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Introdução: O envelhecimento é um fenômeno degenerativo que afeta principalmente a funcionalidade dos indivíduos. 

Em virtude do declínio das suas capacidades, há um déficit nos músculos em gerar força suficiente para produzir uma 

contração efetiva, incluindo os músculos respiratórios (diafragma e acessórios da respiração). A limitação da autonomia 

do idoso em institucionalização apresenta declínio da força da musculatura respiratória, causando prejuízo na realização 

das atividades funcionais. Objetivo: O principal objetivo deste estudo é analisar através do uso do incentivador 

respiratório Respiron® o efeito da obtenção de força muscular respiratória em idosos institucionalizados. Método: Tratou-

se de um estudo experimental, prospectivo, com abordagem quantitativa no qual foi realizado na Vila Vicentina Padre 

Alaor na cidade de Patos de Minas (MG). O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM e aprovado sob o número de protocolo 650589. Foi avaliada a força 

da musculatura respiratória de idosos do sexo feminino, com consciência preservada, antes e após a aplicação de um 

programa de tratamento de oito semanas. Foram utilizados os equipamentos: Respiron®, Manovacuômetro e oxímetro. 

O estudo constou de 10 pessoas que foram divididas em dois grupos: grupo controle e idosas com protocolo de 

treinamento muscular respiratório. Resultados: O treinamento da musculatura respiratória foi realizado 2 (duas) vezes 

por semana durante 8 (oito) semanas, totalizando 18 (dezoito) atendimentos, sendo o primeiro e último dia, destinados à 

avaliações. Foi monitorada a saturação de oxigênio das idosas antes de após a realização do treinamento, e em todos 

os dias manteve-se o valor ideal. De acordo com a reavaliação, percebe-se que as idosas que fizeram parte do grupo 

controle mantiveram ou diminuíram a força dos músculos respiratórios, enquanto as outras que foram submetidas ao 

treinamento da musculatura respiratória obtiveram um aumento significativo nos valores de Pimáx e PEmáx. Apesar da 

melhora, somente 3 (três) conseguiram obter um valor acima dos preditos para a idade de PImáx, e destas, somente 1 

(uma) obteve valor mais elevado de PEmáx. Conclusão: Pode-se concluir que o uso do espirômetro de incentivo 

Respiron® é eficaz para o aumento dos valores de PImáx e PEmáx de idosos. Portanto, se faz de extrema importância 

a implementação de programas de treinamento da musculatura respiratória de idosos institucionalizados em longo 



prazo, diminuindo assim, o risco de patologias associadas ao sistema respiratório. 
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