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“Infelizmente muitos precisam, mas poucos sabem  
da existência da fisioterapia respiratória e outros  
não têm meios para a requisitar – é por esse motivo  
que nasceu a InspirO2 (inspiro.pt), para dar  
as mesmas oportunidades a toda a gente„

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA DOENTES 
PÓS-COVID-19
A realidade dos dias de hoje é de incer-
teza e preocupação diária em manter as 
medidas para evitar a doença.
Foram documentados cerca de 943.000 
casos de Covid-19 em Portugal (pouco 
mais de 10% da população), desde que 
soubemos pela primeira vez da existência 
do vírus SARS-Cov2.
Estima-se que cerca de 30% das pessoas 
que estiveram internadas manterão seque-
las no mínimo durante três meses e que 
uma percentagem significativa dos que 
tiveram formas mais ligeiras também re-
ferem queixas como cansaço, fadiga fácil 
relacionada com o movimento, dificuldade 
de concentração ou dificuldade respiratória 
– inspiram e expiram, mas falta-lhes o ar. 
A persistência dos sintomas é maior em 
pessoas mais idosas ou com doenças pré-
-existentes, mas também ocorre em indi-
víduos jovens e previamente saudáveis.
O objetivo da reabilitação respiratória in-
clui melhorar a função pulmonar, reduzir a 
gravidade dos sintomas do doente e con-
sequentemente melhorar a sua qualidade 
de vida, podendo reduzir a necessidade 
de idas ao hospital.
A Associação Portuguesa de Fisioterapeu-
tas recomenda fisioterapia respiratória aos 
doentes que apresentam:
• Disfunção respiratória ou muscular pe-
riférica;

• Baixa condição física;
• Dificuldades respiratórias após o exercício;
• Atrofia muscular (inclusive dos múscu-
los respiratórios e musculatura do tronco).
É por isso que a fisioterapia respiratória é 
importante e diferenciadora na recupera-
ção da qualidade de vida. Para além dos 
benefícios físicos, esta intervenção também 
permite que os pacientes aliviem sintomas 
emocionais – como o medo, a ansiedade, 
a insónia e até mesmo a solidão.
Foi desta forma que a Associação Inspiro 
(inspiro.pt) criou uma intervenção dese-
nhada, avaliada e realizada por fisiotera-
peutas da área da intervenção cardiorres-
piratória, que consiste num programa de 
recuperação que dura oito semanas, atra-
vés de sessões de 45 minutos, duas e três 
vezes por semana.
Infelizmente muitos precisam, mas poucos 
sabem da existência da fisioterapia respi-
ratória e outros não têm meios para a re-
quisitar – é por esse motivo que nasceu a 
InspirO2 (inspiro.pt), para dar as mesmas 
oportunidades a toda a gente.
É assim que, passo a passo, estes doentes 
podem voltar à normalidade, pelo menos à 
normalidade do agora, de uma pandemia.
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