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1. RESUMO 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença prevenível e tratável com 

alguns efeitos extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade 

individualmente. Denomina um grupo de entidades nosológicas respiratórias que 

geram obstrução crônica ao fluxo aéreo. O Método Pilates tem como objetivo 

integrar corpo, mente e espírito através de exercícios realizados no solo e em 

aparelhos. O presente trabalho busca verificar as respostas e a efetividade do 

método pilates na capacidade funcional respiratória em pacientes com DPOC. A 

amostra foi constituída de 3 pacientes adultos, de ambos os gêneros, com 

diagnóstico clínico de DPOC e com faixa etária entre 50 e 74 anos . Os pacientes 

foram orientados sobre todos os procedimentos a serem abordados e após a 

elucidação de todas as informações da pesquisa e, de acordo, assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi dividida em etapas: 

PRIMEIRA ETAPA: 1º Momento: Avaliação Fisioterapêutica, 2º Momento: Teste de 

Força Muscular Respiratória: (Manovacuometria), 3º Momento: Índice de Dispnéia, 

4º momento: Avaliação da capacidade física através do TESTE DE CAMINHADA DE 

SEIS MINUTOS (TC6), 5º momento Aplicação do Questionário de Qualidade de Vida 

(SGRQ), 6º Momento: Protocolo de Exercícios de Pilates. SEGUNDA ETAPA: Ao 

término de 03 meses de aplicação do protocolo de pilates, foram realizadas, 

novamente, a coletas dos dados, onde todos os procedimentos metodológicos foram 

reavaliados, exceto a ficha de avaliação fisioterapêutica. Posteriormente os dados 

foram comparados e analisados. Conforme o tratamento empregado para avaliação 

da melhora da capacidade funcional respiratória e com base nos escores analisados 

do questionário SGRQ notou-se uma melhora satisfatória dos escores avaliados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os sintomas encontrados em indivíduos om DPOC trazem consequências 

agravantes na vida diária dos pacientes, reduzindo sua qualidade de vida, 

capacidade funcional respiratória e seu condicionamento físico. 

O exercício físico é um aliado importante para a busca de uma vida saudável. 

Ações terapêuticas aplicadas de forma orientada e focadas nas reais necessidades 

permitem ao indivíduo conhecer o seu quadro clínico e compreender as razões das 

mudanças de hábitos de vida mais saudáveis, buscando uma melhor qualidade de 



vida e obtendo um estado de saúde positivo e adquirindo bem estar físico, social e 

mental. 

 O documento de consenso da Organização Mundial de Saúde - Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) - usa a seguinte definição: “a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença prevenível e tratável com 

alguns efeitos extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade 

individualmente” (LANGER, 2009). 

 A sigla DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) denomina um grupo 

doenças respiratórias que geram obstrução crônica ao fluxo aéreo podendo ser de 

caráter fixo ou reversível de forma parcial, tendo como alterações fisiopatológicas de 

base, graus variáveis de bronquite crônica e enfisema pulmonar. Sendo formado por 

dois processo patológicos diferentes, que são a bronquite crônica, e o enfisema 

pulmonar . A resistência das vias aéreas é progressiva e está associada a uma 

resposta inflamatória anormal a partículas tóxicas ou a gases nos pulmões 

(NATIONAL HEART, LUNG AND BLOOD INSTITUTE, 2001). 

Além da dispnéia, tosse, sibilância, produção de secreção e infecções 

respiratórias de repetição, consequências sistêmicas, como descondicionamento, 

fraqueza muscular, perda de peso e desnutrição são comumente observadas. A 

atividade física na vida diária reduz de forma significativa em comparação com 

indivíduos saudáveis comparados para a idade. (LANGER, 2009). 

Criado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates em 1926, o Método Pilates tem 

como objetivo unificar corpo, mente e espírito, através de exercícios realizados no 

solo e em aparelhos criados por ele.  O treinamento de Pilates pretende melhorar a 

flexibilidade geral do corpo e buscar a saúde através do fortalecimento do “centro de 

força”, melhora da postura e coordenação da respiração com os movimentos 

realizados. É um método que trabalha com exercícios musculares de baixo impacto 

contracional, fortalecendo intensamente a musculatura abdominal.  É um programa 

completo, que promove benefícios através de movimentos corporais e treinamento 

mental numa vasta órbita de exercícios potenciais (CAMARÃO, 2004). 

O método Pilates Solo Clássico é tem base na aplicabilidade de seis 

princípios: Concentração: Durante o exercício a atenção é voltada para cada parte 

do corpo, para que o movimento seja desenvolvido com maior eficiência possível, 

adquirindo consciência de sua estrutura. Controle: Controle do movimento é a 

percepção da atividade motora dos músculos numa ação especifica. A coordenação 



é a conexão da atividade motora de todo o corpo visando um padrão  harmônico de 

movimento. Precisão: Consiste no refinamento do controle e equilíbrio dos diferentes 

músculos envolvidos em um movimento. Centramento: “Powerhouse” ou centro de 

força, o ponto focal do controle corporal. Este centro de força forma uma estrutura 

de suporte, responsável pela sustentação da coluna e órgãos internos. O 

fortalecimento dessa musculatura proporciona a estabilização do tronco e um 

alinhamento biomecânico com menor gasto energético. Respiração: o ciclo 

respiratório proposto pelo método pilates ocorre na seguinte ordem cronológica: 

1)Inspiração torácica; 2) Expiração do tórax; 3)Expiração do tórax inferior; 4) 

Expiração abdominal. Este ciclo deve ser sincronizado ocorrendo ao mesmo tempo 

da ação muscular, favorecendo o incremento da ventilação pulmonar, a melhora da 

oxigenação tecidual. Movimento Fluido: Refere-se ao tipo de movimento, que deve 

ser de forma controlada e continua, deve exibir qualidade de fluidez e leveza. 

(DALTRO e FERNANDES, 2004; CRAIG, 2005; GALLAGHER e KRYZANOWSKA, 

2000). 

O método apresenta uma gama de benefícios, como: Aumento da flexibilidade 

e alongamento; aumento da força muscular; aumento da resistência física e mental; 

aumento da concentração; alivio e diminuição das tensões; melhora da coordenação 

motora; melhora da capacidade cardiorrespiratória; estimulação do sistema 

circulatório e oxigenação do sangue; fortalece a musculatura do assoalho pélvico, 

fortalece a musculatura abdominal; propicia o equilíbrio e a propriocepção; reabilita; 

mantém a mente alerta; promove correção postural; promove relaxamento; favorece 

o condicionamento físico e a qualidade de vida (NUNES, 2008). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Verificar as respostas e a efetividade do método pilates na capacidade funcional 

respiratória em pacientes com DPOC. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a força dos músculos ventilatórios destes pacientes através da 

manovacuometria 

 Avaliar qualidade de vida através do questionário San’t George 

 Avaliar sensação de dispneia utilizando Medical Research Council (MRC) 



 Avaliar a capacidade funcional através do Teste de Caminhada de 6 

minutos 

 

4. METODOLOGIA 

4.1TIPOS DE PESQUISA. 

O presente trabalho é caracterizado com sendo uma pesquisa experimental, pois 

segundo Cervo; Bervian (2002), ), este tipo de estudo permite manipular diretamente 

as variáveis relacionadas com o objeto de estudo.  

4.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA E ASPECTOS ÉTICOS 

A amostra foi constituída de 3 pacientes adultos, de ambos os sexos, com 

diagnóstico clínico de DPOC feito por profissionais médicos pneumologistas da 

cidade de Araxá/MG, confirmados através de espirometria, e encaminhados para a 

Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ,  no setor de Pneumofuncional e 

Cardiovascular 

Os pacientes que participaram do estudo foram orientados sobre todos os 

procedimentos a serem abordados e após a elucidação de todas as informações da 

pesquisa assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram adotados 

os seguintes critérios de inclusão e exclusão. 

 Critérios de Inclusão: Indivíduos hemodinamicamente estáveis; sem déficit 

cognitivo e que aceitem participar do estudo. 

 Critérios de Exclusão: Não se enquadrar nos critérios de inclusão; 

indivíduos com cardiopatias associadas e quadro agudo de DPOC. 

4.3.  INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Para a coleta de dados, o estudo foi desenvolvido como descrito a seguir: 

1º ETAPA: 

1º Momento: Avaliação Fisioterapêutica 

  Inicialmente foi realizada uma avaliação fisioterapêutica através de uma ficha 

utilizada no setor de reabilitação Pneumofuncional e Cardiovascular da Clínica de 

Fisioterapia do UNIARAXÁ, com a finalidade de coleta de dados e anamnese do 

paciente.  

2º Momento: Teste de Força Muscular Respiratória: (Manovacuometria) 

A pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima 

(PEmax), foram mensuradas através do manovacuômetro Suporte Classe B (ABNT) 

com graduação: -120 cm/H2O a 120 cm/H2O.  



3º Momento: Índice de Dispneia 

 Foi utilizada a escala Medical Research Council (MRC) que mede a 

dificuldade de respiração durante a realização de várias atividades de vida diária. 

Esta escala consta de 05 questões com graus variando de 0 a 4, sendo que quanto 

maior a pontuação pior a dispneia do paciente. 

4ºMomento: Avaliação da capacidade física através do TESTE DE CAMINHADA 

DE SEIS MINUTOS (TC6) 

 É um teste de capacidade física funcional que visa o grau de inabilidade 

física na realização de atividades cotidianas. O teste consiste em uma caminhada 

realizada pelo paciente em um corredor plano e coberto, no qual o paciente é 

orientado a percorrer a maior distância possível em linha reta por um período de seis 

minutos. Inicialmente, com o paciente em repouso na posição em pé próximo ao 

ponto de partida foram registrados os seguintes parâmetros vitais: FC, FR, PA, 

SpO2, e o índice de dispneia e cansaço dos MMII utilizando a Escala de Borg. No 3º 

minuto de realização do teste foram registrados os valores de FC e SpO2. E ao final 

do teste foram coletados novamente os parâmetros vitais, como descritos no início 

do teste. Durante o teste o paciente ainda recebeu um estímulo verbal do 

examinador, ao 3º e ao 5º minuto, sendo ao final do teste registrada a distância 

percorrida em metros pelo paciente. 

5º momento Aplicação do Questionário de Qualidade de Vida (SGRQ) 

A qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada através da aplicação do 

Questionário do Hospital de Saint George de Doença Respiratória (SGRQ), de forma 

individual e particular com o participante. Este questionário consta de 76 itens e 

compreende três componentes: sintomas (que aborda o desconforto por sintomas 

respiratórios), atividade (que avalia o impacto global nas AVD`S e no bem-estar do 

paciente) e seu respectivo impacto.   

O componente sintoma avalia o nível da sintomatologia, incluindo frequência 

e duração da tosse, produção de catarro, falta de ar e chiado no peito, através de 

todas as questões (1,2,3,4,5,6,7 e 8) da parte 1 do questionário. 

O componente atividade preocupa-se com as causas e limitações 

relacionadas a falta de ar durante as atividades, compreendendo as seções 2 e 6 da 

parte 2 do questionário. O impacto avalia fatores relacionados com o emprego, 

estado de controle da doença, pânico, necessidade de medicação e seus efeitos, 



expectativa da saúde e distúrbios da vida diária através das seções 1,3,4,5 e 7 da 

parte 2 do questionário.  

Cada domínio tem uma pontuação máxima possível; os pontos de cada 

resposta foram somados e o total é referido como um percentual deste máximo. 

Valores acima de 10% refletem uma qualidade de vida alterada naquele domínio. 

Alterações iguais ou maiores que 4% após uma intervenção, em qualquer domínio 

ou na soma total dos pontos, indica uma mudança significativa na qualidade de vida 

dos pacientes.  

6º Momento: Protocolo de Exercícios de Pilates 

 Todos os momentos foram conduzidos pela discente autora do estudo, nos 

consultórios de avaliação fisioterapêutica e demais dependências da Clínica de 

Fisioterapia do UNIARAXÁ. Os procedimentos para a coleta de dados foram 

realizados de forma individual e privativa, e posteriormente foi aplicado o protocolo 

de exercícios de Pilates no solo. 

2ª ETAPA:  

 Ao término de 03 meses de aplicação do protocolo de exercícios, foram 

realizadas, novamente, a coletas dos dados, onde todos os procedimentos 

metodológicos foram reavaliados, comparados e analisados exceto a ficha de 

avaliação fisioterapêutica.   

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Todos os resultados levantados na pesquisa foram tabulados e organizados para um 

melhor direcionamento das interpretações científicas, sendo utilizado o programa 

Microsoft Excel® 2010, onde foram realizadas as somas e calculadas as médias 

aritméticas, comparando os valores pré e pós tratamento através de tabelas de 

todas as variáveis envolvidas no estudo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após aprovação do o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, através do número de protocolo 39371/23, o estudo 

teve início com busca de pacientes em clínicas de pneumologistas de Araxá- MG 

com diagnóstico de DPOC.  Os sujeitos foram convidados a participarem do estudo 

por meio de contato verbal, onde foi explicado o objetivo e os procedimentos. 

 Em seguida, os responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido e, o paciente foi inicialmente avaliado.  



A primeira etapa da pesquisa consistiu na avaliação inicial dos pacientes, 

realização de Teste de Força Muscular Respiratória: (Manovacuometria), Índice de 

Dispnéia (Medical Research Council (MRC)), Avaliação da capacidade física através 

do Teste de caminhada de seis minutos (TC6).  Questionário de Qualidade de Vida 

(SGRQ),e protocolo de Exercícios de Pilates que foi aplicado durante 3 meses 

sendo duas sessões por semana com duração de 50 minutos cada.  

 A segunda etapa ao término de 03 meses de aplicação do protocolo de 

exercícios foi realizada novamente, a coletas dos dados, onde todos os 

procedimentos metodológicos foram reavaliados, exceto a ficha de avaliação 

fisioterapêutica e posteriormente os dados foram comparados e analisados. 

 

6. RESULTADOS E DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo evidenciou melhora nos escores de sintomas, atividades, 

impacto e total Geral do questionário SGRQ demonstrando melhoria na qualidade de 

vida desses pacientes, mensurada pelo questionário do Hospital Saint George na 

doença respiratória. Os valores foram decrescentes após 12 semanas de 

tratamento, quando comparados com a avaliação inicial.  Evidenciando a eficácia do 

método em relação a qualidade de vida, e consequentemente promovendo bem 

estar durante as atividades de vida diária . Aumento significativo no Peak flow, na 

PE Máx., PI Máx., evidenciando melhora na capacidade funcional respiratória, 

capacidade física e estado de saúde geral.  

Pacientes 
Sintomas Atividade Impacto Total Geral 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 44,69% 21,73% 60,7 % 73,7% 55,81% 50,88% 55,26% 52,9% 

2 51,90% 11,56% 74,4% 35,8% 50,01% 35,08% 57,72% 31,39% 

3 31,69% 0% 59,4% 23,9% 39,44% 31,12% 44,20% 23,76% 

Figura 1: componentes do questionário Saint Georg. 

 

Com relação à tabela acima, podemos observar uma melhora no componente 

“Sintomas” em todos os pacientes que participaram do estudo, uma vez que alterações 

foram observadas para todos os sujeitos. De acordo com os resultados apresentados 

no componente “Atividades”, podemos observar uma agravamento significativo em 1 

paciente. Embora 2 de 3 sujeitos participantes do estudo evidenciam  redução da 



pontuação demonstrando uma melhora da sua qualidade de vida. É possível observar, 

uma melhora em 3  (100%) dos pacientes no componente “Impacto”. E finalmente no 

componente “Total Geral” podemos observar uma melhora em 100% dos pacientes 

pesquisados, o que sugere a eficácia do protocolo de Pilates na qualidade de vida 

desses indivíduos com DPOC. 

Pacientes 
Pl max. Pe max. Peak flow TC6 min. MRC 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 28 40 48 78 90 100 414 144 4 4 

2 60 80 44 64 140 260 309,03 330 4 4 

3 48 66 64 66 68 110 324 288 2 2 

Figura 2: Variáveis analisadas de Pressão Inspiratória máxima, pressão expiratória 

máxima, peak flow, teste de caminhada de 6 minutos e Escala de dispneia MRC. 

 

De acordo com os resultados demonstrados na tabela acima, podemos observar um 

aumento na PI Máx. do paciente 1 com   41,66%,  o paciente 2 com um aumento de 

25% e o paciente 3 com um aumento de 16,66%   após 12 semanas de Pilates, 

quando comparado com a avaliação inicial. os valores obtidos no teste de PE Máx. 

aponta um aumento na PE máx de todos os pacientes, sendo o paciente 1 com 

36,84%, o paciente 2  com 45% e o paciente 3 com 20%, após 12 semanas de 

Pilates, quando comparado com a avaliação inicial. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a reabilitação pulmonar, utilizando como estratégia de 

tratamento o método Pilates, foi efetiva, pois promoveu um aumento da força dos 

músculos ventilatórios, bem como do pico de fluxo expiratório. Foi evidenciado 

ainda, melhora na capacidade funcional respiratória, capacidade física e ainda no 

estado geral de saúde e qualidade de vida. Todos os participantes obtiveram 

melhora de suas condições clínicas, demonstrando a efetividade do método Pilates 

sob a promoção de saúde e qualidade de vida. O método oferece também 

segurança para a prática de atividade física neste tipo de paciente, promovendo 

fortalecimento da musculatura respiratória e equilíbrio muscular, através dos 

princípios utilizados no método.  



A base utilizada foi o foco em todos os seis princípios para que o método 

fosse devidamente aplicado, esses princípios consistem em: concentração, controle, 

“powerhouse’’ centramento, respiração e movimento fluído. Com o ciclo sincronizado 

ocorrendo ao mesmo tempo da ação muscular, favorece o incremento da ventilação 

pulmonar, melhora a oxigenação tecidual, e consequentemente a captação de 

produtos metabólicos associados à fadiga. Além disso, observamos que o exercício 

em grupo oferece uma boa socialização dos pacientes influenciando positivamente 

na vida dessas pessoas, promovendo bem estar e aumento da auto estima.  

Conclui-se que os objetivos propostos pela pesquisa foram atingidos. O tema 

estudado, no entanto, ainda oferece um vasto campo de exploração, com uma 

amostra superior ao utilizado nesta pesquisa. Apesar das limitações, acreditamos 

que nosso estudo propõe uma nova estratégia de enfrentamento da doença para os 

pacientes com DPOC. 
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