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RESUMO  

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença evitável e tratável, 

com alguns efeitos extrapulmonares importantes que podem contribuir para um 

agravamento em alguns pacientes. Seu componente pulmonar é caracterizado pela 

limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A limitação do fluxo aéreo 

geralmente é progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal do 

pulmão, a partículas ou gases nocivos. São indicadas para estes pacientes exercícios 

que garantem ao indivíduo uma boa ventilação pulmonar, melhor oxigenação e 

ativação da musculatura respiratória profunda. Sendo assim, os exercícios do Método 

Pilates® são considerados uma alternativa terapêutica promissora para o tratamento 

desses pacientes, atendendo suas respectivas necessidades pois, além do controle 

da respiração em todos os exercícios, temos aumento de mobilidade 

toracoabdominal, flexibilidade, diminuição das tensões e ajudam na conscientização 

corporal.  
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INTRODUÇÃO  

Segundo a iniciativa GOLD publicada em 2006, a Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) é uma doença evitável e tratável, com alguns efeitos 

extrapulmonares importantes que podem contribuir para um agravamento em alguns 

pacientes. Seu componente pulmonar é caracterizado pela limitação do fluxo aéreo 

que não é totalmente reversível.  

 A Limitação do fluxo aéreo se deve ao processo inflamatório crônico, que 

causa alterações estruturais nas pequenas vias aéreas e destruição do parênquima 

pulmonar, causando uma diminuição da retração elástica pulmonar e, por fim, essas 

alterações diminuem a capacidade das vias aéreas de permanecerem abertas 

durante a expiração (GOLD, 2006).  

As alterações da mecânica respiratória gera repercussões sobre o padrão 

postural desses paciente, como a hiperinsuflação pulmonar que causa uma retificação 

do músculo diafragma, levando a diminuição de sua força, e assim o paciente com 

DPOC tende a usar a mais a musculatura acessória da inspiração , causando um 

padrão respiratório de predomínio costal, onde o paciente também apresenta 

protusão dos ombros, encurtamentos musculares e modificações na mobilidade da 



   
 

   
 

coluna e caixa torácica , ainda sendo observado a presença de cifose e aumento do 

diâmetro Antero posterior do tórax  em alguns desses pacientes (FITIPALDI, 2009).  

Já foi mostrado que os pacientes com DPOC se beneficiam de um programa de 

treinamento com exercícios, obtendo melhora tanto na tolerância ao exercício quanto 

nos sintomas de dispneia e fadiga (FITIPALDI, 2009). 

Os exercícios do método Pilates® que tem como um dos seus princípios a 

respiração tridimensional, garante ao indivíduo uma boa ventilação pulmonar, melhor 

oxigenação e ativação da musculatura respiratória profunda, através da expansão 

posterior e lateral do tórax, aumentando a área de expansão pulmonar e alterando os 

volumes pulmonares, podendo ser benéfico para os portadores de DPOC (RAFAEL 

et al, 2010). 

 

OBJETIVO 

        O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito de uma sessão de Pilates® na 

hiperinsuflação pulmonar de pacientes com DPOC.  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

       Serão recrutados para o presente estudo 20 indivíduos, provenientes da lista de 

espera do programa de reabilitação cardiopulmonar da clínica de fisioterapia da 

Universidade São Judas Tadeu, que nunca praticaram o Método Pilates®, de ambos 

os gêneros e com o diagnóstico de DPOC leve a moderado.  

Os pacientes serão submetidos a uma sessão de “familiarização” e após 7 dias 

são convidados a retornar ao laboratório para a realização de uma sessão do Método 

Pilates®, Nesse dia serão submetidos a avaliação postural que inclui inspeção 

postural e do padrão respiratório, seguida de avaliações respiratórias, como 

cirtometria nos níveis axilar, xifoide e umbilical  PiMax e PeMáx através da 

Manovacuômetria e Peak Flow (avaliação do pico de fluxo nas vias aéreas), 

goniômetria da coluna lombar, antes e após a sessão de Pilates®. A sessão será 

composta pelos seguintes exercícios de MatPilates® (Pilates® no solo): ativação do 

transverso do abdômen, círculos com as pernas, abdômen superior, retração 

escapular, mobilidade torácica, ponte e círculos com os braços. Durante toda a 

intervenção os comandos verbais de respiração serão salientados. Os Materiais 



   
 

   
 

utilizados: Bola Suiça (60 kg – 80 kg), Colchonetes, Fita métrica, Peak Flow, 

Manovacuômetro e Goniômetro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho está na fase de recrutamento e triagem dos pacientes.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido ao fato de o estudo estar em fase inicial de coletas, ainda não 

possuímos nenhum resultado a ser apresentado neste momento. 
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