 

sintomas da asma, induzidos por exercícios físicos (RAM et al., 2005; MATSUMOTO et al., 

1999). 
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2.3 Eletromiografia 

 

 

A EMG é um método utilizado para registrar os potenciais de ação de fibras 

musculares produzidos durante uma contração muscular. O estudo da função muscular através 

deste método permite fazer interpretações em condições normais e patológicas.  É um método 

de estudo da atividade neuromuscular que se baseia na representação gráfica da atividade 

elétrica do músculo (LOEB e GANS, 1986).  

Pela EMG há a possibilidade de saber quando e como um músculo é ativado, e ainda, 

determinar como se estabelece a coordenação de diferentes músculos envolvidos no 

movimento (MARCHIORI; VITTI, 1996). Segundo Moraes (2000) e Cantarelli (2006), a 

EMG, na pesquisa clínica de várias especialidades, tem se constituído em um importante 

instrumento para a investigação das bases fisiopatológicas das alterações que acometem a 

musculatura. Atualmente, esta representa um meio não só de avaliação, como também de 

acompanhamento de tratamentos. 

Estudos com EMG já demonstraram maior ativação da musculatura acessória da 

respiração em asmáticos (MACCHETT et al., 2006; BRASILEIRO-SANTOS et al., 2012) e, 

até mesmo, maior ativação na musculatura acessória quando o indivíduo está em repouso, se 

comparados com indivíduos sem asma, significando uma maior demanda energética na 

captação do oxigênio e prejuízos na postura corporal (SANTOS et al., 2012). Na asma, pode-

se, a partir da avaliação da musculatura acessória, reconhecer a ativação desnecessária da 

musculatura acessória da respiração, como já demonstrado em estudos, que asmáticos 

utilizam de maneira excessiva, comprometendo seu desempenho respiratório e físico. 

Em avaliações eletromiográficas na respiração, podem-se perceber estudos com 

análises de músculos acessórios da respiração através de variados tratamentos, ou 

comparações entre asmáticos, com uso de equipamentos que incentivem o treinamento da 

musculatura acessória (SOUZA et al., 2008), sendo utilizada em várias pesquisas e estudos 

clínicos (DIUVERMAN et al., 2004; FALLA et al., 2002).  

A coordenação e o desempenho da musculatura respiratória determinam a eficiência 

da ventilação pulmonar. Assim, qualquer desordem funcional desses músculos pode acarretar 

alterações que, muitas vezes, resultam em insuficiência ventilatória (SAULEDA et al., 1998). 

A fadiga e a fraqueza muscular respiratória acontecem tanto em problemas respiratórios 

agudos, crônicos, como em doenças neuromusculares primárias (ATS/ERS, 2002).  Isso pode 

acontecer no asmático quando está em crise aguda, pois passa a usar de forma intensa a 
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musculatura acessória da respiração numa respiração apical, levando a uma fadiga destes 

músculos. 

Estudos demonstram que a fadiga dessa musculatura pode ser um limitante para o 

desempenho físico, (SEGZIBAEVA e MIRONENKO, 2008; PERLOVITCH et al., 2007), 

sendo, portanto, a avaliação dessa musculatura importante não unicamente para a avaliação da 

função respiratória, como também para a capacidade funcional do indivíduo.  

A EMG de superfície possui a grande vantagem de permitir uma avaliação não 

invasiva dos músculos respiratórios e, ainda, uma observação da atividade e do desempenho 

dos diferentes grupos musculares envolvidos no processo da respiração (NOBRE et al., 2007; 

MAARSINGH et al., 2000; SAULEDA et al., 1998). Esta avaliação seletiva dos músculos 

permite a determinação de quais dos músculos respiratórios estão ativos em diversas fases da 

respiração, posições do corpo, estado de consciência e condições clínicas, tornando o 

diagnóstico mais preciso.   

Diversos estudos têm analisado os benefícios da avaliação da EMG dos músculos 

respiratórios. Ela pode ser utilizada para a avaliação da fraqueza ou fadiga muscular, da 

evolução de doenças ou no monitoramento da função muscular durante programas de 

tratamento (SAULEDA et al., 1998). RIEDI et al. (2005) avaliaram a reprodutibilidade e a 

sensibilidade da EMG dos músculos respiratórios em pacientes com DPOC, em repouso e em 

diferentes cargas inspiratórias, verificando que a EMG é reprodutível e sensível para a 

avaliação das mudanças na atividade muscular respiratória durante a imposição das cargas 

inspiratórias. 

Uma importante questão a ser considerada durante a avaliação EMG é o correto 

posicionamento dos eletrodos, pois os sinais podem ser afetados pela condição anatômica. É 

necessário padronizar a forma de coleta dos dados, o posicionamento dos eletrodos, a 

distância entre eles e a normalização do sinal eletromiográfico, com o intuito de tornar a 

técnica a mais reprodutível possível (FALLA et al., 2002; MORAES et al., 2010).  O sinal 

gerado pelos potenciais de ação do músculo pode ser detectado com eletrodos internos 

(agulhas) ou eletrodos de superfície. Estes, por sua vez, são mais aceitos por não serem 

invasivos e apresentar algumas vantagens em relação aos métodos invasivos, sendo um 

método seguro, sensível, oferece desconforto mínimo e pode ser facilmente aplicado na 

prática clínica (DIUVERMAN et al., 2004). 

O sinal EMG é a soma algébrica de todos os sinais detectados em certa área, podendo 

ser afetado por propriedades musculares, anatômicas e fisiológicas, assim como pelo controle 

do sistema nervoso periférico e a instrumentação utilizada para a aquisição dos sinais 
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(ENOKA, 2000). Esse método permite o registro dos potenciais de ação das unidades 

motoras, podendo ser empregado como método diagnóstico para doenças neuromusculares, 

traumatismos e como instrumento cinesiológico, visando a descrever o papel de diversos 

músculos em atividades específicas (BASMAJIAN; DE LUCA, 1985).  

O sinal EMG é adquirido por um eletromiógrafo que tipicamente está acoplado a um 

computador e, para que sejam feitas análises dos dados coletados, certos parâmetros devem 

ser ajustados na aquisição e análise do sinal EMG, dependendo da tarefa e dos objetivos a 

serem analisados. De acordo com Marchetti e Duarte (2006), os principais parâmetros de 

aquisição do sinal EMG são a frequência de amostragem, os tipos de eletrodos, os 

amplificadores, os filtros e o local de armazenamento. Para Loss et al. (2000), a interpretação 

do sinal EMG é feita a partir de três características: duração da atividade, amplitude e 

frequência do sinal.  

A EMG é utilizada em diversas especialidades no campo da ciência, como na análise 

da marcha, fadiga muscular, rendimento esportivo, medicina do trabalho, ergonomia e 

diferentes aspectos da integridade do sistema motor (MASSÓ et al., 2010), e também nos 

aspectos relacionados à musculatura respiratória associada a músculos da parte periférica do 

corpo (NOBRE et al., 2007; DORNELAS DE ANDRADE et al., 2005; PERLOCITCH et al., 

2007).  

Para Loss et al. (2000), o tratamento do sinal EMG inicia-se, indiretamente, no 

momento da colocação dos eletrodos, uma vez que a limpeza da pele, a quantidade e 

temperatura do gel condutor, a posição dos eletrodos, entre outros, são fatores decisivos no 

nível e na pureza do sinal mioelétrico que será captado.  

De acordo com Marchetti e Duarte (2006), essas características de processamento dos 

sinais mioelétricos têm se mostrado sensíveis a vários fatores e, assim, não podem ser 

analisados diretamente. Os autores recomendam que, para analisar e comparar sinais EMG de 

diferentes indivíduos, músculos ou aquisições, faz-se necessária a utilização de técnicas de 

normalização. Essa normalização pode ser em função do tempo ou da amplitude do sinal 

(ARAÚJO, 1998). A normalização em tempo significa transformar, de forma equilibrada e 

sem alteração da estrutura do sinal, sinais com duração diferentes em sinais com o mesmo 

número de amostras. 

A normalização em amplitude, em função das variabilidades que o sinal apresenta 

entre condutas motoras diferentes e também para a mesma conduta entre sujeitos, foi outra 

técnica utilizada neste trabalho. Essa técnica consiste em uma forma de transformação dos 
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valores absolutos em valores relativos referentes a um valor de amplitude caracterizada como 

100%.  

Essas técnicas de normalização permitem a comparação entre sujeitos e mesmo entre o 

próprio executante em diferentes ações. Correia et al. (1993) acrescentam às opções acima o 

valor de normalização a partir do pico dinâmico máximo da contração máxima. Para esses 

autores, esta é a melhor estratégia para se normalizar ações dinâmicas. Segundo Marchetti e 

Duarte (2006), para se obter o valor referenciado de 100%, pode-se escolher dentre algumas 

opções a Contração voluntária máxima isométrica (CVMI); Pico máximo do sinal EMG; 

Valor médio do sinal EMG retificado; Pela média dos picos de várias contrações.  

Existem muitos métodos de análise do sinal eletromiográfico, entre os quais o mais 

utilizado, para análise do comportamento do sinal, é denominado Root Mean Square (RMS), 

cuja amplitude está diretamente relacionada com o recrutamento de unidades motoras. Os 

dados são aumentados ao quadrado para obter o resultado médio e desse valor é extraída a 

raiz quadrada. 

A duração da atividade EMG corresponde ao período de ativação do músculo 

estudado. A amplitude expressa o nível de variação da atividade elétrica, e varia com a 

quantidade de atividade elétrica detectada no músculo, fornecendo informação sobre a 

intensidade de ativação muscular. O valor RMS, valor médio, valor de pico, valor pico a pico, 

são formas de avaliar a amplitude do sinal (KONRAD, 2005). O valor RMS corresponde à 

quantidade de sinal contínuo capaz de conter a mesma quantidade de energia. Dentre as 

formas de avaliar a amplitude do sinal o valor RMS é, de longe, o mais usado para análises 

cinesiológicas, como se pode observar nos estudos.   

Seu valor está correlacionado com o pico de torque de determinado movimento e 

representa o nível de atividade muscular. Segundo Gerdle et al. (2000), a divergência acerca 

do uso da potência em RMS provavelmente ocorre devido à dificuldade e à necessidade da 

normalização dessa variável. Apesar da pouca evidência quanto ao uso da potência em RMS 

na análise de fadiga e da divergência literária acerca do seu uso (GERDLE et al. 2000), os 

estudos que fizeram uso deste tipo de análise encontraram resultados significativos com 9 

maiores valores ao final dos musculares, de acordo com a carga imposta, pode indicar uma 

maior necessidade de recrutamento muscular que reflete numa melhor sinergia entre os 

músculos durante esforços máximos.  

Dornelas de Andrade et al. (2005), que utilizaram a potência em RMS como parâmetro 

de avaliação da atividade dos músculos respiratórios durante exercício de endurance desses 

músculos, observaram um aumento significativo apenas no ECM (28%) de pacientes DPOC. 
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Nobre et al. (2007) encontraram um aumento da atividade dos músculos inferiores da caixa 

torácica (diafragma) em indivíduos saudáveis. Esses resultados demonstram que, apesar da 

controvérsia acerca do parâmetro, foi possível detectar diferentes respostas do treinamento em 

diferentes grupos de indivíduos e diferentes grupos musculares, (NOBRE et al., 2007, 

DORNELAS DE ANDRADE et al., 2005), inclusive entre músculos respiratórios e músculos 

da perna (PERLOCITCH et al., 2007). 

 

 

2.4 PImáx e PEmáx 

 

 

Uma forma muito utilizada para avaliar a força muscular respiratória é a pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx), um teste não invasivo 

capaz de avaliar a pressão gerada pelos músculos respiratórios. Ele consiste numa inspiração 

máxima e expiração máxima ou submáxima, através de um bocal, ou de uma máscara, 

conectado a um manovacuômetro, o qual mensura a pressão gerada. Pode ser utilizado tanto 

em indivíduos saudáveis, quanto em1964; ENRIGTH et al., 1994). 

A manovacuometria é um método de avaliação que permite quantificar de forma não 

invasiva a força dos músculos respiratórios através das pressões respiratórias máximas 

medidas pela determinação da graduação em cm/H2O. É medida através de uma respiração 

estática máxima gerada na boca após inspiração e expiração completas, caracterizando 

pressão inspiratória máxima PImáx e pressão expiratória máxima PEmáx (COSTA et al., 

2010). O manovacuômetro pode ser analógico ou digital, utilizado para medir pressão 

respiratória a nível da boca com o indivíduo conectado a um tubo cilíndrico que, por sua vez, 

é conectado a uma peça bucal.  

Estudos demonstram que as pressões respiratórias são menores na população asmática 

(LAVIETES et al., 1988; De BRUIN et al., 1997; WEINER et al., 1990). A literatura 

descreve as pressões respiratórias, mas não chega a um consenso de valores e normalidades 

para a população asmática, levando a comparações com população normal. Há um respaldo de 

que tratamentos podem melhorar as condições de pressões respiratórias em asmáticos 

(SAMPAIO et al., 2002; WEINER et al., 2002). Os parâmetros a serem considerados para 

análise são de debate quanto ao uso de valores de pico de pressão, platô de pressão ou pressão 

média máxima sustentada (OLIVEIRA et al., 2012; COELHO, 2012).  
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A avaliação da força muscular é absolutamente importante para sabermos a capacidade 

do músculo ventilatório para realizar contração efetiva e efetivo trabalho muscular. A 

compreensão da relação existente entre força muscular e pressão gerada é considerada 

complexa, uma vez que a medida da pressão depende da conformação e das características da 

caixa torácica e da parede abdominal, que estão intimamente relacionadas com a força dos 

músculos respiratórios (AMERICANTHORACIC SOCIETY/EUROPEAN RESPIRATORY, 

2002; OLIVEIRA et al., 2012). Os valores da PImáx e PEmáx são dependentes não apenas da 

força dos músculos respiratórios, mas também do volume pulmonar em que são realizadas as 

medidas e do correspondente valor da pressão de retração elástica do sistema respiratório 

(PARREIRA et al., 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Sujeitos de estudo 

 

 

Fizeram parte do estudo 10 sujeitos asmáticos, iniciantes de um programa 

institucionalizado, que desenvolve atividades regulares semestralmente de natação e ginástica 

respiratória para crianças e adolescentes asmáticos, com idades de 8 a 16 anos. Os 10 sujeitos 

foram convidados a participar da pesquisa por serem iniciantes no programa em que foram 

utilizados para as análises sem terem antes orientação educativa para a asma, ou outro 

programa de exercícios específicos. Ambos os sujeitos serviram como próprio grupo-controle 

para o qual foram recrutados um mês antes de o programa iniciar, para realização da primeira 

análise, com o objetivo de avaliar a repetibilidade das medidas de EMG e da PImáx e PEmáx.  

 

 

3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Foram adotados como critérios de inclusão possuir de 8 a 16 anos de idade, estar 

classificado com asma leve ou moderada, segundo o questionário III Consenso Brasileiro no 

Manejo da Asma (JORNAL DE PNEUMOLOGIA, 2002), não possuir nenhuma disfunção 

osteomuscular que comprometa as avaliações, não estar em crise asmática no dia da 

avaliação, e, quando fizessem uso de medicação, que a mesma fosse usada pelo menos 4 

horas antes da avaliação. Alguns indivíduos faziam uso de alguns broncodilatores, 

estaminicos e corticoides (Aerolin, Syndicort, Beclorol).  Foram excluídos do estudo 

indivíduos que não tinham, no mínimo, 75% de frequência nas aulas.  

 

 

3.2 Local dos procedimentos 

 

 

A avaliação eletromiográfica juntamente com a obtenção das medidas de massa e 

estatura dos sujeitos foram realizadas no laboratório de biomecânica do Centro de Educação 
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Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria CEFD/UFSM. Essa avaliação foi 

aplicada após ser aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFSM, com número do 

CAEE: 15245313.4.0000.5346, e após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos pais ou responsáveis dos sujeitos. 

 

 

3.3 Instrumentos de avaliação e procedimentos de coleta 

 

 

Para classificação dos sujeitos de acordo com a gravidade da patologia, foi aplicado o 

questionário de classificação da asma de acordo com III Consenso Brasileiro no Manejo da 

Asma (JORNAL DE PNEUMOLOGIA, 2002). (ANEXO1) 

A atividade elétrica muscular foi mensurada por meio de um eletromiógrafo com 12 

canais, (EMG 1200 - Lynx Tecnologia, São Paulo, Brasil) e avaliada pelo Root Mean Square 

(RMS) em volts (V), por ser o parâmetro que melhor reflete o grau de ativação muscular 

(KROLL et al., 2010). O processamento de coleta e a análise dos dados foram realizados 

utilizando os softwares AqDados e AqAnalysis 7.02 (Lynx Tecnologia, São Paulo, Brasil), 

respectivamente. Os dados brutos foram submetidos a um filtro digital Butterworth de 5ª 

ordem passa banda de 10Hz a 500Hz. E foram utilizados eletrodos descartáveis, modelo 

Double, confeccionados em espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoalérgico, gel 

sólido aderente, com contato bipolar de Ag/AgCl (prata/cloreto de prata), distância entre os 

pólos de 20mm. 

Para análise da pressão inspiratória e expiratória, utilizou-se um manovacuômetro 

(Manovacuômetro Digital MVD300 – Globalmed, Porto Alegre, RS, Brasil), com intervalo 

operacional de -300 a +300 cm/H2o e resolução de 1 cm/H2o. A interface com o equipamento 

é feita por um tubo de silicone, liso e transparente, medindo 50cm de comprimento, acoplado 

a um filtro biológico descartável (Vida Tecnologia Biomedica, São Paulo, SP, Brasil). A 

interface com o indivíduo ocorre por meio de uma peça plástica denominada rescal a ser 

acoplada a um bocal de plástico rígido com extremidade achatada (Globalmed, Porto Alegre, 

RS, Brasil). O bocal apresenta um orifício de 2mm de diâmetro para prevenir o fechamento 

glótico (BLACK; HYATT, 1969; SOUZA, 2002), durante a mensuração da PImáx, e 

minimizar pressões adicionais causadas pela contração dos músculos faciais, em especial dos 

bucinadores durante a medição da PEmáx (COSTA et al., 2010; SOUZA, 2002). O rescal 
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apresenta um orifício de conexão com ar ambiente que é mantido aberto ou fechado 

manualmente pelo examinador. 

A coleta dos dados de EMG foi realizada no laboratório de biomecânica com o sujeito 

sentado em uma cadeira com as mãos apoiadas em cima do quadríceps femoral. A captação 

do sinal eletromiográfico foi realizada nos músculos ECM e TRZ bilateralmente no sujeito. 

Foi feita a assepsia com álcool 70% e tricotomia da pele. Foi fixado um eletrodo descartável 

modelo Double, bipolar, sobre o ventre muscular do ECM, um eletrodo dual sobre o ventre 

muscular do TRZ, e um eletrodo de referência sobre o processo estiloide da ulna.  

Orientando-se a localização dos eletrodos pelas proeminências ósseas e pelo trajeto 

das fibras musculares, para a afixação deles, após tricotomização e limpeza da pele, foi 

também usada, para as demarcações, um lápis dermatográfico para o local dos eletrodos. No 

músculo TRZ superior, o eletrodo encontrava-se, no ventre muscular, a 50% da linha entre o 

acrômio e a vértebra cervical C7, no e ECM, posicionado entre o ângulo da mandíbula e o 

esterno,; no ventre muscular, a quatro centímetros do processo mastóideo (RIEDI, 2006), 

sendo que, para a colocação deste eletrodo, foi realizado o teste de força para este músculo 

descrito por Kendall (RATNOVSKY et al., 2003), para a localização do ventre muscular. 

Durante o registro na captação dos sinais, solicitou-se que o sujeito não se movesse ou 

falasse. Foram seguidas orientações de colocação do eletrodos de alguns estudos (SENIAM; 

International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK, 2010); CUNHA, 2005 e 

De LUCA, 1997) nos quais já se obteve comprovação de registros eletromiográficos destes 

músculos e de demais músculos que fazem parte da musculatura acessória. Optou-se por mais 

de uma literatura de referência por não ter uma única que exemplificava especificamente a 

colocação dos eletrodos no músculo ECM e no músculo TRZ. 

Foram realizadas 3 manobras de inspiração de 3 séries nas seguintes condições: 

inspiração normal em repouso, inspiração máxima sem uso de manovacuômetro, e inspiração 

máxima usando o manovacuômetro. Na condição inspiração máxima usando o 

manovacuômetro, foi mensurada a pressão inspiratória máxima com o manovacuômetro 

juntamente com a EMG cujo valor serviu para a normalização do sinal RMS. O tempo de 

repouso entre uma série e outra foi de 30 segundos.  

Utilizou-se a média do RMS das 3 séries de cada manobra de meio segundo de cada 

inspiração para as análises do RMS do controle, pré e pós-programa. Também foi registrada a 

PEmáx sem uso da eletromiografia com média de 3 expirações máximas. Foi realizada a 

média do RMS dos lados direito e esquerdo de cada músculo. 
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Como foi realizado um pré e um pós-teste, foram feitos moldes (“mapas”) dos 

músculos avaliados de cada sujeito, com uso de folhas plásticas transparentes, onde foram 

marcadas as posições em que os eletrodos foram posicionados, para que a colocação destes 

fosse sempre no mesmo local.  A avaliação do grupo-controle foi feita um mês antes do início 

do programa de exercícios físicos. Na primeira semana do programa, foi feito o pré-teste e, 

após 4 meses, o pós-teste. 

A avaliação da PImáx e PEmáx foi realizada com a utilização de um manovacuômetro. 

O sujeito foi orientado a realizar uma inspiração máxima, através da válvula ocluída do 

manovacuômetro, a partir do volume residual, para a mensuração da PImáx. Para a 

determinação da PEmáx, o sujeito realizava uma expiração máxima, a partir da capacidade 

pulmonar total, contra a válvula. Foram realizadas 3 séries para ambas as pressões, das quais 

se fez a média. A avaliação da PImáx foi, juntamente com o eletromiógrafo, o que serviu para 

a normalização do sinal de EMG na qual o equipamento estava em conjunto com a manobra 

de inspiração máxima para registrar o máximo de ativação dos músculos ECM e TRZ, com o 

objetivo de obter a contração voluntária máxima (CVM) para efeito de normalização do sinal 

eletromiográfico.  A PImáx e a PEmáx, foram obtidas usando um manovacuômetro, com os 

sujeitos na posição sentada, sendo o avaliador quem segurava o manovacuômetro. O 

procedimento foi realizado 3 vezes para cada pressão, com intervalo de 30 segundos. 

Para avaliação da PImáx, o comando dado foi para que o sujeito “soltasse todo o ar 

dos pulmões, envolvesse todo o bucal de forma a impedir o escape de ar e, sem fazer força 

com as bochechas, puxasse o ar para dentro dos pulmões com toda a força”. Para a avaliação 

da PEmáx, o comando foi para que o sujeito “fizesse uma inspiração profunda, envolvesse 

todo o bucal de forma a impedir o escape de ar, e, sem insuflar as bochechas, soltasse o ar 

com toda a força, como se estivesse assoprando forte”. Foi utilizado o clipe nasal nas análises 

para que não ocorresse escape de ar pelas narinas. 

 

 

3.4 Programa de natação e ginástica respiratória 

 

 

O programa de natação e ginástica respiratória consistiu de sessões de 60 minutos, 

duas vezes por semana, divididas em dois momentos,: nos primeiros 20 minutos, trabalhou-se 

a ginástica respiratória, evidenciando o relaxamento corporal através do Método Jacobson 

(1938) em que se realizava contração e relaxamento de 3 a 5 segundos de determinadas parte 
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do corpo, seguindo orientações de Rissardi e Godoy (2007),pois isso faz com que o sujeito 

tenha uma melhor consciência corporal e sinta a contração de seu músculos e também seu 

relaxamento. Após foi seguida a orientação do ensino da respiração diafragmática ensinada 

aos sujeitos na posição deitada, tocando no abdômen do sujeito, fazendo-o a sentir sua 

insuflação pulmonar. Com o passar das aulas, foi realizada na posição sentada, sempre 

tocando no sujeito, pedindo que relaxasse seus ombros, enfatizando que usasse somente seu 

diafragma e, após terem controle da respiração diafragmática, foi realizada na postura em pé e 

também feito dentro da água. Além disso, também foi realizado um alongamento dos 

membros superiores e inferiores, incentivando o alongamento da parte posterior do corpo. 

Após desenvolveram-se 40 minutos de natação, enfatizando a expiração, que é muito 

deficiente no asmático, aliado à familiarização e ao ensino-aprendizagem da técnica do nado 

crawl. O programa aconteceu num período de 4 meses, com 30 aulas. 

 

 

3.5Processamento dos sinais de RMS 

 

 

Os dados do RMS brutos coletados pela eletromiografia passaram por uma filtragem 

com um filtro digital Butterworth de 5ª ordem passa banda de 10Hz a 500Hz, com softwares 

AqDados e AqAnalysis 7.02 (Lynx Tecnologia, São Paulo, Brasil), utilizando o RMS de meio 

segundo de cada inspiração. Com o programa Excel, fez-se a média do RMS das 3 séries de 

cada manobra de meio segundo de cada inspiração para as análises do RMS do controle, pré e 

pós-programa. Foi realizada a média do RMS dos lados direito e esquerdo de cada músculo. 

Após, os dados de inspiração máxima e de repouso foram normalizados com o valor da 

máxima inspiração com uso do manovacuômetro.  

 

 

3.6 Análise estatística 

 

 

Foi realizada a análise descritiva dos dados de caracterização dos sujeitos. Foi 

realizado um teste t de Student entre os lados direito e esquerdo para comparação entre 

médias, não demonstrando diferença no RMS, entre ambos os lados; fez-se a média dos lados 

para comparação entre os instantes controle, pré-teste e pós-teste. Após foi testada a 
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normalidade dos valores de ativação muscular e as pressões inspiratória e expiratória através 

de Shapiro-Wilk. Para os dados normais, os instantes foram comparados através de Anova 

para medidas repetidas com o Post Hoc LSD, e os dados não normais foram comparados com 

Anova Friedman com Post Hoc de Wilcoxon. 

O pacote estatístico utilizado foi o SPSS for Windows versão 14.0, com nível de 

significância de 5%. 

 

 



4 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 10 sujeitos. Na Tabela 1, observam-se os dados de 

caracterização do grupo estudado; na Tabela 2, observam-se os valores de médias do RMS, 

PImáx e PEmáx nas condições analisadas. Na Figura 1, observa-se o valor de diferença do 

RMS nas condições analisadas e, na Figura 2, observa-se o valor de diferença da PImáx e 

PEmáx. 

 

Tabela 1: dados da caracterização dos sujeitos 

 N Média DP 

Estatura (m) 10 1,43± 0,15 

Massa (kg) 10 49,30±20,00 

Idade (anos) 10 10,70±2,45 

(N=número de sujeitos; DP=desvio padrão) 

 

Na Tabela 2, podem ser vistos os valores de média e de desvio padrão de RMS 

normalizados dos músculos ECM e TRZ em repouso e inspiração máxima nas condições de 

controle, pré-teste e pós-teste, e também os valores de média e de desvio padrão de PImáx e 

PEmáx de controle, pré-teste e pós-teste. 

 

Tabela 2: valores de RMS (%) e PImáx e PEmáx de controle, pré-teste e pós-teste 

 

Variáveis 

Controle 

Média dp 
Pré 

Média dp 
Pós 

Média dp 
 

p 

ECM repouso (% RMS) 55,07±59,12 72,59±34,20 3,55±1,76 0,01* 

ECMinspMax (% RMS) 95,63±46,28 82,59±15,27 49,82±37,61 <0,01* 

TRZ repouso (% RMS) 88,67±77,99 91,82±21,71 21,22±21,49 <0,01* 

TRZ insp Max (% RMS) 119,05±69,46 87,54±24,09 58,02±29,52 0, 02* 

PImáx (cm h2o) 66,90±14,27 71,80±19,52 80,00±20,49 0,05 

PEmáx (cm h2o) 75,56±16.06 83,90±13,93 91,60±17,33 0,01* 

inspiração máxima (inspMáx);* (diferença significativa para p<0,05) 
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Na Figura 1, pode-se perceber as diferenças encontradas na ativação da musculatura 

acessória da respiração após o programa de natação e ginástica respiratória, entre controle, pré 

e pós, nos músculos ECM e TRZ nas condições de inspiração máxima e repouso. 

 

 

Figura 1: diferenças na ativação da musculatura acessória da respiração, dos músculos 

ECM e TRZ, com controle, pré-teste e pós-teste. 

 

 

Na figura 2, pode-se perceber as diferenças encontradas nas pressões inspiratórias e 

expiratórias após o programa de natação e ginástica respiratória, entre controle, pré-teste e 

pós-teste. 
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Figura 2: diferenças encontradas nas PImáx e PEmáx nas avaliações de controle, pré-

teste e pós-teste. 

 

 

 



5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a ativação da musculatura acessória da 

respiração e PImáx e PEmáx após 4 meses de natação e ginástica respiratória de asmáticos, 

avaliados por eletromiógrafo e por um manovacuômetro. Os resultados demonstraram que 

houve diminuição da ativação da musculatura acessória da respiração após o programa, e, em 

relação às pressões respiratórias, houve diferença somente na PEmáx. 

Macchetti et al. (2006) relatam o maior recrutamento dos músculos acessórios da 

respiração em asmáticos, observando que quanto maior a gravidade da asma maior o 

recrutamento de músculos acessórios da respiração durante as provas de esforço respiratório, 

quando os sujeitos foram submetidos a cinco provas de esforço respiratório com nível de 

pressão controlada em relação à PImáx. Nosso estudo demonstrou maior ativação nos 

músculos ECM e TRZ dos sujeitos asmáticos antes do programa, e, após quatro meses de 

natação e ginástica respiratória, obtiveram-se menores resultados de ativação dos músculos 

ECM e TRZ. O programa foi efetivo no controle da doença com gravidade da asma de leve a 

moderada nos sujeitos, fazendo-os terem melhor consciência da sua respiração, deixando os 

músculos acessórios da respiração mais relaxados, utilizando de maneira eficiente o músculo 

diafragma. 

Santos et al. (2012)descrevem maior ativação da musculatura acessória da respiração 

em asmáticos mesmo os sujeitos estando em repouso. Nessa perspectiva, a presente pesquisa 

vem a contribuir com programas para asmáticos com estes achados em virtude de que, após o 

programa, houve diminuição da musculatura acessória em repouso. 

Com a diminuição da ativação muscular, pode-se perceber que os sujeitos, ao final do 

programa, adquiriram melhor liberdade e conformidade da contração muscular durante o ciclo 

respiratório, contribuindo assim com os demais tratamentos já existentes, que defendem que a 

natação é um exercício ideal para o asmático (INBAR et al., 1980; MOISÉS, 1993; 

WEISGERBER et al., 2003; DUCHINI et al., 2010). 

A literatura é escassa em relação a estudos que comprovam tratamento com natação e 

ginástica respiratória em relação à ativação da musculatura acessória da respiração com 

asmáticos; o que se traz são benefícios da natação em relação ao desempenho físico, 

perceptivo motor, social (MOISÉS, 1993; WEISGERBER et al., 2003; SILVA et al., 2005; 
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CONTREIRA et al., 2010, DUCHINI et al., 2010; PEREIRA et al., 2009; FANELLI et al., 

1999).  

Neste estudo, o programa foi composto de 30 sessões de natação e ginástica 

respiratória e observou-se diminuição dos valores de RMS nos músculos estudados. Cunha 

et al. (2005) também demonstraram diferenças significativas no RMS dos músculos TRZ e 

escaleno e ECM após 16 sessões de alongamento desta musculatura em indivíduos com 

DPOC, corroborando com os achados do nosso estudo que destacam que, quando o 

tratamento é levado de forma específica a populações acometidas com doenças respiratórias, 

há ganhos na musculatura da respiração, condicionando estes indivíduos a um melhor 

desempenho respiratório de respiração diafragmática em pacientes com DPOC. Os resultados 

mostraram que houve diminuição significativa da ativação do músculo ECM após a aplicação 

da técnica de respiração diafragmática. Este achado sugere a eficiência desta técnica como 

forma de propriocepção diafragmática e relaxamento da musculatura acessória da respiração. 

O que pode ser observado em nosso estudo é que os sujeitos, com os passar das aulas de 

ginástica respiratória, foram incentivados a usar o diafragma nas respirações, e, com o tempo, 

adquiriram melhora da consciência de sua respiração. 

 De acordo com Yamaguti et al., (2009), deve haver um equilíbrio entre o músculo 

diafragma e os músculos acessórios da respiração, para uma respiração mais eficiente. Com o 

programa, os sujeitos melhoraram as condições respiratórias, e houve, assim, o equilíbrio 

entre os músculos acessórios e o diafragma, fato este que contribuiu diretamente na relação da 

sincronia muscular respiratória proporcionando melhora da mecânica respiratória e do padrão 

respiratório (CARVALHO, 2011; PARREIRA et al., 2010). Ainda, Yamaguti et al. (2010), 

afirmam que exercícios diafragmáticos promovem uma maior mobilidade diafragmática e são 

considerados eficazes no tratamento de alterações respiratórias. 

Alguns estudos trazem a importância da relação entre atividade muscular respiratória e 

PImáx e PEmáx e que as mesmas estão diretamente relacionadas (FREIRE et al., 2012; 

FILIPPELLI et al., 2003). Nosso estudo não encontrou diferença significativa na PImáx, 

talvez pelo tratamento não ser diretamente focado de forma específica nas pressões 

respiratórias como, por exemplo, citado por Lima et al., (2008), o qual usou um equipamento 

que treinou definitivamente as pressões inspiratórias e expiratórias máximas, tornando-as, 

assim, próprias e em conjunto à utilização de exercícios respiratórios, no sentido de promover 

a conscientização e reeducação respiratória nestas variáveis. O tempo de tratamento no nosso 

estudo pode ter sido pequeno para obter resultados na PImáx, uma vez que asmáticos já 

apresentam menor grau de força muscular inspiratória, mesmo estando em período intercrises, 
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visto que4 messes não foram suficientes para mudar PImáx. Isso pode justificar a não 

diferença de PImáx no nosso grupo, conforme trazem autores (FREIRE et al., 2012; 

FILIPPELLI et al., 2003; LIMA et al., 2008) de que, no asmático, torna-se mais difícil mudar 

o padrão de PImáx e PEmáx por serem sujeitos acometidos pela doença.  

Mesmo os valores de PImáx e PEmáx terem as médias aumentadas no final do 

programa nos indivíduos asmáticos, os mesmos estão com valores baixos quando comparados 

com estudos com crianças e adolescentes normais (FREITAS et al., 2008; TEGON, 2005; 

RIBEIRO et al., 2010). Estes mesmos autores registraram valores reduzidos de pressões 

respiratórias máximas em crianças asmáticas em suas avaliações iniciais e concluem seus 

estudos enfatizando a importância da inclusão da mensuração da força muscular respiratória 

nos procedimentos diagnósticos e de avaliação terapêutica de asmáticos, além de reforçar a 

inclusão da prática de atividade física como recurso terapêutico do asmático. Após o 

treinamento realizado em nosso estudo, os participantes obtiveram um aumento 

estatisticamente significante no valor da PEmáx, aproximando dos valores preditos para a 

normalidade. Em conjunto com a presente pesquisa, os mesmos estudos vêm a colaborar e 

adicionar estudos que revelam melhoras nas condições através do exercício físico na 

tolerância ao exercício, melhorando a capacidade aeróbia, diminuindo a sensação de dispneia, 

o uso de medicação, a gravidade do BIE, com consequente melhora da qualidade de vida.  

Estudos comprovam que a musculatura acessória da respiração, quando trabalhada, 

adquire melhor funcionamento na ativação, como é o caso do estudo de Freire et al. (2012), 

que demonstra a diferença na ativação da musculatura acessória da respiração em 15 crianças 

asmáticas após um tratamento de alongamento dos músculos acessórios em asmáticos, 

avaliado com biofeedback-eletromiógrafo e manovacuômetro para análises de PImáx e 

PEmáx, e que após oito semanas de um protocolo de alongamento os sujeitos diminuíram a 

ativação da musculatura acessória e aumentaram a PImáx e PEmáx. Nosso estudo também 

demonstrou diminuição da ativação da musculatura acessória e não foram achados resultados 

significativos para PImáx, somente para PEmáx. O que se ressalta são os acréscimos de 

determinados tratamentos, quando levados de forma específica para sujeitos asmáticos, que 

têm se demonstrado eficientes no funcionamento da musculatura, ajudando na relação da sua 

saúde. 

 Os asmáticos têm a característica da respiração torácica superior ocasionada pelas 

repetidas crises durante períodos relativamente curtos, o que leva a caixa torácica a adotar 

uma atitude em inspiração, com diminuição da mobilidade do gradil costal, hiperinsuflação 

pulmonar e retificação diafragmática, com diminuição da zona de justaposição e, 
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consequentemente, de sua força contráctil, entrando em ação os músculos acessórios da 

respiração (KREBS, 1993; DECRAMER, 1997; DECRAMER e AUBIER, 1997). Isso 

dificulta a captação de oxigênio, fazendo um maior gasto de energia, trazendo uma menor 

qualidade de vida, o que impossibilita, muitas vezes, o asmático a realizar tarefas simples do 

dia a dia.  

O presente estudo com natação e ginástica respiratória fez com que os asmáticos do 

programa, com o passar das aulas, pudessem ter um melhor domínio da respiração, fazendo o 

ar entrar no pulmão e percorrer toda sua extensão, fazendo seu diafragma trabalhar e adquirir 

força. Juntamente com os movimentos realizados no nado, movimentando os braços, fez-se 

com que abrisse seu gradil costal dando melhor mobilidade da musculatura superior torácica, 

fortalecendo e alongando os músculos que, de certa forma, estavam encurtados. Esses, 

juntamente com os movimentos das pernas nos nados, fez melhor retorno venoso e 

possibilitou fortalecimento da parte inferior do corpo, melhorando todo seu desempenho 

corporal de movimento. A expiração realizada na água fez com que os músculos respiratórios 

se fortalecessem, realizando sua função de forma mais eficiente e contribuindo para melhorar 

a PEmáx, cuja diferença pode ser observada no pós-teste, fazendo os sujeitos portarem-se de 

forma normal, alcançando um bom desempenho físico e motor.   

O trabalho de expirar contra a resistência da água na natação fez com que os asmáticos 

adquirissem uma melhor ativação muscular. Colaboram com o nosso estudo autores 

(TECKLIN, 2002; CROSS et al., 2003; DIUVERMAN et al., 2004; RAM et al., 2005; 

SOUZA et al., 2008) que trabalham com equipamentos de resistência expiratória positiva de 

incentivo, os quais relatam que os sujeitos com diferentes problemas respiratórios 

condicionam os músculos inspiratórios a vencer a carga imposta e melhorar sua 

contratibilidade e também a fazer o diafragma trabalhar de forma eficiente, diminuindo a 

ativação muscular respiratória acessória (DEEGAN et al., 1996). 

Nosso estudo não avaliou a postura dos sujeitos, mas sabe-se que a postura do 

asmático é alterada em virtude da doença, prejudicada pela ação errônea em conjunto com 

todos os músculos do corpo, o que é sugerido por autores como Lima e Júnior (2011). Esses 

dados sugerem que, na reabilitação de portadores de asma, não se deve apenas focar no 

tratamento respiratório, mas também nas alterações posturais a fim de prolongar o período de 

intercrise, reduzindo sintomas e gasto energético e melhorando a funcionalidade mecânica, 

promovendo melhor qualidade de vida. E nosso programa constituiu-se de alongamentos, 

incentivo da respiração diafragmática e natação, tornando possível uma adequação do 

funcionamento muscular, melhorando, assim, a capacidade respiratória do asmático como 
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também seu alinhamento postural, tornando o indivíduo mais capacitado para enfrentar suas 

crises e poder usufruir de uma vida com melhor qualidade. 

 A EMG de superfície tem demonstrado ser um método reprodutível e sensível para 

avaliação das unidades neurais dos músculos respiratórios, avaliando as manifestações 

elétricas do processo de excitação-contração provocada pelo potencial de ação propagada ao 

longo das membranas das fibras musculares (DUIVERMAN et al., 2009; DUIVERMAN 

et al., 2004; AMERICAN THORACIC SOCIETY/EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 

(ATS/ERS, 2002). A maioria dos estudos tende a investigar sujeitos saudáveis, atletas, idosos, 

portadores de DPOC, e a buscar respostas agudas com exercício físico em ciclos ergômetros e 

esteira rolante, intervenção esta apenas em exercício resistido, que utiliza dispositivos 

espiroscópicos. Nosso estudo com EMG nos músculos acessórios da respiração em asmáticos 

vem contribuir para os achados e apontar a importância de estudos com crianças e 

adolescentes que têm a capacidade de melhoras das condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O programa de natação e ginástica respiratória foi capaz de diminuir a ativação 

muscular acessória da respiração e a melhorar a PEmáx de crianças e adolescentes analisadas. 

Com isso, atividades aquáticas se demonstram benéficas para asmáticos, contribuindo para 

tratamentos para diminuir a ativação da musculatura respiratória acessória.  

Diante das formas de tratar a criança asmática, surge uma possibilidade de se oferecer 

um tratamento com natação e ginástica respiratória para benefícios de diminuição da atividade 

muscular acessória da respiração. Sugerem-se, para estudos futuros, avaliações 

complementares além da eletromiografia, como a avaliação postural e também avaliações 

respiratórias com o manovacuômetro e a expirometria, os quais vão contribuir com resultados 

de melhor diagnóstico e acompanhamentos dos sujeitos estudados.  

Nosso estudo remete a um olhar mais acurado dos tratamentos com exercícios físicos 

para asmáticos que permitam proporcionar uma prática mais segura de exercício para esta 

população, confirmando propostas consistentes que possam trazer respostas clínicas e 

funcionais para a vida do asmático. 
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Anexo A – Questionário para classificação da Asma 

 

QUESTIONÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DA ASMA 

Identificação: 

 Nome:  _______________________  _____________ N° Registro:  _______ _  

 Peso: __ ldade:  ___________ Cor:- __ Sexo:  _______ Data:  ____________ _  

 

1 - Idade em que apareceu o primeiro sintoma (falta de ar) (em anos e  

 (meses):  _____________________________________________________  

2 - Ultimamente como está a frequência das crises:  

 (  ) raras  ( )  espaçadas  ( ) frequentes  

 3 - Qual a frequência das crises?  _____________________________  

 4 - Quando foi a última crise?  _______________________________  
 

5 -  Como  são os sintomas durante  período de intervalo das 

crises:               

APRESENTA   SIM  NÃO   RAROS     

1. falta de arconstante (  )  (  )   (  )  

 

 

 

 

   
2. respiraçao oral  

 

 (  )  (  )   (  )  

 

   
3. ronqueiraànoite  (  )  (  )   (  )     
4. cansaçofácil  (  )  (  )   (  )     
5. tosseconstante  (  )  (  )   (  )     
6. chiado   (  )  (  )   (  )     
7. narizobstruído  (  )  (  )   (  )     
8. nenhumdestes  (  )  (  )   (  )     

6 - Quando pratica exercícios (correr, andar de bicicleta... ) 

 APRESENTA  SIM  NÃO  RAROS  

1. falta de ar constante  ( )  ( )  ( )  
2. respiração oral  ( )  ( )  ( )  
3. tosse ( )  ( )  ( )  

7 –Foiorientadoalgumavez?  

 8 - Qual o tipo de orientação?  ___________________________________ _  

9 - Tem boa resistência ao exercício?  

10 - Tem alguma resistência ao exercício da aula de educação física? sim ( ) não ( )  
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11 - Apresenta atestado médico dispensando das atividades físicas escolares?  

 
12 - Como são os sintomas durante a crise, apresenta:   

APRESENTA 
1. falta de ar  ( ) 
2. tosse          ( ) 
3. chiado        ( ) 
4. febre          ( ) 
5. dortorácica  ( ) 
6. rinite              ( ) 
7. ação dos musculosacessórios ( ) 
 

 

Referênciaaotratamentoclínico 

 
 1 - Foi confirmado o diagnóstico de asma? sim ( ) não ( )  

 2 - Faz uso de medicação?  sim ( )  não ( )  

 3 - Consulta o P.A. de emergência?  _______ Com que frequência?  _______  

 4 - Esteve internado?   Quantas vezes?   

 

IV – Referente aos fatores que agravam os sintomas:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Emocional( ) 
 
2. Mudanças de Temperaturas( ) 
 
3. Poeiradomestica( ) 

 
4. Pólen de flores( ) 

 
5. Ambientespoluídos( ) 

 
6. Frio  ( ) 

 
7. Pelo de animais( ) 

 
8. Odores/inseticidas( ) 

 
9. Fumaça de cigarro ( ) 

 
10. Remédios ( ) 

 
11. Rinites ( ) 

 
12. Alimentos ( ) 

 
13. Mofo ( ) 

 
14. Infecções e resfriados ( ) 
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1. Pai fumante: ( ) sim     ( ) não 

2. Mãe fumante: ( ) sim     ( ) não 
 
 
1 - Profissão:  

a) Pai:  ______________________ _  

2 - Nível de escolaridade:  

a) Pai:  ______________________ _  

VII - Classificação da gravidade da asma 1 - Apresenta 

sintomas:  

( )<2x1semana ( ) >2x1semana ( ) diários ( ) permanentes  

 

2 - Apresenta sintomas noturnos:  

( )< mais=2x1mes ( ) >2x1mais ( ) 1xsemana ( ) frequentemente   

 

3 - Apresenta exacerbações:  

 (  ) curtas  (  ) que podem afetar as atividades de vida diária  

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

(  ) LEVE INTERMITENTE 

(  ) LEVE PERSISTENTE  

(  ) MODERADA 

(  ) GRAVE  
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFSM/CEFD/Lab. Biomecânica 

Prezado 

 Seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Este termo tem por objetivo esclarecer e solicitar consentimentopara participação no 

projeto de pesquisa “Efeito De Um Programa De Exercícios Físicos Sobre A Ativação 

Muscular De Músculos Acessórios Da Respiração Em Asmáticos” que está sendo 

realizado junto ao Laboratório de Biomecânica do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal de Santa Maria e tem como responsáveiso Prof. Dr. Carlos Bolli Mota e 

a mestranda Marta Cristina Rodrigues da Silva. 

 O projeto acima citado tem por objetivo verificar a ativação muscular dos músculos 

acessórios da respiração (músculo esternocleidomastoideo, escaleno e trapézio) e também a 

avaliação do desempenho motor do nado crawl. Você como voluntário (a) será submetido à 

avaliação da atividade muscular através do eletromiógrafo, e a avaliação do nado através de 

uma matriz teórica que pontua o desempenho conforme os movimentos do nado. 

A avaliação será realizada nas dependências da Universidade Federal de Santa Maria-

UFSM, no laboratório de biomecânica, realizadode forma individual, em período extra das 

atividades da escola ou projeto e não causarão riscos, tais como, danos físicos e morais. 

Eventualmente pode ocorrer algum desconforto na avaliação com o eletromiógrafo, pois 

necessita-se que se faça repetições de respiração, e eletrodos de superfície serão fixados sobre 

a pele a fim de avaliar a atividade elétrica dos músculos durante a respiração. Os 

procedimentos envolvendo a fixação dos eletrodos estarão de acordo com as regulamentações 

internacionais (SurfaceElectroMyoGraphy for the Non-InvasiveAssessmentofMuscles – 

Eletromiografia para Determinação de Forma Não-Invasiva de Músculos de Superfície - 

SENIAM), os quais envolvem a limpeza da porção do músculo a ser avaliado (tricotomização 

da pele e aplicação de álcool), sendo isto feito com materiais descartáveis, não oferecendo 

nenhum risco para a saúde, eventualmente pode ocorrer alguma reação de desconforto na pele 

tricotomizada. Na avaliação com o nado crawl, o indivíduo pode ter algum desconforto ou 

cansaço na realização dos movimentos do nado. Os instrumentos (testes) serão aplicados por 

pessoas treinadas e capacitadas para desenvolvê-los. Este estudo não trará riscos graves. Você 

terá benefícios, pois poderá conhecer melhor suas condições físicas, motoras e respiratórias. 

Os benefícios a serem obtidos com este estudo relacionam-se ao conhecimento por parte de 

cada participante dos resultados do estudo e de que forma os mesmos irão auxiliar para a 

prescrição e o planejamento do treinamento em dependência da resposta dos músculo frente 

aos testes. Cabe destacar que estas avaliações são apenas testes físicos e motores, que serão 

realizados conforme os protocolos dos testes, estando o voluntário livre para participar ou não 

da pesquisa e mesmo abandoná-la se assim desejar. Também será assegurada a total 

privacidade dos participantes, não sendo divulgado nenhum nome ou imagem. Fica 

assegurado o acesso aos resultados obtidos nos testes realizados pelo indivíduo e as 

interpretações do mesmo, após a conclusão do estudo.  

 Os dados serão armazenados no laboratório de Biomecânica, em arquivos de 

computador e folhas impressas, por um período de 2 anos, e após este tempo serão destruídos. 
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 Fica assegurado o direito a esclarecimento sobre outros detalhes da pesquisa, quando 

julgar necessário, bem como, a cancelar esta autorização em qualquer tempo, sem que haja 

prejuízos de qualquer ordem ao indivíduo. 

 Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

permitir a participação de_______________________________________________ no 

estudo, como sujeito.  

Eu, _____________________________________________, concordo em participar do 

estudo. Fui suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Efeito De Um Programa De Exercícios Físicos Sobre A 

Ativação Muscular De Músculos Acessórios Da Respiração Em Asmáticos”. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

Santa Maria,___ de ______ de 2013. 

 

 _________________________________________________________ 

    Assinatura do responsável 

______________________________________________________________________ 

Número da carteira de identidade ou certidão de nascimento do aluno 

 

_______________________                                  _____________________________   

   Marta C.R. da Silva                                            Profº. Dr.º Carlos Bolli Mota 

Fone: 55-91466199                                                            Fone: 32208271 

E-mail:martacrys@yahoo.com.br                               E-mail: bollimota@gmail.com 

 

 

 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM;Av Roraima, 1000, Prédio da Reitoria- 7ºandar, sala 702.  

Campus Universitário, 97105-900; Santa Maria; Fone: 3220-9362;  

E-mail:comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br 

mailto:comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br

