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Artigo de Revisão 

Pico de fluxo de tosse como ferramenta de avaliação da Esclerose Lateral 

Amiotrófica 

Cough Flow Peak as an evaluation tool for Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Nayra Aline Amorim1, Alessandra Carneiro Dorça2, Giulliano Gardenghi3 

Resumo 

Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica, está no grupo de doenças neuromusculares, 
onde sua evolução é mais rápida e letal. Acomete o sistema nervoso e se caracteriza pela 
fraqueza de todos os músculos, principalmente os respiratórios. O pico de fluxo da tosse (PFT) 
é o fluxo expirado máximo medido durante uma manobra de tosse por meio 
de um peak flow meter. A eficácia da tosse depende da magnitude do pico de fluxo.  
Objetivo: Utilizar o pico de fluxo de tosse como ferramenta de avaliação em pacientes com 
Esclerose Lateral Amiotrófica. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, através 
de dissertações de mestrado, site e artigos sobre o assunto, datados de 2000 a 2017. Resul-
tados/Considerações finais: O pico de fluxo de tosse é bastante utilizado para avaliação da 
força da tosse em paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica, visto que o fortalecimento da 
musculatura respiratória é essencial para aumentar a sobrevida desses pacientes. Por isso a 
importância de uma boa avaliação da força de musculatura respiratória sempre ser feita, pois 
esse é o grupo mais acometido. 

Descritores: esclerose lateral amiotrófica, pico de fluxo de tosse, doença neuromuscular. 

 Abstract 

Introduction: Amyotrophic Lateral Sclerosis, is in the group of neuromuscular diseases, where 
its evolution is more rapid and lethal. It affects the nervous system and is characterized by the 
weakness of all muscles, especially the respiratory muscles. Peak cough flow (PFT) is the 
maximum expired flow measured during a coughing maneuver by of a peak fl ow meter. The 
efficacy of coughing depends on the magnitude of the peak of flow. Objective: To use peak 
cough flow as an assessment tool in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. Methodol-
ogy: A literature review was carried out through master's dissertations, website and articles on 
the subject, dated from 2000 to 2017. Results / Final considerations: The peak cough flow 
is widely used to assess the strength of cough in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis, 
since the strengthening of the respiratory muscles is essential to increase the survival of these 
patients. Therefore, the importance of a good evaluation of respiratory muscle strength is al-
ways made, since this is the group most affected. 
Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, peak cough flow, neuromuscular disease. 
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Introdução 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de 

Charcot na França, Doença do Neurônio Motor no Reino Unido e Doença de Lou 

Gehring nos Estados Unidos da América, tem sido alvo de vários estudos devido suas 

grandes incógnitas¹. 

A ELA, é uma doença neurodegenerativa de rápida evolução, fatal que acomete 

o sistema nervoso, resultante da degeneração de neurônios motores superiores e 

inferiores². Se caracteriza pela fraqueza de todos os grupos musculares, incluindo os 

músculos respiratórios que ocorre pela degeneração e morte dos neurônios motores 

localizados no córtex, tronco encefálico e medula espinhal³, além de fasciculações, 

câimbras, espasticidade, disartria, disfagia em 85% dos casos e dispneia. 

A fraqueza muscular é uma marca inicial na ELA, ocorrendo em 

aproximadamente 60% dos pacientes. As mãos e os pés podem ser afetados primeiro, 

causando dificuldades em se levantar, andar ou usar as mãos para as atividades 

diárias como se vestir, lavar e abotoar roupas. Se a fraqueza e a paralisia continuam 

a se espalhar para os músculos do tronco, a doença eventualmente afeta a fala, a 

deglutição, a mastigação e a respiração4. A causa ainda é desconhecida, más a idade 

é o fator preditor mais importante para a sua ocorrência, sendo mais prevalente nos 

pacientes entre 55 e 75 anos de idade. A principal causa de morte é a insuficiência 

respiratória, causada pela fraqueza dos músculos respiratórios3. Essa patologia, trata-

se de um distúrbio progressivo que envolve a degeneração do sistema motor em 

vários níveis: bulbar, cervical, torácico e lombar5. A função dos músculos respiratórios 

é um fator determinante para qualidade de vida e sobrevida de pacientes com ELA6. 

A tosse normal é um processo de três etapas: (1) fase inspiratória; (2) fase de 

compressão; e (3) fase expulsiva. Em pacientes com doença neuromuscular (DNM), 

não só os músculos inspiratórios estão muito fracos para realizar uma inspiração 

profunda, mas também os músculos expiratórios podem não gerar força suficiente 

contra uma glote fechada para criar um fluxo de ar que seja funcional. A tosse é um 

reflexo de proteção essencial que remove corpos estranhos e o excesso de secreções 

das vias aéreas durante infecções virais, prevenindo doenças pulmonares como 

pneumonia, atelectasia e falência respiratória. O volume pré-tosse tem grande 

influência na efetividade da tosse em pacientes com doença neuromuscular. Sua 

perda da capacidade de realizar suspiros diminui as propriedades elásticas dos 
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pulmões, aumentando o trabalho respiratório e predispondo à atelectasia. Em fases 

adiantadas, a capacidade vital (CV) do portador de doença neuromuscular é próxima 

do volume de fechamento das unidades alveolares7. 

Nas DNMs, a tosse pode ser ineficaz tanto pelo pequeno volume de ar que o 

paciente consegue mobilizar, como pela incapacidade de fazer o fechamento 

adequado da glote (necessário para aumentar a pressão intrapulmonar) e pela 

fraqueza da musculatura expiratória8. A tosse ineficaz também associada à 

hipoventilação noturna culmina em quadros agudos de insuficiência ventilatória, 

responsáveis por elevada morbimortalidade nos pacientes com DNM. 

Por essas razões, a avaliação da tosse é essencial durante o acompanhamento 

a esses pacientes e pode ser mensurada objetivamente por meio do pico do fluxo da 

tosse, realizada por aparelho simples (peek flow meter), o mesmo utilizado no pico do 

fluxo expiratório (PFE) em asmáticos9. O paciente é orientado a fazer uma inspiração 

máxima e em seguida tossir no aparelho. Deve-se fazer um mínimo de três e o máximo 

de cinco tentativas, registrando-se o maior valor obtido. O PFT de 160 L/min é o 

mínimo requerido, em pacientes adultos, para conseguir-se a tosse efetiva8. 

 PFT é a forma mais reprodutível de mensurar a força da tosse, além de ser 

indicado para avaliar e estimar a função glótica e o risco de complicações pulmonares 

em pacientes com doenças neuromusculares10. 

O estudo tem como objetivo, apresentar por meio de uma revisão da literatura, 

como o pico de fluxo de tosse pode se correlacionar com alterações da tosse e da 

proteção pulmonar nos pacientes de ELA. 
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Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada através da busca em dissertações de 

mestrado e artigos indexados nas bases de dados: PubMed, Lilacs e Google 

Acadêmico, além de site sobre as características da doença como Ministério da saúde, 

utilizando por referência, publicações realizadas entre 2000 e 2017. Palavras-chave: 

esclerose lateral amiotrófica, pico de fluxo de tosse, doença neuromuscular, e as 

similares em inglês e português. 
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Resultados 

A progressão da doença é rápida e geralmente ocorre morte por disfunção 

respiratória dentro de 3 a 5 anos após o diagnóstico e infelizmente, há poucas 

evidencias baseadas em opções para retardar a progressão da doença ou melhoria 

da qualidade de vida dos pacientes portadores de ELA. Ao cuidar de um paciente com 

início de fraqueza muscular progressiva, deve- se iniciar uma avaliação do estado 

ventilatório e hemodinâmico do paciente, uma vez que a estabilidade hemodinâmica 

e a ventilação adequada sejam alcançadas, para assim instituir o tratamento mais 

específico e adequado para a fraqueza muscular.  

A fraqueza muscular aguda e subaguda principalmente da musculatura respiratória 

causa insuficiência respiratória aguda (IRpA) que é uma das maiores complicações 

nos pacientes com ELA, sendo a principal causa de morte nesta doença e por isso 

deve ser detectada e tratada o mais rapidamente para evitar o risco de morte iminente. 

A avaliação da tosse nesses pacientes tem um papel importantíssimo, visto que, 

quanto mais precocemente for detectado a fraqueza da musculatura respiratória, seja 

possível traçar um tratamento adequado a fim de retardar essa evolução rápida tanto 

da fraqueza muscular, quanto um adequado fechado de glote, que em casos mais 

graves como em pacientes com acometimento bulbar é afetado mais rapidamente 

diminuindo ainda mais o PFT. Estudos mostraram que em pacientes com 

acometimento bulbar, cerca de 25%, o PFT encontra-se abaixo de 160 L/min, não 

tendo adequada proteção de VA, tendo evolução mais rápida e fatal, e que em 

pacientes com acometimento na coluna vertebral, cerca de 75%, apresentam PFT 

abaixo de 270 L/min, sendo sua forma mais branda, apresentando risco de 

Insuficiência Respiratória e tosse ineficaz6,13.  
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Discussão 

ELA tem o significado no próprio nome: Esclerose significa endurecimento, porque 

nas regiões onde há perda celular ocorre formação de cicatriz por células gliais; 

Lateral, porque começa por afetar o cordão lateral da medula; Amiotrófica, porque 

ocorre atrofia dos músculos1. Essa é a doença do neurônio motor mais comum em 

adultos. Embora reconhecida e caracterizada primeiramente por degeneração dos 

neurônios motores no córtex, tronco encefálico e medula espinhal, a ELA é atualmente 

melhor conceituada como uma doença multissistêmica em que o sistema motor é 

tipicamente o primeiro e o mais drasticamente afetado11. A incidência dessa patologia 

é de 1 a 2 indivíduos por 100.000 habitantes e a prevalência é de 3 a 5 indivíduos por 

100.000 habitantes por ano, com maior predomínio no sexo masculino12. 

A ELA pode ser subdividida em duas formas: a forma de início bulbar que atinge 

25% dos casos, acometendo primeiramente os músculos dos lábios, língua e 

orofaringe causando disartria e disfagia progressiva e a forma de início na coluna 

vertebral que atinge 75% dos casos, acometendo primeiramente os músculos dos 

membros e/ou tronco causando fraqueza muscular, atrofia, cãibras e fasciculações13. 

Com a progressão da doença acontece uma interrupção da homeostasia do sistema 

respiratório que depende do normal funcionamento de todos os mecanismos 

fisiológicos que integram estes incluindo: 1) drive central de centros respiratórios 

bulbares e de centros corticais, 2) força e coordenação muscular dos músculos 

respiratórios (inspiratórios, expiratórios e bulbares), e 3) estruturas pleuro-pulmonares 

e gradil costal. Na ELA, o drive central está geralmente preservado com manutenção 

da capacidade de resposta às variações gasométricas. 

A disfunção ventilatória resulta da extensão do processo de desnervação ativa aos 

três grupos musculares responsáveis pela mecânica ventilatória, atingindo os 

músculos inspiratórios, particularmente o diafragma e intercostais externos, 

determinando uma redução progressiva da pressão inspiratória máxima (PImáx), do 

volume corrente (VC) e da capacidade vital (CV). As vias aéreas são protegidas pela 

musculatura bulbar assegurando normal deglutição dos alimentos e saliva, prevenindo 

episódios recorrentes de aspiração e mantém a potência da via aérea particularmente 

durante a fase de aceleração do fluxo expiratório associado à tosse. Deste modo, nas 

formas bulbares da ELA, a paresia e incoordenação dos músculos bulbares resultam 

em sialorréia abundante com aspiração recorrente de saliva e alimentos para a via 
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aérea a qual, em virtude do colapso expiratório das vias superiores, não tem 

capacidade de manter um fluxo expiratório suficiente para produzir uma tosse eficaz 

e protetora14. 

A tosse é um mecanismo complexo de proteção da árvore brônquica, tendo um 

importante papel na manutenção da via aérea livre de secreção e de corpos estranhos, 

podendo ser iniciada de forma reflexa ou voluntária. A efetividade na remoção do muco 

é dependente da magnitude do pico do fluxo gerado durante a tosse. A pressão 

intrapulmonar elevada alcançada a partir de uma inspiração profunda, do fechamento 

da glote e da contração da musculatura expiratória proporciona altos fluxos na fase 

explosiva da tosse e este alto fluxo transfere energia cinética do ar para a secreção 

ou para o corpo estranho, removendo-os da parede brônquica e transportando-os até 

a faringe ou a boca, onde podem ser eliminados. Para que este mecanismo aconteça 

de forma satisfatória, é necessário haver atividade neuromuscular intacta e 

coordenação efetiva10. 

O diagnóstico e tratamento de alterações respiratórias em pacientes com ELA é 

decisivo para uma melhor qualidade de vida e aumento da sobrevida. Para isso, testes 

de função respiratória têm sido amplamente usados, tanto para diagnosticar, quanto 

para predizer a sobrevida desses pacientes3. A avaliação do PFE associado à tosse, 

tem um papel importante, pois permite avaliar a capacidade de músculos abdominais 

de gerar pressão suficiente para expectoração das secreções das vias aéreas, 

evitando infecções pulmonares. 

 O acometimento dos músculos respiratórios resulta em tosse ineficaz, redução 

da ventilação, da complacência pulmonar e episódios de hipoventilação noturna, 

aumento do trabalho respiratório, redução progressiva dos volumes de ar e assim o 

comprometimento da tosse. Em decorrência dessas alterações, a insuficiência 

ventilatória implica elevada morbimortalidade em pacientes com doenças 

neuromusculares (DNM)9. 

 Na tosse normal, 2,3 ± 0,5 L de ar são expelidos à taxa de fluxo de 360 a 1.200 

L/min. Portanto, quanto maior for o volume pulmonar, maior será a força elástica da 

musculatura expiratória e mais eficaz será a tosse. Nos pacientes com ELA, cada 

etapa do reflexo de tosse pode estar comprometida, seja pela fraqueza dos músculos 

inspiratórios (no qual o indivíduo não alcança inspiração prévia), bulbares (causando 

pobre fechamento glótico) ou expiratórios (levando à incapacidade de compressão 
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das vias aéreas centrais)9. Por essas razões, a avaliação da tosse é essencial durante 

o acompanhamento de pacientes com ELA e pode ser mensurada de forma simples e 

objetiva por meio do PFT. Este corresponde ao mais alto valor de fluxo de ar exalado 

durante a tosse e pode ser medido com o auxílio de um peak flow meter. 

O PFT avalia se o indivíduo tem capacidade para conseguir eliminar as secreções. 

Em especial, nos pacientes com doenças neuromusculares, o fluxo da tosse diminuído 

pode se associar com maior risco de complicações respiratórias. Quanto maior o fluxo 

de tosse, menores são as complicações respiratórias nos doentes 

neuromusculares15,16. O PFT pode predizer a eficácia da tosse em pacientes com ELA. 

A partir da observação deste parâmetro é possível iniciar um treino de tosse assistida 

aos pacientes e seus cuidadores na prática clínica17. Valores de PFT abaixo de 270 

L/min apontam risco de insuficiência respiratória com tosse ineficaz e indicam a 

necessidade de iniciar a prática de tosse assistida para eliminação de secreções. Já 

quando abaixo de 160 L/min não há garantia de uma adequada proteção das vias 

aéreas, pois a força muscular tende a piorar durante episódios infecciosos. O valor de 

PFT de 270 L/min tem sido utilizado para detectar pacientes que se beneficiariam de 

técnicas de tosse assistida, e já foi demonstrado que em doentes com ELA com PFT 

nestes valores, realizar tosse assistida manual ou mecanicamente, associado a 

suporte ventilatório, pode prolongar a sobrevida e postergar a necessidade de 

traqueostomia. Frequentemente com estes valores (abaixo de 160L/min) a disfunção 

bulbar já é importante e os pacientes não são mais capazes de remover as secreções 

respiratórias. A avaliação do PFT repetidamente pode auxiliar na detecção precoce de 

tosse ineficaz, levando a intervenções terapêuticas a fim de otimizá-la. O fluxo da 

tosse é diminuído, em pacientes que não têm habilidade suficiente para inflar os 

pulmões18. 

Então, com o objetivo de melhorar o volume pulmonar pré-tosse e o PFT, algumas 

técnicas podem ser indicadas, como a insuflação máxima (insuflações sucessivas de 

ar por meio de ressuscitador manual ou ventilador volumétrico portátil, com 

aprisionamento deste ar pelo paciente até atingir insuflação máxima) e a tosse 

assistida manualmente, que, segundo os autores, é a aplicação de pressão abdominal 

após máxima insuflação. A insuflação pulmonar impede o colapso alveolar, ajuda a 

manter a complacência pulmonar e aumentar o fluxo de tosse. E o pico de fluxo de 

tosse adequado, é necessário para expelir o muco das vias aéreas; com a intervenção 
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manual e/ou mecânica introduzida produz mais fluxo de tosse quando os pacientes 

não podem tossir10. 
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Conclusão 

Através do estudo, conclui-se que a ELA precisa de muita atenção em relação a 

avaliação da força de musculaturas envolvida no seu acometimento, para ter um bom 

PFT. Pois a eficácia da tosse é, com frequência, avaliada por meio da força muscular 

expiratória, porém, não deve ser negligenciada a importância da musculatura 

inspiratória e do adequado fechamento e abertura da glote. Já que quanto maior a 

velocidade do fluxo de ar no momento da tosse, maior é a sua eficácia. Então, ficou 

compreendido que o PFT é uma técnica muito utilizada para esse tipo de paciente, 

onde avalia a magnitude deste fluxo, não medindo isoladamente as fases da tosse, 

sendo, portanto, a forma mais reprodutível de avaliação da força da tosse. 
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