
Introdução  Resultados 

A pesquisa tratou-se de um estudo de caso, do tipo 

quantitativo. Esta, foi desenvolvida com um paciente do 

gênero masculino, 51 anos de idade, com 1,64m de altura, 

74,224 Kg, morador de São Sebastião/DF, com diagnóstico 

de ELA bulbar há 3 anos. A seleção da amostra foi feita por 

conveniência e os critérios para inclusão do indivíduo nesta 

pesquisa foram ter diagnóstico de ELA, participar 

voluntariamente, ter o cognitivo preservado, sem uso de 

ventilação mecânica, colaborativo para a realização da 

mensuração dos valores no ventilômetro.  

Foram realizados 11 encontros (um para avaliação), 

aproximadamente de 40 minutos cada, sendo feito dez séries 

com o reanimador manual, com três repetições de 

insuflações, e intervalo de dois minutos entre uma série e 

outra. Foi mensurado os valores de VM e calculado o VC, 

antes e após a aplicação da técnica, além da média, mediana 

e desvio padrão de todos os dias. 

 

Foram utilizados os programas Word 2016 e Excel 2016 para 

análise de dados. CAAE 95588618.8.0000.0023, 2018. 

 

 

  

 

Método 

O USO DA TÉCNICA DE AIR STACKING PARA REEXPANSÃO 

PULMONAR EM PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA – ESTUDO DE CASO  
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Os resultados obtidos nesta amostra foram descritos e analisados 

por meio de gráficos e tabelas comparativas, que serão 

demonstrados nos gráficos abaixo, de acordo com seus 

respectivos dias. 

A técnica de air stacking se mostrou eficaz no indivíduo com ELA, 

melhorando os valores de VM e VC. 

 Avaliar a reexpansão pulmonar de um paciente com ELA, 

realizando a técnica de air stacking, e avaliar o volume 

corrente (VC) e volume minuto (VM) deste, por meio do 

ventilômetro. .  

 

Gráfico 1 - Valores de VM antes e após intervenção 

fisioterapêutica domiciliar através da técnica de air stacking.  

Objetivo  

  A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa de 

origem idiopática que causa a degeneração dos neurônios motores. Ela 

pode ser genética, esporádica ou de Guam¹. Os principais sinais e sintomas 

físicos da doença incluem achados de degeneração em ambos os 

neurônios motores, tanto moto neurônio superior, quanto inferior. É comum 

que indivíduos apresentem hipotonia, contração muscular dolorosa, atrofia 

muscular, dificuldades para deglutir, falar, sialorréia, cãibras e 

fasciculações². Devido as complicações por fraqueza muscular, os músculos 

respiratórios são gravemente acometidos, podendo levar a insuficiência 

respiratória e óbito³. Para reversão dessas complicações respiratórias, 

podemos utilizar a técnica de air stacking, realizada por meio de insuflações 

através de reanimador manual ligado a uma máscara oronasal ou um bucal, 

auxiliando na melhora da reexpansão pulmonar e capacidade vital⁴. 

 

Palavras- chaves: Esclerose amiotrófica lateral. Reabilitação. Doenças 

neuromusculares. Capacidade vital. 

  

 

 

Gráfico 2 - Valores de VC antes e após intervenção fisioterapêutica 

domiciliar através da ténica de air stacking. 

A técnica de air stacking, proporcionou ao paciente com ELA 

uma melhora na reexpansão pulmonar, no VC e VM, e 

ainda, na sua capacidade vital. Apesar de percebermos a 

eficácia do uso da técnica, ainda sim, são necessários mais 

estudos sobre o tema. 

 

 

Referências 

¹BELEZA-MEIRELES, A.; AL-CHALABI, A. Genetic studies of amyotrophic lateral 

sclerosis: controversies and perspectives. Amyotrophic Lateral Sclerosis, London, 

v. 10, n. 1, p. 1-14, fev. 2009.  

  

²GHEZZI, S. R.; FONTES, S. V.; AGUIAR, A. S.; VITALI, L. M.; FUKUJIMA, M. M.; 

ORTENSI, F. M. F.; SILVA, H. C. A.; OLIVEIRA, A. S. B.; PRADO, G. F. Qualidade 

do sono de pacientes com esclerose lateral amiotrófica: análise dos instrumentos de 

avaliação. Revista Neurociências, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 21-27, jun. 2005. 

 

³WIJESEKERA, L. C.; LEIGH, P. N. Amyotrophic lateral sclerosis. Orphanet. 

Journal of Rare Diseases, Londres, v. 4, n. 1, p. 1-22, fev. 2009. 

  

⁴JUNIO, J. B. M.; FILHO, R. J. S. B.; LUSTOSA , J. B. Breath Stacking e air stacking 

na prática clínica fisioterapêutica. Movimento e saúde. Revista Inspirar, Curitiba, v. 

6, n. 4, p. 1-8, jul./ago. 2013.  

 

Conclusão 


