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RESUMO

As técnicas incentivadoras da inspiração têm como objetivo promover inspirações máximas, na tentativa de prevenir ou tratar complicações 
pulmonares através da expansão pulmonar. Dentre as modalidades de expansão pulmonar usadas atualmente se encontra o Reanimador de 
Müller (RM), que é uma forma de exercício respiratório utilizando pressão positiva durante a fase inspiratória do ciclo respiratório, volume por 
meio de máscaras faciais ou bucais, para aumento de volume pulmonar, capacidade vital e promoção de higiene brônquica. Além do RM, existe 
uma nova modalidade de expansão pulmonar, o Breath-Stacking (BS), que em português significaria “respirações acumuladas dentro do tórax”. A 
realização da técnica acontece pela soma de múltiplos esforços inspiratórios. Isso é possível pela utilização de uma válvula unidirecional, 
permitindo a inspiração, porém bloqueando a expiração, tendo assim como objetivo primário a insuflação pulmonar e reverção de áreas 
colapsadas.Portanto, delimitou-se como objetivos deste estudo:  comparar o volume pulmonar alcançado durante as técnicas de BS e RM e 
conhecer a sensação relatada pelos voluntários durante a realização das técnicas. Na metodologia utilizada utilizou -se um formulário para o BS e 
RM composto por 5 séries. A primeira e a terceira séries constaram de testes do BS e RM, respectivamente. Na segunda série, foi realizado a 
técnica BS, onde o próprio voluntário determinava o fim da fase, sendo realizadas quantas fases fossem necessárias até se perfazer um total 100 
segundos, excluindo o tempo de intervalo. Os tempos conseguidos na segunda série do BS foram copiados para as séries do RM. Na quarta série o 
RM foi aplicado com uma pressão de 20 cmH2O, e na quinta com 30 cmH2O, reguladas através da válvula reguladora de pressão acoplada ao 
oxigênio. Durante todas as séries foram monitoradas a FC, SpO2 e PA. Após a segunda, quarta e quinta séries, se questionou ao voluntário o grau 
de dificuldade da técnica por meio da Escala Visual Analógica (EVA), uma palavra que relatasse a uma sensação durante a execução da técnica, e 
indagada a presença de tonturas, cefaléias, plenitude ou desconforto.Como resultados, identificou-se o volume pulmonar mensurado pelo 
ventilômetro mostrou-se significativamente maior quando utilizado acoplado ao Reanimador de Müller quando comparado ao breath-stacking, 
principalmente com a pressão de 30 cmH2O. Em relação a sensação subjetiva relatada pelo voluntário durante a execução das técnicas,  
observou-se maior dificuldade e desconforto com o breath-stacking quando comparado ao  Reanimador de Müller. Concluio-se que o 
Reanimador de Müller apesar de mostrar-se mais confortável e apresentar um volume maior que o mensurado no breath-stacking, não pudemos 
garantir que o volume mensurado na saída de ar do ventilômetro participou efetivamente da ventilação alveolar, já que este último o indivíduo 
respirou com pressão negativa e aquele com pressão positiva inspiratória.
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