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Aplicação do Respiron® Invertido  em Sujeitos  com Doença  Pulmonar  Obstrutiva 

Crônica- DPOC: Relato de Quatro Casos.

Introdução

A doença pulmonar  obstrutiva  crônica  (DPOC) é  caracteriza  por  uma limitação 

irreversível  no fluxo de ar pulmonar,  associada à inflamação crônica e hipersecreção. 

Entretanto,  hoje na prática diária  dos fisioterapeutas,  uma das intervenções utilizadas 

usualmente  é  o  Respiron®,  nessa  pesquisa  abordamos  a  efetividade  da  aplicação 

invertida deste recurso,  e as respostas satisfatórias e colaborativas em sujeitos desta 

patologia  e  buscamos  uma  melhora  subjetiva  na  qualidade  de  vida  dos  voluntários. 

(JLIUNES FILHO, 2006).

Resumo 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC tem como característica principal, 

uma  limitação  do  fluxo  aéreo,  que  deve  se  há  associação  de  fatores  tais  como:  a 

diminuição do recolhimento elástico pulmonar e o aumento da resistência das vias aéreas 

(V.F, PEREIRA. et al, 2007). 

A  dispnéia  é  um  dos  sintomas  frequentemente  encontrados  em  sujeitos  com 

DPOC, o que acaba sendo, um fator determinante na limitação das atividades de vida 

diária (AVD) e aos exercícios, quando a mesma se encontra em estágios mais avançados 

(V.F, PEREIRA. et al, 2007).

Os voluntários receberam as informações sobre o método da pesquisa contidas no 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A pesquisa estiveram em âmbito 

domiciliar: sem distinção de sexo, idade, raça, porém sem sinais de descompensação 

cardio  respiratória,  onde  foram  avaliados  os  seguintes  critérios:  a  conduta 

fisioterapêutica  presencial  está  sendo  realizadas  duas  vezes  na  semana  em dias 

intercalados, com duração de 30 minutos, onde está sendo aplicada a técnica com 

Respiron® invertido em 3 séries de 10 repetições, e a mensuração da força muscular 

respiratória (Manovacuômetro) e do pico de fluxo expiratório (Peak Flow),   onde é 

considerado o maior valor alcançado de 3 tentativas. O protocolo de tratamento tem 

duração  de  8  semanas.  Além da  conduta  fisioterapêutica,  no  início  e  no  final  da 

pesquisa foram aplicados questionário de QV.



Objetivo

 Avaliamos através de questionário, a qualidade de vida e o uso do Respiron® 

invertido, como recurso para demonstrar a melhora da performance muscular respiratória 

e hipótese de facilitação para a higiene brônquica em indivíduos com DPOC.

Avaliamos a melhora da força muscular expiratória, após a utilização da técnica 

com Respiron® Invertido.

Apuramos  valores  de  pico  de  fluxo  expiratório  (Peak  Flow)  e  força  muscular 

inspiratória e expiratória (Manovacuômetro), antes e após o treinamento muscular com 

Respiron® invertido.

Metodologia da Análise dos dados

 Através dos resultados das sessões iniciais e finais os mesmos estão tabulados 

em  uma  base  de  Excel,  gerando  uma  média  final  entre  os  resultados  dos  quatros 

voluntários, que são expressos através de gráficos (T de student) comparativos entre os 

resultados dos recursos: Manovacuômetro, Peak Flow e Qualidade de Vida.

Resultado Parcial

Observamos que a técnica com Respiron® invertido, não influência na questão de 

expectoração pulmonar, sendo assim, não influi na higiene brônquica dos voluntários com 

bronquite crônica.

Avaliamos através de questionário, a qualidade de vida no início e no término da 

pesquisa, onde identificamos que houve a melhora nas condições físicas e psicológicas 

de cada voluntário.

Os resultados referentes a manovacuômetria ainda serão coletados, devido a não 

finalização da pesquisa.
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