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INTRODUÇÃO A silicose é uma doença fibrogénica, progressiva e irreversível, que resulta em falência respiratória, por alterações da ventilação pulmonar e das trocas gasosas. É uma pneumoconiose de alta prevalência, atribuída à inalação 
de sílica ou dióxido de silício (SiO2) que apesar de ser facilmente controlável ainda causa doença  em países desenvolvidos. 
A reabilitação respiratória (RR), como está amplamente demonstrado na doença pulmonar obstrutiva pode ajudar a melhorar a tolerância ao exercício e a capacidade de realizar atividades de vida diária em indivíduos com formas 
moderadas a graves da doença, no entanto a literatura  sobre o seu impacto nas pessoas com Silicose  é bastante escasso. 

CONCLUSÃO: A RR em  pessoas com silicose melhora a tolerância ao exercício físico não tendo efeito significativo na função respiratória . Estudos prospectivos com amostras maiores podem ajudar a confirmar estes dados. 

OBJECTIVOS:  
Avaliar o Impacto de um programa de Reabilitação Respiratória (PRP) na tolerância ao exercício e na Função Respiratória (FR) em doentes com Silicoses . 
MÉTODOS: 
•Estudo Retrospectivo 
•Foram incluídos doentes com exposição à sílica que realizaram tratamento entre 2008 e 2012 no Sector de Cinesiterapia Respiratória do Serviço de Pneumologia  do Centro Hospitalar de São João. 
•O programa teve duração média de 12 semanas, 3 vezes por semana e incluiu programa educacional, treino de exercício em cicloergómetro (30´) e reforço dos grandes grupos musculares dos membros superiores e inferiores. 
•Todos os doentes realizaram  antes e após o PRP  provas funcionais respiratórias (PFR) e Prova de marcha de 6 minutos (6MWD) 

RESULTADOS 
•Amostra de 11 pessoas 
•Média de idades 56  (amplitude entre 41 e 58) 
• 100% do sexo masculino 
• VEMS% mediano de 32%. 
 
•  Melhoria  clinica significativa na tolerância ao exercício com 
aumento mediano de 75 metros na 6MWD (25 m distancia 
mínima clinicamente significativa) 
 
•A FR não foi alterada não se encontrando variabilidade 
estatisticamente significativa nos valores das PFR muito 
embora existisse redução do valor residual 
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Exposição a pó de silica 
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