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RESUMO 

Asma é uma doença complexa que tem como característica inflamação das vias aéreas, cujos principais 

características são dificuldades para respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e tosse que variam 

com o tempo e intensidade. O objetivo deste estudo foi investigar a influência do Treinamento Muscular 

Inspiratório (TMI) nos músculos acessórios da respiração do portador de asma. Para a materialização 

deste estudo de revisão bibliográfica foram feitas buscas por artigos e livros a respeito da temática 

fortalecimento de músculos inspiratórios. Sugere-se que o Treinamento muscular inspiratório é efetivo e 

seguro para portadores de asma, podendo aumentar a força dos músculos da respiração, 

consequentemente melhorando sua postura e a mecânica da respiração. Concluímos que o Treinamento 

muscular inspiratório é efetivo e seguro para portadores de asma, podendo aumentar a força dos músculos 

da respiração, consequentemente melhorando sua postura e a mecânica da respiração. 
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ABSTRACT 

 
 

Asthma is a complex disease characterized by inflammation of the airways, the main characteristics of 

which are difficulties in breathing, wheezing and tightness in the chest, shortness of breath and cough that 

vary with time and intensity. The aim of this study was to investigate the influence of Inspiratory Muscle 

Training (IMT) on the accessory muscles of breathing in patients with asthma. For the materialization of 

this bibliographic review study, searches were made for articles and books on the theme of strengthening 

inspiratory muscles. It is suggested that inspiratory muscle training is effective and safe for people with 

asthma, and can increase the strength of the breathing muscles, consequently improving their posture and 

breathing mechanics. We conclude that inspiratory muscle training is effective and safe for people with 

asthma, and can increase the strength of the breathing muscles, consequently improving their posture and 

breathing mechanics. 

 

 

Key Words: Asthma, inspiratory muscle training, airways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16.  n. 2. Novembro, 2020. 

 

 

     

1 – INTRODUÇÃO  

 

Asma é uma doença heterogênea que tem como característica inflamação das 

vias aéreas. É definida pelo histórico de sintomas respiratórios como falta de ar, chiado, 

aperto no peito e tosse que variam com o tempo e intensidade, junto com limitação 

variável do fluxo de ar expiratório (GINA, 2019). 

A respiração é uma função hegemônica e automática controlada pelo sistema 

nervoso central. A troca gasosa nesse processo ocorre pela contração e relaxamento dos 

músculos envolvidos. O principal músculo da respiração é o diafragma, ao contraí-lo 

ocorre à inspiração (BERNE et al. 2000). Outros músculos importantes para o processo 

inspiratório são: romboides e serrátio anterior, ligados diretamente as dez ultimas 

costelas, tem a função de transformar a escápula em sesamóide. Grande dorsal, 

responsável por elevar as quatro últimas costelas quando o membro superior está fixo. 

Também vale a pena citar os intercostais, que se estendem dos tubérculos até as 

cartilagens costais ocupando todos os espaços intercostais e produzem o aumento da 

caixa torácica. Já a expiração é um movimento passivo desencadeado pelo relaxamento 

dos músculos inspiratórios (SOUCHARD, 1987). 

O Treinamento muscular inspiratório (TMI) é uma técnica utilizada para 

aumentar força ou endurance do diafragma e dos músculos acessórios da inspiração 

(SILVA, 2017). Estudos recentes vêm demonstrando a relação do TMI com a melhora e 

fortalecimento dos músculos responsáveis pela respiração (ZANONI et al .2012; 

GRANVILLE et al. 2007), porém pouco se tem encontrado estudos relacionando a 

técnica ao portador de asma. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar a influência do 

treinamento muscular inspiratório (TMI) nos músculos acessórios da respiração do 

portador de asma.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Segundo a organização mundial da saúde (WHO, 2020) cerca de 339 milhões de 

pessoas em todo o mundo são acometidos pela asma. Para a Sociedade Brasileira de 
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Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2012), há um aumento progressivo em todos as faixas 

etárias e em mortes domiciliares, sendo a asma responsável por 5 a 10% destes casos. A 

prevalência de sintomas de asma entre adolescentes no Brasil foi de 20%, uma das mais 

elevadas do mundo (PEARCE et. al., 2007). Sendo assim, a asma é considerada um 

problema de saúde pública e, como tal, preocupa governos e setores da saúde de todo o 

mundo (SBPT, 2012). 

O principal sintoma limitante da asma é a dispneia, caracterizado por obstrução 

das vias aéreas e assim prejudicando a respiração (CASSOL et. al., 2004). Essa 

dificuldade na respiração leva o indivíduo a forçar a inspiração, por conta da hiper 

insuflação pulmonar e o aumento do recrutamento dos músculos acessórios da 

respiração, sendo eles diafragma, intercostais externos, esternocleidomastóideo, 

escalenos anterior, médio e posterior (BRASILEIRO et al., 2012). 

A frequência e a gravidade das crises junto ao aumento do trabalho muscular 

causam alterações na caixa torácica e na postura, alterando também a posição da coluna 

cervical e cintura escapular, isso prejudica a ação mecânica do músculo diafragma. Essa 

cadeia de eventos dificulta a captação de oxigênio e a prática de esportes, reflete 

também nas atividades da vida diária e diminui a qualidade de vida do asmático 

(LOPES, et al., (2007). 

Os músculos respiratórios (MR) são morfologicamente e funcionalmente 

músculos esqueléticos iguais a qualquer outro, sendo capazes de modificar suas 

propriedades para se adaptar às novas exigências, que podem surgir a partir de doenças 

respiratórias ou de condições fisiológicas, tais como o exercício físico. Dessa forma, 

eles respondem ao treinamento da mesma forma que qualquer músculo do aparelho 

locomotor, ao ser aplicada uma carga adequada (SILVA, 2017). 

O treinamento de endurance envolve longas sessões de contrações submáximas e 

promove um aumento na atividade das enzimas aeróbicas, porém não aumenta a massa 

muscular ou força. Já o treinamento de força é realizado curtas sessões de contrações 

máximas e ocasiona um significativo aumento da massa e força muscular (SILVA, 

2017). 

Para a materialização deste estudo de revisão bibliográfica foram feitas buscas 

por artigos e livros a respeito da temática fortalecimento de músculos inspiratórios, que 

podem ser resumidos na tabela 1. 
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Tabela 1 apresenta informações dos estudos incluídos na presente pesquisa. 

 

No estudo de Lopes (2007) foram selecionados 60 indivíduos com idade 

semelhante, dos quais 20 pertenciam ao grupo controle (CON), 20 eram portadores da 

asma leve (MPA) e 20 eram portadores de asma severa (SPA). Todos os indivíduos 

foram submetidos às mesmas avaliações sendo elas: Medição de alterações posturais e 

musculoesqueléticas, avaliação postural estática, análise de flexibilidade da coluna, 

expansão da parede torácica e testes espirométricos. Quando comparados os resultados 

das avaliações entre os grupos observa-se que o volume inspiratório forçado em 1s. 

(FEV), expansão torácica nas regiões axilar e xifoide e mobilidade lombar do grupo 

CON são maiores em relação ao grupo SPA. Já os resultados para protração de cabeça e 

cintura escapular, o grupo SPA apresenta maior incidência. O grupo MPA não 

apresentou diferença significante do grupo CON em quaisquer um dos aspectos citados 

anteriormente. Os resultados do estudo de Lopes (2007) mostram, pela primeira vez, um 

padrão postural em asmáticos persistentes grave incluindo protração da cabeça e 

protração da cintura escapular. Também apresentam diminuição da expansão da parede 

torácica e encurtamento muscular de tronco posterior. 

Pasqualoto (2009) realizou um estudo de caso, selecionando um paciente 

asmático grave. Através do manovacuômetro foi feita a medição da força inspiratória 

máxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax). A capacidade funcional foi 

Autor/Ano Amostra Faixa etária Objetivos Resultados 

Lopes, 2007 60 indivíduos 

20 controle 

20 asma leve 

20 asma severa 

7 - 12 Quantificar mudanças 

musculares ou 

esqueléticas. 

Asmáticos 

graves 

apresentam 

encurtamento 

muscular. 

Pasqualoto, 2009 1 indivíduo 

asmático 

40 Avaliar respostas de TMI 

em paciente asmático 

grave 

Efetivo 

Brasileiro, 2012  15 indivíduos 

8 asmáticos 

7 controle 

9 - 10 Avaliar a atividade dos 

músculos 

escalenos e 

esternocleidomastóideo 

Não 

apresentou 

diferença 

significativa 

Silva, 2017 29 indivíduos 

asmáticos 

18 - 60 Efetividade e segurança 

do TMI 

É seguro e 

efetivo para 

aumentar a 

força dos 

músculos da 

respiração 
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avaliada através do teste de caminhada de seis minutos de acordo com a American 

Thoracic Society, também foi realizado o teste de senta e levanta de um minuto. Foi 

utilizada a escala de Borg modificada para quantificar a percepção da dispneia durante o 

treinamento da musculatura inspiratória. Foi realizado o protocolo de treinamento 

Threshold IMT cinco vezes por semana durante nove semanas, culminando no total de 

45 sessões. Ao fim do treinamento foi observada uma melhora na capacidade funcional 

do paciente, uma vez que houve um aumento considerável na distância percorrida pelo 

mesmo. O protocolo de treinamento com carga linear progressiva induziu o aumento da 

força dos músculos inspiratórios e expiratórios na distância percorrida, e também 

apresentou diminuição na sensação de dispneia referida pelo paciente. 

Já no estudo de Brasileiro (2012) foram incluídos 15 indivíduos os quais foram 

divididos em 2 grupos, 8 do grupo asma e 7 controle. Foram avaliados: capacidade vital 

forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF), fluxo 

expiratório forçado entre 25% e 75% (FEF 25-75%), pico de fluxo expiratório (PFE) e 

relação VEF/CVF. Observou-se em um trecho dos registros eletromiográficos de um 

indivíduo do grupo controle e outro do grupo asma, um aumento da atividade muscular 

dos músculos escaleno e esternocleidomastóideo ao aumentar o esforço respiratório 

oriundo da manobra de PImax. Também pode ser observado que no período basal a 

atividade dos músculos escalenos e esternocleidomastóideo é maior no grupo asma em 

relação ao grupo controle. Contudo, não foram identificadas diferenças estatísticas na 

atividade eletromiográfica nos músculos citados dos grupos estudados. 

O estudo de Silva (2017) incluiu um total de 29 indivíduos asmáticos todos com 

diagnóstico médico de asma. Os indivíduos selecionados foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: grupo de carga leve (C15%) e grupo com carga 

moderada (C50%). Os participantes foram submetidos a avaliações clínicas e 

antropométricas. Os resultados do estudo apontam que o treinamento muscular 

inspiratório com carga leve (15% da PImax) e moderada (50% da PImax) é efetivo e 

seguro para o acréscimo de força dos músculos inspiratórios de portadores de asma e 

consequentemente causa melhora na qualidade de vida dos mesmos.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. V.16.  n. 2. Novembro, 2020. 

 

Com base nas pesquisas anteriormente citadas consideramos que os músculos da 

respiração de asmáticos sofrem alterações, o que por sua vez trazem desconforto e 

consequentemente a piora da qualidade de vida do portador. Tendo em vista que os 

músculos da respiração são capazes de se adaptar diante do treinamento, o treinamento a 

15% da PImax e a 50% da PImax, promove aumento na eficácia da musculatura 

respiratória. Da mesma forma, o protocolo de treinamento com carga linear progressiva 

promoveu aumento da força dos músculos inspiratórios e expiratórios dos indivíduos. 

Diante dos resultados apresentados sugere-se que o Treinamento muscular 

inspiratório é efetivo e seguro para portadores de asma, podendo aumentar a força dos 

músculos da respiração, consequentemente melhorando sua postura e a mecânica da 

respiração.  
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