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Esclerose Múltipla
Exercícios de cinesiterapia
respiratória para o domicílio

Como é que funciona
a nossa respiração?
A função respiratória divide-se em duas partes:
1– Inspiração: O ar entra nos pulmões, através da
boca e do nariz sendo que o peito (tórax) expande e
a barriga (abdómen) vai para fora. Esta acção
deve- se aos músculos intercostais externos e ao
diafragma.
2 – Expiração: O ar sai dos pulmões para o exterior.
À medida que o ar sai, o abdómen e o tórax vão
para dentro. Esta acção deve-se ao relaxamento dos
músculos inspiratórios e à contração dos músculos
abdominais.

Esclerose Múltipla e a alteração
da função respiratória
A Esclerose MúlOpla manifesta-se por vários sinais
e sintomas entre os quais a fraqueza muscular.
Quando é acentuada pode haver enfraquecimento
dos músculos abdominais que são os principais
músculos expiratórios .
Estes músculos são muito importantes para se
conseguir uma tosse eﬁcaz.

Serviço de Fisiatria
Direção Serviço: Dra Lurdes Palhau
Consulta de Esclerose Múl<pla
Responsável: Dra Ana Trêpa
Telefone do Hospital: 222077500
Extensões: 1241 / 4193
Panﬂeto elaborado por: Dra Ana Trêpa | Dra Sara Caldas
Afonso

Para que serve a
cinesiterapia respiratória?
Com a cinesiterapia ou ginásOca respiratória
poderá melhorar a função pulmonar, prevenir
infecções respiratórias e complicações.
Os exercícios respiratórios são muito importantes,
sobretudo para as pessoas que se movimentam em
cadeiras de rodas e que passam muito tempo
sentadas ou deitadas.
Estes exercícios são também eﬁcazes para quem não
consegue tossir eﬁcazmente.

Impor tan te
- Execute apenas os exercícios que lhe foram
prescritos.
- Nas primeiras sessões faça os exercícios na
companhia duma pessoa que o possa ajudar caso
necessite.
- Deverão ser sempre realizados de forma a não
desencadearem dor.
- Idealmente devem ser efetuados duas vezes por
dia, de manhã e à noite.
- Enquanto executa os exercícios não se deve
cansar. Nesta escala que apresentamos, em que
(0) signiﬁca não ter falta de ar/cansaço no
momento do exercício e (10) signiﬁca a pior falta
de ar/cansaço que já́ experienciou, deverá PARAR
os exercícios se senOr estes sintomas num nível
superior a 4.
ESCALA DE BORG MODIFICADA (EBM)
1 – Nada
7/8 – Muito forte
2– Muito pouco
9 – Muito, muito forte
2 – Pouco
10 – Máxima
3 – Médio/regular
4 – Um pouco forte
5/6 – Forte

- Este conjunto de exercícios domiciliários
funcionam como adjuvantes ao programa de
ﬁsioterapia que poderá estar a efectuar.
- Se não tolerar a realização dos exercícios deve
consultar sempre o seu médico

EXERCÍCIOS
1. Correção da postura
Corrija a sua postura e efetue alongamentos da coluna
e dos braços em frente a um espelho, se possível.

2. 2 Respiração senOndo os movimentos do tórax e
do abdómen
Coloque uma mão no abdómen e a outra na parte
superior do tórax.
Inspire lentamente o ar pelo nariz e sinta o abdómen
a ir para fora. Seguidamente , expire o ar pela
boca
lentamente e sinta o abdómen a encolher. Pode fazer
estes exercícios deitada ou sentada.

2.4 Respiração forçada com os lábios
semicerrados

Esta técnica melhora a. respiração e também
pode ser usada em situações de maior
ansiedade de forma a controlar a respiração.
Consiste em inspirar o ar lentamente pelo nariz e
expirar lentamente o ar pela boca com os lábios
semi-cerrados.

.
3. Exercícios de mobilização da coluna
Se se senOr com energia, poderá efetuar estes
exercícios para aumentar a ﬂexibilidade da
coluna. Repita cada exercício 5 vezes.
2. Exercícios Respiratórios
Efetue os exercícios lentamente. Repita cada um 5
vezes.
2. 1 Elevação de braços coordenada com a respiração
Inspire o ar pelo nariz enquanto eleva os braços.
Seguidamente baixe os braços expirando o ar pela boca.

2.3 Respiração senOndo a abertura e fecho das
costelas- tórax
Coloque as mãos de lado nas costelas e inspire lenta e
profundamente; tente expandir o máximo possível o
tórax e note como as mão se afastam.
De seguida, expire lentamente o ar pela boca,
procurando que as mãos se juntem.

3.1 Rotação do tronco, para a direita e esquerda

3.2 Inclinação do tronco, para a direita e esquerda

