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Reabilitação pulmonar na FPI:
- Atividade física 
- Técnicas conservação de energia 



Objetivos da apresentação
� Conhecer o que é Reabilitação Pulmonar

� Importância do exercício físico na FPI

� Como usar as técnicas de conservação de 
energia para melhorar as atividades de vida 
diária.



Estou aqui?



Mais que uma doença respiratória



Comprometimento sistêmica da FPI

Respiratório Cardiovascular Musculoesquelético Psicossocial

- Ç Falta de ar
- È O2
- Ç Tosse
- Ç Inflamação

-
-È Débito    
cardíaco

- È Resist.muscular

- Ç Sedentarismo

- Ç fadiga

- È capacid. física

- Ç Ansiedade

- Ç Depressão

- È QV



Grande problemas soluções 
complexasREFLEXÃO FINAL:

Fonte: Organização Mundial da Saúde. Cuidados inovadores para as condições crônicas. Brasília, OMS/OPS, 2013

“OS SISTEMAS DE 
SAÚDE 
PREDOMINANTES EM 
TODO MUNDO ESTÃO 
FALHANDO POIS NÃO 
ESTÃO CONSEGUINDO 
ACOMPANHAR A 
TENDÊNCIA DE 
DECLÍNIO DOS 
PROBLEMAS AGUDOS E 
DE ASCENSÃO DAS 
CONDIÇÕES CRÔNICAS. 
QUANDO OS 
PROBLEMAS SÃO 
CRÔNICOS, O MODELO 
DE TRATAMENTO 
AGUDO NÃO FUNCIONA”



Esforço conjunto



Reabilitação 
Pulmonar

Suporte 
nutricional

Educação 
interdisciplinar

Farmacoterapia e 
oxigênioterapia

Conservação 
de energia

Auto 
cuidado

Estratégias de 
manutenção

Avaliação
Plano de 

ação

Diagnóstico e 
tratamento de 
comorbidades

Treinamento 
Físico

Exercícios 
respiratórios



Objetivos RP

❖Controle dos sintomas/ falta de ar

❖Capacidade de realizar atividades diária

❖Desempenho no exercício 

❖Qualidade de vida

Evidências científicas comprovam



Reabilitação 
Pulmonar

Conservação de 
energia

Treinamento Físico

Exercícios 
respiratórios



Avaliação

� Avaliação médica

� Fisioterapeuta/ educador físico

�Nutricionista



Exercício 

� Treinamento aeróbio

� Fortalecimento muscular

� Alongamentos e exerc. Respiratório



Uma sessão de treinamento

5 a 10 min aquecimento

20 a 40 min treinamento aeróbio +

Treinamento de força 

10 a 15 min Alongamentos + Relaxamentos

+

+



Treinamento aeróbio
Tempo: 20 a 40 minutos (pode ser intervalado)

Frequência: 3 a 5 vezes / semana

Cuidado coma SpO2 se < 88% usar O2 



Modalidade



Modalidade

Intervalado
Contínuo

In
te

ns
id

ad
e 

do
 e

xe
rc

íci
o

Tempo



 
!

Ne nhum esforço 
Mu ito , muito  leve 

Mu ito  leve 
Le ve 

Mo derado 
Po uco intenso 

Intenso 

Má ximo 

Mu ito  intenso 
Mu ito , muito  intenso 

0 

1 
2 

0,5 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Intensidade



1. Borg G. Perceived exert ion and pain scales. Human Kinet ics, Champaign (1998).
www.livingwellwithcopd.com

Scale of perceived exert ion

Intensity of the sensation  
(breathlessness, fat igue)

0 None at  all

1 Very light

2 Light

3 Moderat e

4 Somewhat  severe

5 Severe

6 More severe

7 Very severe

8

9 Very, very severe

10 Maximal 
Adapt ed from t he Borg scale1 

Nenhum esforço
Muito Leve

Leve

Pouco Intenso

Moderado

Intenso

Muito, Muito Intenso
Máximo

Muito Intenso



Treinamento de força

�Repetições 8 a 12

�Séries: 2 a 4

�Intervalo ente as séries: 1 a 3 minutos

�Frequência: 3 a 5 vezes / semana

programa de exercícios físicos - Teses USP





Treinamento de força MMII

50

Quadríceps
Agachament o

Posição Inicial

Em pé, com o tronco ereto e abdo-
men contraído, afaste os pés entre a 
largura dos quadris e dos ombros e 
mantenha as costas perpendiculares 
ao solo durante todo o exercício. O 
exercício pode ser realizado com ou 
sem apoio em uma parede lisa ou 
parede + bola.

Posição final

Flexione os quadris e os joelhos lenta-
mente até  que o mesmos formem um 
ângulo de até 90 graus.
Mantenha o peso do corpo entre o 
centro dos pés e a região dos calca-
nhares. Não incline o tronco para a 
frente, evite que os joelhos se movam 
para frente das pontas dos pés durante 
a descida. Suba mantendo os mesmos 
cuidados.

51

Quadríceps
Afundo

Posição Inicial

Em pé, com o tronco ereto e abdo-
men contraído, afaste os pés colo-
cando um atrás e outro à frente do 
quadril. Mantenha as costas per-
pendiculares ao solo durante todo 
o exercício, que pode ser realizado 
com apoio  caso o praticante tenha 
dificuldade em se equilibrar.

Posição final

Flexione o quadril da perna à frente 
e ambos os joelhos lentamente até 
que os mesmos formem um ângulo de 
até 90 graus. Mantenha o abdomen 
contraído, e o corpo equilibrado, sem 
inclinar o tronco para frente enquanto 
desce. Evite que joelhos se movam 
para frente das pontas dos pés du-
rante a descida. Suba mantendo os 
mesmos cuidados.

54

Ext ensores de Quadril(Glút eos)  
Em pé no Banco

Posição Inicial

Suba em um banco estável pisando 
com 1 pé no centro. Segure à frente, 
em uma barra ou lugar firme. Man-
tenha o tronco ereto e abdomem 
contraído.

Posição final

Realize a flexão de joelhos e quadril 
até 90 graus, mantendo estendida a 
perna que não está apoiada (como 
se estivesse descendo um degrau). 
Para subir, apoie no calcanhar e 
faça força na perna apoiada, evite 
fazer força com os braços. Após 
a série com uma perna, realize o 
mesmo com a outra.

60

Pant urrilha (Gêmeos) 
Em pé

Posição Inicial

Em pé com o tronco ereto e abdô-
men contraído.

Posição final

Eleve os calcanheres do solo e volte 
lentamente até quase tocá-los no 
solo novamente. 

Variação 

Realizar com um pé apoiado e a 
outra perna sem tocar o solo.

Membros inferiores



Treinamento de força 

65

Posição Inicial

Deite de costas com os joelhos flexionados, pés apoiados e braços 
na lateral do corpo.

Posição final

Eleve o quadril e sustente o 
corpo de forma isométrica, 
apoiando-se apenas com os 
ombros e pés. Mantenha o 
tronco e pescoço estabilizados 
e eretos.

Variação

Eleve os braços e/ou uma perna.

Est abilização de Tronco  
Post erior

65

Posição Inicial

Deite de costas com os joelhos flexionados, pés apoiados e braços 
na lateral do corpo.

Posição final

Eleve o quadril e sustente o 
corpo de forma isométrica, 
apoiando-se apenas com os 
ombros e pés. Mantenha o 
tronco e pescoço estabilizados 
e eretos.

Variação

Eleve os braços e/ou uma perna.

Est abilização de Tronco  
Post erior

63

Est abilização de Tronco

Posição Inicial

Deite de frente com o ante-
braço, pés e joelhos apoiados. 
Mantenha o abdomem e glúteos 
contraídos.

Posição final

Sustente o corpo de forma 
isométrica, apoiando-se apenas 
com as pontas dos pés e com o 
ante-braço, mantendo o tronco 
e pescoço estabilizados e eretos.

Variação

Apoie o peito do pé.

62

Abdominais 
oblíquos e est abilização

Posição Inicial
Deite no colchonete com um dos 
joelhos flexionados e o pé apoiado no 
solo. Apoie o outro pé cruzado sobre o 
joelho.Cruze um braço atrás da ca-
beça e mantenha o outro na lateral.

Deite no colchonete com os joelhos 
flexionados e apoie os braços ao 
longo do corpo. Mantenha o abdomen 
contraído.

Posição final

Eleve o cotovelo lentamente até  que 
o mesmo toque o joelho oposto e volte 

lentamente. Ápos terminar a série de um 
lado, realize o mesmo com o outro.

Desça um das pernas lentamente até 
que a ponta do pé toque  o solo e volte, 
realize o mesmo com a outra perna. Para 
dificultar, toque a ponta do pé cada vez 

mais longe do quadril.

B

B

A

A

Tronco



Treinamento de força 

Membros superiores

45

Peit oral 
 Flexão de Braços

Posição Inicial
De frente para a parede ou deitado 
de frente, pés na largura dos ombros, 
tronco ereto, e com abdomen e glúteos 
contraídos. Apoia-se as mãos na 
parede ou no chão, com os cotovelos 
estendidos e numa largura um pouco 
maior que a dos ombros.

Posição final

Flexione o cotovelo até que o mesmo 
forme um ângulo de 90 graus, aproximan-

do o tronco da parede ou do chão sem 
mover os pés e mantendo o quadril rígido.

 
Variação

Esse exercício pode ser realizado com os 
joelhos apoiados no solo.

Variação

Variação

46

Peit oral
Em pé

Posição Inicial

Em pé, com joelhos levemente fle-
xionados, o tronco ereto e abdomem 
contraido. Prenda o elástico atrás  
do corpo e comece com os braços 
afastados na lateral do tronco com 
os cotovelos levemente flexionados.

Posição final

Una os braços horizontalmente, de 
modo que as palmas das mãos se 
toquem na frente  do corpo, esti-
cando o elástico.

48

 Cost as
 Remada sent ado

Posição Inicial

Sentado com as pernas estendi-
das e ligeiramente afastadas, ab-
dômen contraído e tronco ereto. 
Passe o elástico atrás dos pés, 
cruze-o na frente do corpo e se-
gure as pontas do mesmo (quanto 
mais curto o elástico, maior a 
intensidade do exercício).

Posição final

Puxe o elástico com ambas as 
mãos com os braços rente ao 
corpo até que as mãos toquem a 
lateral do corpo e os cotovelos 
estejam flexionados e elevados, 
apontando para trás.



Sintomas comuns

� Falta de ar leve a moderada 

� Sudorese

� Fadiga ou queimação nas pernas

� Dor leve ou muscular



Cuidados

Qualquer desconforto anormal pare!!
❖Tonturas,
❖ Palpitaçoes
❖ Náuseas, 
❖ Dores, 
❖ Baixa SpO2





Exercícios Respiratórios



Exercícios respiratórios 



Conservação de energia

Reduzir o gasto � energético durante a realização das atividades 
de vida diária (AVDs); 
Diminuir a � sensação de dispnéia; 
Aumentar a funcionalidade de forma independente; �

Melhorar a qualidade de vida dos pacientes. �



1. ORGANIZE AS ATIVIDADES DO DIA 

2. REALIZE AS TAREFAS SEM PRESSA

3. DESCANSE ENTRE AS ATIVIDADES

4. COLOQUE AS COISAS EM LUGARES DE FÁCIL ACESSO

5. SE PRECISO, SENTE-SE AO REALIZAR TAREFAS

6. PARE, DESCANSE P/ RESPIRAR SE SENTIR FALTA DE
AR DURANTE AS REFEIÇÕES



Técnicas de Conservação de Energia
Lavar o rosto

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Lavar o rosto

Técnicas de Conservação de Energia
Lavar o rosto

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia
Pentear os cabelos

Pentear o cabelo
Técnicas de Conservação de Energia

Pentear os cabelos

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Calçar sapatos

Calçar os sapatos
Calçar sapatos

Técnicas de Conservação de Energia

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia
Tomar banho

Tomar banhoTécnicas de Conservação de Energia
Tomar banho

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia
Organização do Ambiente

Organização do ambiente

Mayer AF, Cardoso F, Velloso M, Ramos RR. Fisioterapia Respiratória In: Tarantino AB. Doenças 
Pulmonares 5a Edição – 2002.

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia
Eliminar as Atividades Desnecessárias

Eliminar as atividades 
desnecessáriasTécnicas de Conservação de Energia

Eliminar as Atividades Desnecessárias

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Técnicas de Conservação de Energia
Eliminar as Atividades DesnecessáriasEliminar as Atividades Desnecessárias

Técnicas de Conservação de EnergiaEliminar as atividades 
desnecessárias

Velloso e Jardim. J Bras Pneumol. 2006; 32:580-586

Errado Certo



Postura correta



Se você sofre de falta de ar grave:
❖ Iinspirar em repouso.

Suba um passo enquanto expira, e pare para ❖
inalar. Repita para cada passo.

Se você conseguir escalar algumas etapas:
❖ Inspirar  em repouso.
❖3-4 passos enquanto expira, pare para inalar.

Subindo escadas



Subindo escadas

�Mantenha as escadas livres de obstáculos.
�Mantenha uma mão sobre a grade para 

segurança. 
� Não puxe a grade para escalar.
� Suba lentamente.
� Pare, conforme necessário.
� Não force sua expiração 
�Respeite seus próprios limites.



Transportando objetos

�Antes de levantar um objeto pesado, inspire pelo nariz.

� Incline-se e pegue o objeto enquanto expira através dos 

lábios franzidos.

� Use respiração com os lábios franzidos enquanto 

carrega o objeto. Repita o processo

�Quando colocar o objeto para baixo.

� •Sempre dobre os joelhos, mantendo as costas retas.



Posições para respirar



Mais confortáveis para 
mulheres



Mais confortáveis para 
Homens



Sites e links úteis
Manual de Reabilitação pulmonar UERJ

❖ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZwQufX-
tf5oJ:pneumologia-uerj.blogspot.com/2015/10/manual-de-reabilitacao-
pulmonar.html+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=safari

Programa de exercícios físicos - Teses USP
Exercícios respiratórios

❖ https://www.youtube.com/watch?v=Kp8WK4hFsTs&t=349s

Canadian Pulmonary Fibrosis Foundation
❖ http://cpff.ca/living-with-pf/rehab-and-exercises/
❖ https://www.youtube.com/watch?v=BNorqcekjWo
❖ https://www.youtube.com/watch?v=GmY673LMUXY
❖ https://www.youtube.com/watch?v=o8kYxkBIYWk



Mensagem Final

Reabilitação 
pulmonar

Você



Mensagem Final



Mensagem Final



Mensagem Final
� Seja mais ativo e faça exercício

�Não deixe da fazer as Atividades de Vida
Diária, mas sim, faça adaptações para realiza-
las.

� Respeite seus limites e faça as atividades no
seu tempo.



“É melhor tentar e falhar, que 
preocupar-se e ver a vida passar. 

É melhor tentar, ainda que em vão que 
sentar-se, fazendo nada até o final.

Eu prefiro na chuva caminhar, que em 
dias frios em casa me esconder.

Prefiro ser feliz embora louco, que em 
conformidade viver”

Martin L. kink



Obrigado pela atenção!!!

E-mail : felipemendes@usp.br
Site: mendesfisioterapia.com


