
Puxar o ar pelo nariz uma vez pelo nariz, enchendo 
bastante o pulmão, e soltar uma vez pela boca, como 
se estivesse apagando uma vela.

Puxar o ar pelo nariz 3 vezes, puxando um pouco de 
cada vez e guardando no pulmão, e depois soltar 1 vez 
pela boca, como se estivesse apagando uma vela.

É um incentivador respiratório, que pode ser adquirido em farmácias ou 
ortopedias e utilizado, de acordo com o manual: puxando o ar de forma 
rápida e forte buscando elevar as 3 bolinhas existentes no aparelho.

Puxar o ar pelo nariz 1 vez até que o pulmão esteja 
bem cheio e assoprar pela boca 3 vezes, sem puxar 
novamente o ar, como se estivesse apagando 3 velas 

Utiliza-se um recipiente, que pode ser uma garrafa de refrigerante 
(600 ml) ou de água mineral, coloca-se um canudo (ou uma sonda) 
até o final da garrafa e então assopra-se, fazendo bolhas na água.

Puxar o ar pelo nariz uma vez até encher bastante o 
pulmão, prende-se o ar por 5 segundos e solta-se o 
ar 1 vez pela boca.

Puxar o ar 1 vez pelo nariz e soltar 1 vez pela boca com 
a língua um pouco para fora e lábios levemente 
fechados, atrapalhando a saída do ar.

Puxar o ar pelo nariz 1 vez e levanta-se os braços 
juntamente com a respiração, a frente do corpo e 
depois solta o ar e abaixa-se os braços.

Puxa-se o ar pelo ar pelo nariz 1 vez enquanto 
abre-se os braços e solta-se o ar, 1 vez pela boca, 
enquanto abaixa-se os braços.
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Exercícios Respiratórios

Esse Infográfico traz  uma pequena parte do  conteúdo sobre 
exercícios de Fisioterapia Respiratória e cuidados, no inverno, 
com pessoas em situação de mais fragilidade (como idosos, 
doentes ou crianças), do site Abrigo Criativo (da instituição 
filantrópica Lar Abrigo Amor a Jesus) objetivando ensinar um 
modo natural de prevenir ou cuidar das doenças respiratórias.
https://www.abrigocriativo.com/fisioterapia-respiratoria 

Texto: Karine Malhard, 
Fisioterapeuta no Lar Abrigo 

Amor a Jesus, trabalha no 
hospital São Lucas, em Nova 
Friburgo, RJ. É pós graduada 
em Fisioterapia na Saúde do 

Idoso e especialista em 
fisioterapia intensiva.
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