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Introdução: A fibrose cística é uma doença multissistêmica, com complicações respiratórias como hipersecretividade, 

consequente diminuição da capacidade de exercício e qualidade de vida, e frequentes infecções respiratórias. 

Programas de reabilitação tem sido desenvolvidos com diversos formatos, e o uso de ferramentas eletrônicas e lúdicas 

tem facilitado o processo de reabilitação e aumentado a adesão ao tratamento, principalmente entre crianças. Objetivo: 

Avaliar os efeitos de um programa de reabilitação pulmonar, em crianças portadoras de fibrose cística, na capacidade 

de exercício e força muscular inspiratória. Métodos: Este é um estudo piloto, de um projeto de iniciação científica 

enviado ao CEP-UVA sob o CAAE nº 86858618.0.0000.5291 onde foram avaliadas 2 crianças (2 meninos) com idade 

de 2-4 anos, com diagnóstico de fibrose cística. Todos tiveram sua participação autorizada por seus responsáveis legais 

após explicação e assinatura de um termo de consentimento. Foram avaliados a Pressão Inspiratória Máxima (PImax) 

com uso de manovacuometria analógica e o Teste de Degrau de Seis Minutos (TD6M) utilizando o padrão brasileiro de 

degrau. O protocolo de reabilitação pulmonar com duração de 12 semanas, uma consulta presencial semanal, era 

composto por um circuito de exercícios que contemplavam um breve período de aquecimento usando jogo de realidade 

virtual em vídeo game com atividades como pular, corrida estacionária e movimentação multidirecional dos membros 

superiores (MMSS) durante 5 minutos, seguido de um período de 5 minutos pulando em cama elástica. Na sequencia 

era realizado treino de membros inferiores (MMII) com “chute ao gol” (8 chutes com cada membro), treino de MMSS 

com “bola ao arco” (8 arremessos com cada membro, e 8 com MMSS associados) e após o treinamento, um período de 

relaxamento foi oferecido, em um ambiente calmo, sendo apresentado um vídeo divertido (desenho animado) e 

oferecido pipoca para as crianças. Resultados: A comparação pré e pós reabilitação mostrou melhora da capacidade de 

exercício com delta-TD6M: 69±27 degraus (p = 0,03) e da força muscular inspiratória com delta-PImax: 16±12 cmH2O 

(p = 0,01). Conclusões: Após o programa de reabilitação pulmonar, as crianças apresentaram melhora clinica e 

estatisticamente significativa na capacidade de exercício e na força muscular inspiratória. Esse estudo ainda está em 



desenvolvimento, buscando aumentar a população de pacientes incluídos para maior fidedignidade dos dados. 

Entretanto já é possível afirmar que a reabilitação pulmonar é capaz de gerar benefícios positivos na capacidade de 

exercício e força muscular inspiratória em crianças com fibrose cística. Descritores: Fibrose cística; Força muscular; 

Pressões respiratórias máximas.


