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Resumo  

A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é a obstrução da passagem do ar 

pelos pulmões causada pela fumaça do cigarro ou de outros compostos nocivos. 

Tem como sintomas tosse, excesso de muco nos pulmões, falta de ar e fadiga, que 

geram uma limitação na qualidade de vida desses pacientes. O Método Pilates é um 

programa de condicionamento físico e mental, de forma dinâmica que visa trabalhar 

força, alongamento, flexibilidade, equilíbrio, tendo o abdome como centro de força. O 

objetivo da pesquisa é analisar a mobilidade torácica e pressões respiratórias após a 

aplicação de exercícios de Pilates em pacientes com DPOC. Na metodologia da 

pesquisa, para a avaliação e reavaliação, será usado os testes de manovacuometria 

e cirtometria em 10 pacientes com diagnóstico de DPOC. Como protocolo de 

tratamento serão usados seis exercícios de solo do Pilates. A hipótese dos 

resultados esperados, é que o método Pilates promova o aumento da mobilidade 

torácica e pressões respiratórias, por ser utilizado o trabalho respiratório e a ativação 

do Power House que auxilia no fortalecimento dos músculos respiratórios. 

Introdução 

Joseph Hubertus Pilates desenvolveu o método Pilates durante a 1ª guerra mundial. 

É um programa de condicionamento físico e mental, de forma dinâmica que visa 

trabalhar força, alongamento, flexibilidade, equilíbrio, tendo o abdome como centro 

de força, realizado com poucas repetições. (MARTINS, 2013) 

Pilates denominava seu método de Contrologia ou Arte do Controle, que é a 

capacidade que o ser humano tem de se mover com conhecimento e domínio do 

próprio físico, apresentando uma completa coordenação do corpo, mente e espírito, 

utilizando princípios específicos para promover a integração entre eles, que são a 

concentração, centro de força (power house), fluidez, precisão, respiração e controle 

dos movimentos. (MARÉS, et al. 2012) 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) aparece como um problema de 

saúde pública e tem recebido crescente atenção nos últimos anos. É a sexta causa 

de óbito no mundo e as estimativas prevêem que alcance o terceiro lugar até 2020. 

No Brasil, segundo os dados do Data-SUS, de 1996 a 2013, aconteceram mais de 

600 mil mortes por DPOC. No país, a doença apresenta-se como a terceira causa de 



morte entre as doenças crônicas não transmissíveis, com um aumento de 12% no 

número de óbitos entre os anos de 2005 e 2010. Representa cerca de 40 mil óbitos 

por ano em função desta patologia. Ainda, ela é responsável por alta parcela dos 

custos do sistema de saúde, devido ao grande número de internações por suas 

complicações ou comorbidades. (FREITAS, et al. 2017)  

Existe crescente evidência de que a DPOC é mais que apenas uma doença 

pulmonar, apresentando importantes efeitos sistêmicos. É caracterizada por 

limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível, resultado de resposta inflamatória 

exacerbada dos pulmões secundária a uma resposta anormal a estímulos nocivos 

do ambiente, principalmente a fumaça dos cigarros. A espirometria é o padrão-ouro 

para diagnóstico e avaliação da evolução da doença, mensurando de forma 

padronizada e objetiva a limitação de fluxo aéreo. (FREITAS, et al. 2017) 

Por ser utilizado o trabalho respiratório e a ativação do Power House que auxilia no 

fortalecimento dos músculos respiratórios, como princípios do método Pilates, 

espera-se que o mesmo promova o aumento da mobilidade torácica e pressões 

respiratórias em pacientes com DPOC. No entanto, há uma escassez científica de 

um programa de reabilitação motora para pacientes portadores dessa patologia. 

Obter evidências científicas sobre os benefícios do Pilates nesses pacientes será 

importante, pois possibilitará aplicá-lo para auxiliar a reabilitação da patologia e 

consequentemente gerar uma melhor qualidade de vida. 

Objetivos 

 Analisar a mobilidade torácica e pressões respiratórias após a aplicação de 

exercícios de Pilates em pacientes com DPOC. 

Metodologia 

Para avaliação pré e pós tratamento, será usado os testes de manovacuometria e 

cirtometria. A manovacuometria é um teste simples, rápido e não invasivo por meio 

do qual a pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória máxima 

(PEmáx) são obtidas, a fim de auxiliar na avaliação muscular respiratória. (SANTOS, 

2017) A cirtometria é uma das maneiras mais indicadas para mensuração da 

mobilidade toracoabdominal. É a medida do perímetro torácico durante os 

movimentos respiratórios; durante as fases expiratória e inspiratória máximas. Serão 



convidados inicialmente 10 pacientes com diagnóstico de doença pulmonar 

obstrutiva crônica avaliados por um pneumologista. Para o protocolo de tratamento 

serão usados seis exercícios de solo do Pilates: The Hundred, Single Leg Stretch, 

Double Leg Stretch, Single Straight Stretch, Double Straight Leg Stretch, e Half Roll 

Down.  

Desenvolvimento 

O projeto ainda está em andamento e não foi realizada nenhuma análise. 

Resultados Preliminares 

O projeto ainda está em andamento e não foi realizada nenhuma análise. 
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