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Resumo 

Introdução: Para o uso dos instrumentos musicais de sopro dentre as qualidades e 

habilidades técnicas necessárias, a mais importante é o controle da respiração, 

constituída de uma inspiração curta seguida de expiração prolongada. Objetivo: 

Avaliar o impacto de um programa de reabilitação respiratória na força e 

funcionalidade dos músculos respiratórios. Materiais e métodos: O estudo 

compreende o tratamento de um indivíduo do gênero masculino, 37 anos, 1,80 m, 73 

kg, músico há 10 anos, apresentando queixa principal de dificuldade respiratória no 

uso do seu instrumento musical.  O voluntário foi submetido a manovacuometria para 

verificação da pressões respiratórias máximas e análise eletromiográfica dos 

músculos respiratórios: diafragma, intercostal direito, serrátil e 

esternocleidomastóideo direito pré e pós reabilitação respiratória. Resultados 

Preliminares: Até o momento observou-se melhora da força muscular respiratória e 

eficiência do potencial de ação dos músculos avaliados por meio do sinal 

eletromiográfico. Sugere-se continuidade do tratamento a fim de atingir o valor predito 

de normalidade das pressões respiratórias. 

Palavras chave: Treinamento muscular respiratório, reabilitação pulmonar, 

eletromiografia, fisioterapia. 

  

Introdução  

Dentre as qualidades e habilidades técnicas necessárias no uso dos instrumentos 

musicais de sopro, a mais importante que o músico deve apresentar é o controle da 

respiração, constituída de uma inspiração curta seguida de expiração prolongada, de 

forma que o aprimoramento da técnica depende do fluxo exigido pelo instrumento 

associado a ventilação pulmonar e força dos músculos respiratórios. Desta forma, o 

músico deve estar próximo ao ponto de equilíbrio das forças da musculatura 

respiratória para realizar um menor esforço na emissão de ar (1,2). 

 

Objetivos 

Avaliar o impacto de um programa de reabilitação respiratória na força e 

funcionalidade dos músculos respiratórios. 

 

Materiais e Métodos 

Amostra e aspectos éticos 



Participou do estudo um indivíduo do gênero masculino, 37 anos, 1,80 m, 73 kg, 

músico de clarinete há 10 anos apresentando como queixa principal dificuldade 

respiratória.  O mesmo assinou o termo de consentimento livre esclarecido referente 

ao parecer nº 0012/2010 de acordo com a resolução 466/12 do CNS. 

Equipamentos 

Para avaliação foram utilizados: Eletromiógrafo de superfície (EMG System 810C) 

com eletrodos descartáveis, manovacuômetro (Gerar), 1 Threshold PEP (Spring Load) 

com pressões ajustáveis entre 4 e 20 cmH2O e 1 Threshold IMT (Spring Load) com 

pressões ajustadas entre 7 e 41cmH2O.  

 

Desenvolvimento 

Manovacuometria 

Realizada para mensurar a força dos músculos respiratórios por meio pressões 

inspiratória máxima (PImax) e expiratória máxima (PEmax) pré e pós tratamento. 

Eletromiografia 

Foi realizada eletromigrafia dos músculos diafragma, intercostal direito, serratil e 

esternocleidomastóideo direito pré e pós tratamento a fim de emitir um parecer 

funcional sobre a eficácia do tratamento. 

Reabilitação 

Até o presente momento foram concluídas quatro semanas de tratamento, totalizando 

oito sessões, duas vezes por semana com duração de 60 min cada. 

Exercícios Respiratórios 

Realizou-se 10 séries de 4 repetições de cada exercício: respiração diafragmática, 

soluços inspiratórios, expiração abreviada e respiração em tempos iguais com objetivo 

principal de expansão pulmonar.  

TMR - ThresholdTM (IMT e PEP)  

O TMR iniciou-se com 20%, progredindo após duas semanas para 30% das PImax e 

PEMax realizando 4 séries de 8 repetições, com intervalo de repouso de 1 minuto 

entre elas. 

 

Resultados Preliminares 

Por meio dos resultados da manovacuometria (Gráfico 1) verificou-se aumento das 

pressões respiratórias máximas. 



Gráfico 1 – Comparação dos valores obtidos nas pressões respiratórias 

máximas por meio da manovacuometria pré e pós reabilitação. 

 

 

Pela análise eletromiográfica (Tabela 1) constatou-se equilíbrio e melhor recrutamento 

na ativação das fibras musculares do músculos avaliados, proporcionando uma 

ativação mais adequada sem a ocorrência de fadiga.  

 

Tabela1- Comparação dos valores em mV das atividades eletromiográfica dos 

músculos pré e pós reabilitação durante a inspiração diafragmática. 

     

Inspiração 

Diafragmática  

Intercostal 

Direito 

Diafragma  Serratil ECOM 

Pré  8,58 41,60 12,77 12,00 

Pós  15,08 83,77 33,76 34,25 
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