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Resumo 

Introdução: A tosse eficaz é um mecanismo de proteção contra infecções do trato 
respiratório. Em pacientes com fraqueza muscular respiratória, nos distúrbios 
pulmonares, como a bronquite crônica e o enfisema, há prejuízo na tosse, o fluxo 
expiratório resultante da compressão dinâmica das vias aéreas e aumento da 
viscosidade das secreções brônquicas são a principal causa de ineficácia da tosse. 
Objetivo: Buscar na literatura estudos que avaliaram a eficácia da técnica de 
insuflação-exsuflação mecânica em pacientes com diminuição do estímulo da tosse. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão teórica de ensaios clínicos, publicados entre 
os anos de 2004 a 2014. Resultados/Considerações finais: Os mecanismos 
envolvidos na insuflação-exsuflação são eficazes e seguros tanto em pacientes com 
infecções respiratórias consideradas de baixa intensidade, quanto em portadores de 
doenças neuromusculares, pois aumenta o pico de fluxo de tosse e a capacidade vital 
forçada, melhorando a capacidade de eliminar secreções.  

Descritores: Pico do Fluxo Expiratório; Tosse; Infecções Respiratórias; Doenças 
Neuromusculares. 

 Abstract  

Introduction: Effective cough is a protective mechanism against respiratory tract 
infections. In patients with respiratory muscle weakness, in lung disorders such as 
chronic bronchitis and emphysema, there is cough impairment, expiratory flow resulting 
from dynamic airway compression and increased viscosity of bronchial secretions are 
the main cause of cough ineffectiveness. Objective: To evaluate the efficiency of 
cough through of the mechanical insufflation-exsuflation technique in patients with 
decreased cough stimulus. Methods: A theoretical review of clinical trials published 
between 2004 and 2014 was performed. Results / Final considerations: The 
mechanisms involved in insufflation-exsufflation are effective and safe in both patients 
with respiratory infections, considered low intensity, and in patients with increased 
neuromuscular disease, as it increases peak cough flow and forced vital capacity, 
improving the ability to eliminate secretions. Neuromusculares. 

Key words: Peak Expiratory Flow Rate; Cough; Respiratory infections; Neuromuscular 
Diseases. 
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Introdução 

 

A tosse eficaz é um mecanismo de proteção contra infecções do trato 

respiratório. Em pacientes com fraqueza muscular respiratória, devido à 

doença neuromuscular, as infecções respiratórias são a causa mais comum de 

internação hospitalar1,2. A fraqueza muscular inspiratória e expiratória provoca 

uma redução da pressão disponível para conduzir a manobra de tosse. Nos 

distúrbios pulmonares, como a bronquite crônica e o enfisema, há também 

prejuízo na tosse, o fluxo expiratório resultante da compressão dinâmica das 

vias aéreas e aumento da viscosidade das secreções brônquicas é 

provavelmente a principal causa de ineficácia da tosse3-4. Secreções 

excessivas também são consideradas uma causa de falha da ventilação não 

invasiva por pressão positiva nas exacerbações agudas de portadores de 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)4. 

Existem três componentes principais para que a tosse seja realizada: 

inspiração profunda, fechamento glótico e contração efetiva dos músculos 

expiratórios. Um comprometimento de qualquer uma dessas etapas pode 

causar redução ou ausência do mecanismo de tosse. A disfunção bulbar 

produz uma incapacidade de fechar e abrir rapidamente a glote durante a 

tosse, mesmo na presença de função normal do músculo respiratório1. Em 

pacientes com esclerose lateral amiotrófica e distrofia muscular de Duchenne, 

por exemplo, a extensão da disfunção muscular inspiratória e expiratória é 

semelhante e, em algumas condições, como atrofia muscular espinhal, a 

fraqueza expiratória pode ser a característica predominante1-3.  

As complicações pulmonares são as causas mais comuns de 

mortalidade em pacientes com fraqueza muscular grave. Um volume corrente 

inspiratório abaixo de 1500 ml e um pico de fluxo de tosse abaixo de 160L/min 

resultam na retenção de muco e aumentam o risco de pneumonia1-3. Uma 

função de tosse intacta é crucial para a depuração das vias aéreas durante 

infecções pulmonares agudas e crônicas com aumento da produção de muco 

bem como para proteção contra aspirações endotraqueais. A tosse eficaz 

requer que todas as suas fases funcionem e sejam efetivamente suportadas. A 

assistência não invasiva de inspiração pode ser fornecida através de 



ressuscitador manual com técnicas como hiperinsuflação manual, 

empilhamento de ar e respiração glossofaríngea ou também por insuflação 

mecânica. Métodos seguros e eficazes de assistência à expiração incluem 

manobras manuais baseadas em compressão torácica, bem como exsuflação 

mecânica. O uso destes auxiliares inspiratórios e expiratórios não invasivos 

pode diminuir o risco de complicações pulmonares em pacientes com fraqueza 

muscular ventilatória grave. A diminuição da força muscular expiratória afeta o 

fluxo de ar expiratório, o que leva a uma diminuição da eficácia da tosse e 

consequente falha na liberação de secreção4.  

O método de tratamento que consiste na adição de um insuflador-

exsuflador mecânico é capaz de eliminar as secreções, aplicando uma pressão 

positiva à via aérea (insuflação), então mudando rapidamente para pressão 

negativa. Uma rápida mudança de pressão produz um fluxo expiratório 

elevado, simulando uma tosse natural. Fornece assim, uma assistência 

mecânica para compensar déficits na fase inspiratória e expiratória da tosse em 

pacientes com baixa força muscular respiratória. Muitas vezes associada à 

ventilação mecânica não invasiva, a insuflação-exsuflação é usada em adultos 

e crianças. O dispositivo de insuflação-exsuflação é capaz de desenvolver uma 

tosse artificial, seja por máscara, traqueostomia, ou tubo traqueal, mesmo em 

paciente inconsciente ou sedado5-6. 

O trabalho tem como objetivo buscar estudos que avaliaram a eficácia 

da técnica de insuflação-exsuflação mecânica em pacientes com diminuição do 

estímulo da tosse através de uma revisão teórica de ensaios clínicos.  

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura científica sobre o uso de 

técnicas que utilizem mecanismo de insuflação-exsuflação em pacientes com 

diminuição ou ausência do estímulo de tosse. Esta revisão foi conduzida por 

meio de informações obtidas nas seguintes bases de dados: o Registro 

Cochrane de Doenças do Grupo Neuromuscular Cochrane, CENTRAL (The 

Cochrane Library), MEDLINE e EMBASE.  



Os artigos selecionados foram escritos em língua inglesa. Palavras-

chaves utilizadas: “insufflation-exsufflation and neuromuscular and respiratory 

infections”. Objetivou-se chegar a um artigo de revisão teórica, que incluísse 

ensaios clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir de maneira 

prática, a melhor evidência disponível na literatura, em relação à eficácia das 

técnicas que utilizam mecanismo de insuflação-exsuflação. Para tanto, buscou-

se padronizar a busca por estudos clínicos.  

Cinco estudos foram considerados elegíveis para inclusão nesta revisão. 

Todos os ensaios incluídos foram estudos de curta duração, medindo os efeitos 

imediatos das intervenções.  

Resultados 

Lacombe e colaboradores (2014) compararam os efeitos entre a 

insuflação mecânica combinada à tosse assistida manual, e insuflação-

exsuflação mecânica sozinha e insuflação-exsuflação mecânica combinada 

com tosse assistida manual em pacientes neuromusculares que necessitam de 

tosse assistida. Dezoito pacientes neuromusculares com pico de fluxo de tosse 

Inferior a 3L/s ou pressão expiratória máxima inferior a +45 cmH2O. 

Realizaram, em ordem aleatória, três situações de tosse assistida: insuflação 

por pressão positiva intermitente combinado com tosse assistida manual, 

insuflação-exsuflação mecânica sozinha e insuflação-exsuflação mecânica 

combinada com tosse assistida manual e tosse assistida manual. A insuflação 

mecânica combinada à tosse assistida manual pode ser deletéria para esses 

pacientes, pois pode gerar altos valores de picos de fluxo de tosse. Além, 

disso, a insuflação-exsuflação mecânica combinada com tosse assistida 

manual promove menos expansão do que a insuflação mecânica combinada à 

tosse assistida manual5.  

Chatwin e colaboradores (2009) compararam a prática atual de 

fisioterapia respiratória (percussão manual, agitação e tosse assistida), além da 

exsuflação mecânica à prática atual de fisioterapia sem exsuflação em 

pacientes neuromusculares dependentes de ventilação não invasiva (VNI), em 

um estudo de curto prazo. Foram avaliados oito pacientes com média de idade 



de 21,5 anos, todos tinham retenção de escarro, foram submetidos a um 

programa de tratamento de dois dias, com exsuflação durante uma sessão e 

sem exsuflação na segunda sessão, com um cruzamento inverso no dia 

seguinte. As medidas de desfecho foram a frequência cardíaca, oximetria de 

pulso, tensão transcutânea de dióxido de carbono, ausculta pulmonar, e além 

disso, foi registrado o tempo de tratamento após 30 min (ou mais cedo se a 

depuração da expectoração estivesse completa) e os pacientes classificaram a 

eficácia em escala analógica visual. A adição de exsuflação mecânica reduziu 

as sessões de remoção de secreção de vias aéreas. O dispositivo pareceu ser 

seguro e bem tolerado, e proporcionou benefícios adicionais para pacientes 

com doença neuromuscular6.  

Fauroux e colaboradores (2008) avaliaram os benefícios da insuflação-

exsuflação mecânica em dezessete crianças estáveis com doenças 

neuromusculares, incluindo portadores de distrofia muscular de Duchenne, 

atrofia muscular espinhal, e outra miopatia congênita. Os pesquisadores 

realizaram ciclos de pressões de 15, 30 e 40 cmH2O para cada paciente, com 

2s para insuflação e 3s para exsuflação. Uma aplicação consistiu em seis 

ciclos a cada pressão para um total de três aplicações. A pressão das vias 

aéreas e o fluxo de ar foram medidos durante cada aplicação. O padrão 

respiratório, a capacidade vital, a pressão inspiratória nasal, o pico de fluxo 

expiratório e o conforto respiratório foram avaliados no início e após cada 

aplicação7. 

 A tolerância dos pacientes foi excelente, com um aumento significativo 

na pontuação do conforto respiratório em todos os pacientes. O volume 

expirado durante a aplicação da técnica aumentou significativamente para 

atingir o dobro da capacidade vital à 40 cmH2O. O fluxo médio e máximo 

inspiratório e expiratório aumentaram de forma dependente da pressão. O 

padrão de respiração não mudou após as aplicações da insuflação-exsuflação 

mecânica e a saturação de oxiemoglobina permaneceu estável dentro dos 

valores normais, mas a média da pressão final do dióxido de carbono diminuiu 

significativamente. O volume corrente não foi alterado, mas a média de pressão 

inspiratória nasal e pico de fluxo inspiratório melhoraram significativamente 



após as aplicações. O estudo demonstrou uma boa tolerância e benefício 

fisiológico em curto prazo em crianças com doença neuromuscular que 

estavam em estado estável7. 

Sancho e colaboradores (2004) determinaram em que circunstâncias o 

uso de insuflação-exsuflação mecânica poderia gerar fluxos expiratórios 

clinicamente eficazes para a depuração das vias aéreas (> 2,7 L/ s) para 

pacientes clinicamente estáveis com esclerose lateral amiotrófica8. Vinte e seis 

pacientes com esclerose lateral amiotrófica foram estudados, quinze com 

disfunção bulbar grave. Utilizando um pneumotacógrafo e com o auxílio de uma 

máscara oronasal, quantificaram a capacidade vital forçada, o volume 

expiratório final e o pico de  fluxo de tosse. A insuflação-exsuflação mecânica 

foi administrada a +/- 40cmH2O. Embora ambos os grupos tivessem um tempo 

semelhante ao início do sintoma para o diagnóstico, foram encontradas 

diferenças estatísticas entre os pacientes não bulbares e bulbar na função 

pulmonar e nos parâmetros de capacidade de tosse. A tosse promovida pela A 

insuflação-exsuflação mecânica foi capaz de gerar pico de fluxo de tosse 

clinicamente eficaz (> 2,7 L / s) para pacientes estáveis com esclerose lateral 

amiotrofica, com exceção daqueles com disfunção bulbar. Em adição, o estudo 

e Sancho e colaboradores (2004) mostrou que pacientes clinicamente estáveis 

com disfunção respiratória moderada e pico de fluxo de tosse > 4 L / s podem 

não beneficiar de insuflação-exsuflação mecânica, exceto durante uma doença 

respiratória aguda8. 

Winck e colaboradores (2004) analisaram os efeitos fisiológicos e 

tolerância da insuflação-exsuflação mecânica em pacientes com insuficiência 

ventilatória crônica de várias etiologias, em treze pacientes com esclerose 

lateral amiotrófica, nove pacientes com DPOC grave e sete pacientes com 

outros distúrbios neuromusculares, com comprometimento crônico de remoção 

de secreção das vias aéreas e diminuição da saturação de oxiemoglobina4. 

 Os pesquisadores compararam as pressões de insuflação-exsuflação 

mecânica de 15cmH2O, 30cmH2O e 40 cmH2O, que foram cicladas para cada 

paciente, com 3s para insuflação e 4s para exsuflação. Uma aplicação foi de 

seis ciclos a cada pressão para um total de três aplicações. O estudo avaliou 



continuamente a pletismografia de indutância respiratória e saturação da 

oxiemoglobina durante cada aplicação. O pico de fluxo de tosse e a dispneia 

através da escala de Borg também foi medido antes da primeira e após a 

última aplicação4. A técnica foi bem tolerada em todos os grupos de pacientes. 

A saturação de oxiemoglobina melhorou significantemente em todos os grupos 

de pacientes. O pico de fluxo de tosse mediano e a dispneia melhoraram 

significativamente. As características do padrão de respiração não se 

deterioraram após a aplicação da técnica e das pressões em nenhum grupo de 

pacientes. O estudo demonstrou boa tolerância e melhora fisiológica em 

pacientes com doença restritiva e em pacientes com doença obstrutiva, 

sugerindo que a insuflação-exsuflação mecânica pode ser um potencial 

complemento à ventilação não invasiva para uma ampla variedade de grupos 

de pacientes4. 

Os estudos elegíveis para esta revisão não apresentaram relatórios 

suficientemente detalhados para avaliar métodos de aleatorização. Além disso,  

não relataram mortalidade, morbidade, qualidade de vida, eventos adversos 

graves ou qualquer outro desfecho pré-especificado. O pico de fluxo de tosse 

foi à medida de desfecho mais comum e foi relatado nos cinco estudos. Todas 

as intervenções aumentaram o pico de fluxo de tosse para o nível crítico 

necessário para a depuração do muco. Os estudos incluídos não mostraram 

claramente que a insuflação-exsuflação mecânica melhora o fluxo expiratório 

da tosse mais do que outras técnicas de aumento da tosse. 

Discussão 

As metodologias utilizadas nos estudos envolvidos nesta revisão 

utilizaram de técnicas de insuflação-exsuflação mecânica tanto realizadas 

individualmente, quanto combinada com outras técnicas. Ambos os métodos de 

tratamento demonstraram eficácia e segurança. Os estudos demonstraram que 

a técnica promove menos quantidade de hospitalizações, menor tempo de 

internação hospitalar e impacto positivo na função pulmonar4-5. A exsuflação 

facilitou uma sessão de fisioterapia mais curta em pacientes neuromusculares 

com infecção aguda do trato respiratório, embora a exsuflação fosse 

acompanhada por um sentimento subjetivo mais elevado de fadiga5.  



As características do padrão de respiração não se deterioraram após a 

insuflação-exsuflação mecânica, esse achado foi demonstrado por Chatwin e 

colaboradores (2009) que relataram aumentos significativos na capacidade vital 

e SpO2 ao usar a insuflação-exsuflação mecânica para limpeza de secreções 

das vias aéreas6. Estudo de Lacombe e colaboradores (2014), incluindo 

pacientes com doenças neuromusculares, o volume expiratório forçado no 

primeiro segundo após a técnica de insuflação-exsuflação mecânica aumentou, 

demonstrando não haver colapso persistente das vias aéreas5. O estudo de 

Winck e colaboradores (2004) apresentou ainda que o mesmo poderia ser 

verdade para a técnica de insuflação-exsuflação mecânica utilizada em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica ao avaliar os parâmetros 

respiratórios4. O aumento de Spo2 com a técnica de insuflação-exsuflação 

mecânica não foi associado a outras alterações nos marcadores respiratórios. 

Em destaque, os estudos sugerem que a técnica promove benefício através do 

recrutamento de zonas pulmonares não ventiladas2,6. 

A remoção de maior quantidade de secreção pode ser realizada com a 

utilização da técnica em questão, atingindo assim uma melhoria mais evidente 

na troca de gases. A escolha da técnica de assistência à tosse é um tópico 

importante, uma vez que pode também desempenhar papel fundamental no 

tratamento de episódios de insuficiência respiratória aguda. Em adição, o 

estudo de Lacombe e colaboradores (2014) demonstrou que a insuflação 

mecânica combinada à tosse assistida manual pode ser deletéria para 

pacientes com doença neuromuscular, pois pode gerar altos valores de picos 

de fluxo de tosse, demonstrando ainda que a insuflação-exsuflação mecânica 

combinada com tosse assistida manual promove menos expansão do que a 

insuflação mecânica combinada à tosse assistida manual5.  

Conclusão  

Através dos estudos, constatou-se a importância da técnica de 

insuflação-exsuflação na tosse e sua eficácia na remoção de secreções das 

vias aéreas, diminuindo o número de afecções respiratórias graves, 

melhoramento no trabalho respiratório, favorecendo as trocas gasosas de 

forma a promover benefícios ao recrutar zonas pulmonares não ventiladas e 



aumentos significativos na capacidade vital e SpO2. A metodologia dos estudos 

envolvidos nessa revisão nos sugere que a adequação de protocolos para 

determinação das pressões é necessária e que os efeitos benéficos da técnica 

não podem ser descartados. 
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