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RESUMO 

 

O sedentarismo e a obesidade estão ocasionando problemas em funções do 
sistema cardiorrespiratório dos indivíduos. Torna-se mais difícil a respiração e 
consequentemente eleva o esforço muscular respiratório. A prática de atividade 
física regular com orientação profissional pode diminuir os índices de doenças 
do sistema respiratório e cardiovascular. Os exercícios aeróbicos são 
responsáveis pela redução de peso, aumento da força muscular, o aumento na 
expansão inspiratória do gradil costal, aumento do tônus da musculatura 
abdominal e alteração na frequência respiratória. Avaliar a influência do 
exercício aeróbico sobre a expansibilidade torácica em mulheres sedentárias e 
obesas, além de classificar o grau de obesidade através do IMC de cada 
participante, realizar a cirtometria torácica dos perímetros axilar, xifoide e basal, 
classificar a expansibilidade torácica da população do estudo em normal, 
reduzida ou muito reduzida e aplicar um protocolo pré-estabelecido de 
exercícios aeróbicos. A pesquisa é de natureza experimental caracterizando-se 
como uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 6 
mulheres que não praticassem atividade física regularmente e com obesidade 
grau I, e protocolo de exercícios foi executado no Parque Central do município 
de Caçador- SC. Como método de coleta de dados, foi aplicado o teste de 
cirtometria torácica, realizado no início e final do protocolo de tratamento. 
Foram executados exercícios de caráter aeróbico em forma de circuito, sendo 
realizadas 2 séries de 10 exercícios. A voluntária executava cada atividade por 
um minuto, intercalando com um minuto de repouso após cada exercício e ao 
final de cada série, composta por 10 exercícios uma pausa de cinco minutos. A 
frequência da prática foi de duas vezes na semana com duração média de 45 
minutos cada sessão, totalizando 15 sessões. Nos resultados em relação à 
cirtometria torácica, constatou-se ganho na expansibilidade torácica nos três 
níveis avaliados, de 12,53% para perímetro axilar, 12,20% em região de 
processo xifoide e para porção basal 18,29%, no qual obteve-se o maior 
resultado. Os três níveis torácicos inicialmente classificados com uma 
expansibilidade muito reduzida obteve-se positivamente a nomeação de 
reduzida, sendo que da amostra uma participante ainda, alcançou os níveis 
normais. Diante dos dados apresentados, pode-se dizer que aos exercícios 
aeróbicos são indicados para aumento da mobilidade torácica. Obteve-se 
esses resultados em um período muito curto e por isso sugere-se que outras 
pesquisas sejam realizadas com esse tema num período maior de tratamento.  
 
Palavras-chave: Sedentarismo, obesidade, exercícios aeróbicos, 
expansibilidade torácica.  
 

 



ABSTRACT 
 

Sedentary lifestyle and obesity are causing problems in the cardiorespiratory 
system functions of individuals. It becomes more difficult to breathe and 
consequently increases respiratory muscle effort. The practice of regular 
physical activity with professional orientation can decrease the rates of diseases 
of the respiratory and cardiovascular systems. Aerobic exercises are 
responsible for weight reduction, increased muscle strength, increased 
inspiratory expansion of the costal plane, increased abdominal muscle tone and 
altered respiratory rate. To evaluate the influence of aerobic exercise on 
thoracic expandability in sedentary and obesed women, besides classifying the 
degree of obesity through the BMI of each participant, to perform the thoracic 
cirtometry of the axillary, xiphoid and basal perimeters, to classify the thoracic 
expandability of the study population in normal, reduced or very reduced and 
apply a pre-established protocol of aerobic exercises. The research is of an 
experimental nature characterizing itself as a quantitative and qualitative 
research. The sample consisted of 6 women who did not practice physical 
activity regularly and with a degree of obesity level 1 and some protocol of 
exercises were performed in the Central Park of the city of Caçador - SC. As a 
method of data collection, the thoracic cirtometry test was performed at the 
beginning and at the end of the treatment protocol. Aerobic exercises were 
performed in a circuit way, being performed 2 sets of 10 kinds of exercises. The 
volunteer performed each activity for one minute, interspersed with one minute 
of rest after each exercise and at the end of each series, composed of 10 
exercises and a five-minute pause. Reapeting practice twice a week with an 
average duration of 45 minutes each session, totalizing 15 sessions. In the 
results related to the thoracic cirtometry, there was a gain in thoracic 
expandability in the three evaluated levels, of 12.53% for axillary perimeter, 
12.20% in xiphoid process region and for basal portion 18.29%, in which it 
obtained the greatest result. In the three thoracic levels initially classified as 
very reduced expandability were obtained positively the appointment of 
reduced, and one of the participants still, reached the normal levels. Looking at 
the presented data, it can be said that aerobic exercises are indicated to 
increase thoracic mobility. These results were obtained in a very short period of 
time and it is therefore suggested that further research be carried out with this 
theme over a longer period of treatment.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O excesso de gordura é um dos maiores problemas de saúde em muitos 

países, principalmente os industrializados. A obesidade é um problema de 

abrangência mundial pela Organização Mundial da Saúde pelo fato de atingir 

um elevado número de pessoas, e predispõe o organismo a vários tipos de 

doenças e a morte prematura. Os indicadores de qualidade de vida colocam as 

pessoas obesas em desvantagens (NAHÁS, 2001).  



O peso corporal tende aumentar progressivamente dos 20 aos 50 anos e 

este fenômeno agrava-se ainda mais quando há redução nos níveis de prática 

de atividade física (SIDNEY et al., 1998). Após os 25 anos os indivíduos 

aumentam, em média, 600g de peso por ano e reduzem 200g de músculos 

devido à inatividade física (AMATO; AMATO, 1997).  

A prática de atividade física regular com orientação profissional, com 

roupas e espaço adequado para realizá-las e associados com uma alimentação 

equilibrada pode diminuir os índices de doenças do sistema respiratório e 

cardiovascular (ALVES, 2007).  

Os exercícios aeróbicos associados a uma respiração correta têm sua 

atuação na produção de estímulos proprioceptivos, responsáveis na resposta 

de reflexo muscular. As respostas mais comuns a esses estímulos são: 

Aumento na expansão inspiratória do gradil costal, aumento do tônus da 

musculatura abdominal e alteração na frequência respiratória (YAGI; 

AKINAGA; PICCIN, 2006).  

Segundo Costa (1999) a cirtometria torácica é um método interessante 

para avaliar a expansibilidade da caixa torácica. O conhecimento adquirido da 

mobilidade torácica do paciente é muito interessante por ser um método não 

invasivo, simples e de baixo custo (PAZZINI et al., 2004). A expansibilidade 

torácica é mensurada portanto, através da cirtometria torácica sendo realizada 

com auxílio de uma fita métrica colocada nas regiões: axilar, processo xifoide e 

basal (PRESTO; DAMÁZIO, 2009).  

A obesidade e o sedentarismo juntos tornam-se um grande problema 

para o sistema respiratório, podendo causar diminuição de força muscular e 

outros prejuízos que causam um processo de respiração inadequada e 

deficiente. Diante do exposto, o presente estudo apresentou como problema: 

qual a influência dos exercícios aeróbicos na expansibilidade torácica em 

mulheres sedentárias e obesas?  

O sedentarismo já se tornou uma grande preocupação das nações por 

ser consequência da vida moderna e industrializada, com avanço da 

tecnologia, necessitando de pouco esforço físico. Além disso, o sedentarismo 

está ligado à alimentação inadequada com alimentos industrializados 

hipercalóricos levando a maioria da população ao sobrepeso.  



A fisioterapia atua na reabilitação do sistema respiratório dentre outros 

recursos, também por meio de exercícios aeróbicos. Nesse caso a fisioterapia 

tem um papel fundamental não só no tratamento de doenças e prejuízos 

adquiridos pelos obesos e sedentários, mas também a fim de preveni-las 

(LEVY et al., 2005).  

Diante destes agravantes se tornou necessário uma avaliação e 

aplicação de tratamento adequado para recuperar e/ou melhorar a 

expansibilidade torácica em pacientes obesas e sedentárias. A fim de, 

conscientizar esse tipo de público quanto ao perigo da obesidade e do 

sedentarismo, prevenindo doenças e reduzindo futuros gastos financeiros, isso 

tudo, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Este estudo teve como intuito principal avaliar a influência do exercício 

aeróbico sobre a expansibilidade torácica em mulheres sedentárias e obesas. 

Seus objetivos específicos foram classificar o grau de obesidade através do 

IMC de cada participante, realizar a cirtometria torácica dos perímetros axilar, 

xifoide e basal, classificar a expansibilidade torácica da população do estudo 

em normal, reduzida ou muito reduzida e aplicar um protocolo pré-estabelecido 

de exercícios aeróbicos. O protocolo de exercícios foi executado no Parque 

Central José Rossi Adami no município de Caçador- SC e como método de 

coleta de dados, foi aplicado o teste de cirtometria torácica, realizado no início 

e final do protocolo de tratamento. O programa de tratamento se baseou em 

exercícios de caráter aeróbico, realizados duas vezes por semana com 

sessões de 30 a 45 minutos totalizando quinze sessões. Ao final os dados 

foram tabulados, e expressos através de gráfico para confronto com a 

literatura. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Anatomia do sistema respiratório 

  

O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para o 

sangue que irá manter as células do corpo em funcionamento, ele é dividido 

em duas porções: uma porção condutora, que inclui o nariz, faringe, laringe, 

traqueia, brônquios e bronquíolos; e uma porção respiratória, que consiste a 



porção terminal da árvore brônquica e os alvéolos, o local de troca gasosa. A 

zona de transição, separando as porções condutora e respiratória, consiste dos 

bronquíolos respiratórios (GUYTON, 1988).  

Conforme Silveira (1999), o sistema respiratório é composto por caixa 

torácica, pulmões, músculos ventilatórios e vias aéreas superiores e inferiores. 

O pulmão tem forma cônica é coberto por uma pleura visceral. O pulmão direito 

é maior que o esquerdo e é dividido pelos lobos. Segundo Spence (1991), o ar 

entra no sistema respiratório através das narinas, que conduzem ao vestíbulo 

do nariz. A parte inferior do vestíbulo contém vários pelos que são 

responsáveis por reter as partículas que entram no sistema respiratório durante 

a inspiração. Segundo Costa (2004) o tórax é constituído por um arcabouço 

osteomuscular cartilaginoso, tendo algumas estruturas como: costelas, 

vértebras torácicas, osso esterno e a cartilagem condroesternal. Todos 

revestidos por músculos esqueléticos. Este conjunto de estruturas é chamado 

de gradil costal.  

 

Musculatura Respiratória  

 

Os músculos respiratórios são divididos em inspiratórios e expiratórios e 

são classificados em principais e acessórios. A sua principal função é a 

expansão da cavidade torácica para desenvolver pressão intratorácica 

negativa, facilitando o fluxo de ar nos canais condutores (TARANTINO, 2002).  

Conforme Guyton (1988), os principais músculos que fazem parte da 

inspiração são o diafragma, os intercostais externos e os diversos músculos 

acessórios (escalenos, esternocleidomastoideos, peitoral maior e menor, 

trapézio e serrátil), músculos esses que são inativos em uma respiração 

tranquila de indivíduos normais, tendo função de auxiliar na inspiração ou até 

substituir músculos principais quando há fraqueza dos mesmos.  

O diafragma é um músculo extremamente ativo e aplicado, contraindo 

de forma contínua durante a vida para assegurar o abastecimento constante de 

ar para os pulmões. Quando ele contrai, a cúpula move-se inferiormente e 

achata-se; isso aumenta o espaço na região inferior do tórax induzindo o ar a 

fluir para dentro dos pulmões. Ao mesmo tempo, as costelas elevam-se, o que 

também contribuiu para a expansão do espaço dentro da cavidade torácica e 



para o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Quando as costelas retornam para 

sua posição inferior e o diafragma se eleva, o ar é expelido (THEODORE, 

2010). O movimento ativo do diafragma ocorre em sentido inferior, já o seu 

movimento superior é a fase passiva, quando ele relaxa, as costelas descem e 

o ar é forçado para fora dos pulmões. Quando prendemos a respiração, 

estamos segurando o diafragma na posição inferior. Aprender a expelir o ar 

significa permitir a elevação completa do diafragma (THEODORE, 2010).  

Conforme Guyton (1988), os principais músculos da expiração são os 

abdominais (retos, oblíquos e transverso), e em menor grau, os intercostais 

internos. Os músculos abdominais são considerados músculos expiratórios 

potentes cuja ação aumenta a pressão intra-abdominal para forçar o diafragma 

para cima, já os músculos intercostais internos participam do processo da 

expiração por tracionarem as costelas para baixo (IRWIN; TECKLIN, 1994).  

 

Fisiologia do Sistema Respiratório  

 

A respiração pode ser dividida, didaticamente em três fases: a 

ventilação, a difusão e a perfusão. A ventilação é a passagem do ar pelas vias 

aéreas; ela depende, intimamente, da função dos músculos ventilatórios e das 

propriedades resistivas e elásticas do pulmão e da caixa torácica. A difusão ou 

troca gasosa é a passagem de um gás do meio mais concentrado para o meio 

menos concentrado; ela depende da concentração do gás inalado, da 

constante de difusão de cada gás, da espessura e da área alveolocapilar (Lei 

de Fick) (PRESTO; DAMÁZIO, 2009). A perfusão é a passagem do sangue 

pelos vasos sanguíneos, com o objetivo de levar o oxigênio combinado com a 

hemoglobina para nutrir os diversos tecidos do organismo e carregar o CO² de 

volta aos pulmões, a fim de que seja eliminado. A perfusão depende da função 

cardiovascular, ou seja, do débito cardíaco, do retorno venoso, da resistência 

vascular etc. (PRESTO; DAMÁZIO, 2009).  

A toca gasosa acontece nos alvéolos. O oxigênio entra no sangue vindo 

do ar alveolar; o dióxido de carbono passa para o ar alveolar vindo do sangue. 

Existem várias centenas de milhões de alvéolos, os quais fornecem uma 

enorme área de superfície para tal troca gasosa. O sangue flui através das 

paredes desses alvéolos em capilares largos e curtos. É como se fosse uma 



bolha de ar estivesse envolvida por uma película de sangue. O ar e o sangue 

estão separados pela mais fina das barreiras teciduais. Essas características 

possibilitam a rápida transferência gasosa entre ar e sangue (IRWIN; TECKLIN, 

1994).  

A função do sistema respiratório é a troca de oxigênio e dióxido de 

carbono entre o ambiente e as células do corpo. Ar fresco é trazido para o 

interior dos pulmões durante a fase inspiratória do ciclo respiratório, oxigênio e 

dióxido de carbono são trocados entre o ar inspirado e o sangue capilar 

pulmonar, e o ar é então inspirado (COSTANZO, 2011).  

 

Mecânica Respiratória  

 

Conforme Carvalho (2001) a fisiologia respiratória é complexa: há uma 

mecânica externa e outra interna. A externa assegura as variações de volume 

dos pulmões, por intermédio das pleuras. Ela é realizada por ação dos 

músculos inspiratórios e expiratórios. Já a mecânica interna, é condicionada 

pela externa e resume-se no papel funcional dos pulmões, que absorve e 

expulsa os gases vindos de fora e produzidos no organismo.  

Segundo Guyton (1988) o principal músculo da respiração é o 

diafragma, mas há outros que elevam o abdome ou que abaixam a parede 

anterior do tórax, podem contribuir para o processo da ventilação pulmonar, 

especialmente durante a ventilação profunda. A contração do diafragma alonga 

os pulmões, o que provoca a inspiração. A compressão do abdome eleva o 

diafragma o que provoca a expiração. A elevação da parede torácica anterior, 

também provoca inspiração; isso acontece pela elevação das costelas, desde a 

posição oblíqua, para baixo, até a posição horizontal, o que aumenta o 

diâmetro anteroposterior do tórax. O volume de ar que é inspirado a cada 

respiração é chamado de volume corrente; normalmente seu valor é de cerca 

de ½ litro. A frequência respiratória, é em média, de cerca de 12 por minuto. 

Durante a respiração muito profunda, o volume corrente máximo que pode ser 

respirado, chamado de capacidade vital, é em torno de 4,5 litros na pessoa 

normal podendo atingir até 6,5 litros no atleta (GUYTON, 1988).  

A inspiração refere-se ao movimento do ar em direção aos pulmões. Há 

dois caminhos pelos quais o volume da cavidade torácica pode ser aumentado. 



Um deles é a contração do diafragma, que quando contraído se achata, 

abaixando sua cúpula. Esta ação aumenta a dimensão longitudinal da cavidade 

torácica. O segundo caminho é a elevação das costelas. Na posição de 

repouso, as costelas estão dirigidas por baixo e para diante com relação à 

coluna vertebral. A contração de músculos como os intercostais puxa as 

costelas para cima, aumenta as dimensões internas da cavidade torácica e o 

seu volume (SPENCE, 1991).  

A expiração se refere aos movimentos do ar para fora dos pulmões, de 

volta a atmosfera. Ocorre quando o volume da cavidade torácica decresce, 

fazendo com que a pressão dos pulmões seja maior do que a pressão 

atmosférica. Durante a respiração calma, o volume da cavidade torácica é 

diminuído por processos passivos que não envolvem contrações musculares 

(GUYTON, 1988).  

 

Cirtometria Torácica  

 

A cirtometria é a mensuração das circunferências da caixa torácica 

aplicadas na fase inspiratória e expiratória. A diferença entre elas é importante 

informação do grau de expansibilidade e/ou de retração dos movimentos do 

tórax e abdômen na respiração. As medidas são realizadas com o uso de uma 

fita métrica. A cirtometria deve ser realizada fixando o ponto zero da fita na 

região anterior do nível axilar, processo xifoide e a nível basal. A diminuição da 

expansibilidade torácica está relacionada com a redução da ventilação regional 

(PRESTO; DAMÁZIO, 2009).  

Lianza (1995) descreve que a técnica deve ser avaliada nas regiões 

axilar, processo xifoide e basal e os valores normais seriam de 4 a 7 

centímetros, reduzido de 4 a 2 centímetros e muito reduzido menor que 2 

centímetros.  

Segundo Costa (1999) a cirtometria torácica é um método interessante 

para avaliar a expansibilidade da caixa torácica, sendo muito utilizada 

clinicamente e é possivelmente o método mais utilizado para avaliar esse 

parâmetro.  

O conhecimento adquirido da mobilidade torácica do paciente, através 

da realização da cirtometria, é muito interessante por ser um método não 



agressivo, não invasivo, simples e de custo mínimo e de suma importância na 

avaliação do paciente (PAZZINI et al., 2004).  

 

2.1.8 IMC  

 

A obesidade caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. É 

considerada quando o IMC (índice de massa corporal) é igual ou superior 30. 

Considera-se obesos o indivíduo que exceder em 20% do seu peso ideal, ou 

mais especificamente, nos homens acima de 25% e acima nas mulheres de 

30% (NAHÁS, 1999).  

Segundo Mcardl et al. (1990) a obesidade pode ser definida como um 

aumento excessivo da quantidade total de gordura corporal. São obesos os 

homens com mais de 20% do peso corporal de gordura e as mulheres com 

mais de 30% são considerado obeso.  

Segundo Louman (1992) os homens são considerados obesos quando 

apresentam 25% superior de peso corporal total e as mulheres 32%. O IMC é 

calculado a partir da altura e peso do indivíduo. IMC= Peso/ Altura2.  

 

Obesidade  

 

Existe certa diferença entre excesso de peso e obesidade. Na obesidade 

todo o peso corporal excede a determinados limites e no segundo caso apenas 

a quantidade de gordura corporal ultrapassa os limites desejados. Existem 

casos onde os indivíduos podem ser considerados pesados e não gordos pelo 

desenvolvimento muscular e ósseo (massa magra) mais não pelo excesso de 

gordura, não comprometendo sua saúde e há outros casos de indivíduos com 

menor peso corporal possuir uma certa quantidade de gordura que 

comprometem a saúde devido à deficiência muscular e óssea (GUEDES; 

GUEDES, 1995).  

Amato e Amato (1997) ressaltam que a obesidade sobrecarrega todos 

os órgãos, mas o principal é o coração. Também está ligada a níveis 

pressóricos mais elevados, a hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e o 

diabete. O consumo excessivo de comida causa mal-estar e o indivíduo tende 

a ter hábitos ruins, causando aumento progressivo de peso corporal. 



Especificamente no período da menopausa, a obesidade em mulheres, 

precipita patologias como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus não insulino dependente, câncer de endométrio e de mama 

(SOLER et al., 1988, CAULEY et al. 1989, KAYE, et al. 1991 e WING et al. 

1991).  

A obesidade tem sido um dos maiores motivos para a baixa-estima, o 

isolamento social e a depressão (SLOCHOWER; KAPLAN, 1980).  

 

Sedentarismo  

 

O sedentarismo e ausência de qualquer atividade física regular reduzem 

reservas fisiológicas do corpo. O sedentarismo também é um fator de risco 

muito relevante, pois proporciona um suporte negativo diretamente sobre 

outros fatores de risco como, pressão arterial, colesterol, diabetes, obesidade, 

entre outros (LAZZOLI, 1998).  

A prática de atividade física regular com orientação profissional, com 

roupas e espaço adequado para realiza-las e associados com uma alimentação 

equilibrada pode diminuir os índices de doenças do sistema respiratório e 

cardiovascular (ALVES, 2007).  

Nos tempos atuais o sedentarismo está causando preocupações em 

vista da saúde, pois é resultando de um tempo moderno, onde a alta tecnologia 

limita as atividades corriqueiras do dia a dia e até mesmo causa comodidade 

as pessoas em suas tarefas que acabam não realizando nenhum esforço físico 

considerável saudável, reduzindo o consumo energético do organismo (ALVES, 

2007).  

 

Exercícios Aeróbicos 

  

Exercícios aeróbicos estão relacionados aos esportes de endurance 

puros, como a corrida a pé, o ciclismo, a natação, etc., assim como os esportes 

com bola como basquete, futebol, handebol, tênis, voleibol, etc. são integrados 

a maioria das atividades físicas e esportivas, segundo um protocolo adaptado 

(intensidade do esforço, duração da sessão e número de sessões por semana). 

Com o objetivo de melhorar as capacidades aeróbicas, eles colocam em ação 



massas musculares consideráveis (efeitos gerais), bem como os músculos 

solicitados durante a atividade específica (efeitos locais).  

Os exercícios aeróbios são aqueles em que utilizam predominantemente 

o oxigênio para gerar energia para os músculos, para a ressíntese da 

Adenosina Trifosfato (ATP) que é o substrato para a contração muscular. São 

exercícios em que utilizam grandes grupos musculares, como por exemplo, 

corrida, natação, entre outros, sendo que a duração é igual ou superior a 20 

minutos, atingindo de 50% a 65% da frequência cardíaca máxima, ou seja, são 

de baixa ou média intensidade e de longa duração, pois não devem ultrapassar 

o limiar anaeróbio (WILMORE; COSTILL, 2001).  

O programa deve ser bem estabelecido quanto o tipo de exercício, 

intensidade e número de repetições. A duração do programa dura geralmente 

semanas a poucos meses (CARUSO, 2010).  

Nos exercícios aeróbios, o corpo necessita de muito mais energia, 

porém tem mais tempo para produzi-la, sendo assim a glicose presente no 

organismo é transformada em ácido pirúvico, este entra na mitocôndria e 

produz-se a enzima acetilcolina, esta reage juntamente com o oxigênio da 

respiração, produzindo o ATP, mas depois de um tempo o corpo começa a 

utilizar a gordura corporal no lugar da glicose, pois a glicose é a fonte principal 

de energia do cérebro, então para manter uma reserva o corpo passa a utilizar 

a gordura presente no corpo (WILMORE; COSTILL, 2001).  

Os exercícios aeróbicos têm inúmeros benefícios para a saúde. Eles 

previnem doenças cardíacas, afastam risco de enfermidades relacionadas à 

obesidade, proporcionam bem-estar e motivação para o dia a dia, eliminam o 

estresse e ajudam a manter a boa forma física, proporcionam no organismo a 

melhora da capacidade cardiorrespiratória e fortalecimento da musculatura 

respiratória e cardíaca, melhora da frequência cardíaca de repouso, melhora da 

circulação sanguínea, diminuição da massa adiposa, manutenção da massa 

magra, aumento das reservas de energia muscular, aumento da resistência, 

entre diversos outros benefícios da prática (WILMORE; COSTILL, 2001). 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA  

 

Tipo da Pesquisa  

 

Tratou-se de uma pesquisa de natureza experimental caracterizando-se 

como uma pesquisa quantitativa e qualitativa.  

A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificado, 

através de números opiniões e informações para analisá-las. Requer uso de 

recursos estatísticos (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros) (MORESI, 2003). 

A pesquisa qualitativa parte do entendimento de que existe uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser então, traduzido em 

números. Não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA; 

MENEZES, 2005).  

Para Gil (2008) a pesquisa de natureza experimental é a partir do 

momento que se define um objeto de estudo, é selecionada variáveis que 

podem influenciar e define-se as formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável produz no objeto. 

 

População e Amostra  

 

Fizeram parte do estudo 6 mulheres, com obesidade grau I e 

sedentárias.  

 

Critérios de Inclusão: Gênero feminino; Ter obesidade grau I; Ser sedentária; 

Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I).  

 

Critérios de Exclusão: Apresentar patologia respiratória durante o 

desenvolvimento do estudo; Iniciar prática de atividade física durante o 

protocolo proposto; Não comparecimento em uma das sessões.  

 



Procedimentos  

 

Procedimentos Éticos  

 

O projeto foi encaminhamento ao Comitê de Ética da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP e aprovado conforme o parecer número 

1.946.228, segundo as recomendações da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde para pesquisa científica com seres humanos, bem como 

solicitada a autorização da instituição (Apêndice I). A amostra foi selecionada 

através de divulgação do desenvolvimento da pesquisa na Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe Caçador- SC, sendo participantes as voluntárias que se 

encaixaram nos fatores de inclusão.  

Após a devida aprovação, foram entregues as participantes, um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo I), aonde as mesmas 

assinaram e autorizaram a sua participação na pesquisa, após esclarecimentos 

acerca do estudo. A população da pesquisa foi então submetida à avaliação 

através de uma adaptação da Ficha de Avaliação Cardiorrespiratória, antes e 

depois do protocolo de exercícios na clínica escola do curso de Fisioterapia da 

UNIARP, campus Caçador- SC (Apêndice I), na qual consta o teste específico 

de cirtometria torácica (Anexo II), o qual avalia a expansibilidade torácica, e em 

seguida a um protocolo de 15 sessões de exercícios aeróbicos pré-

estabelecidos, procedimento realizado no Parque Central José Rossi Adami no 

município de Caçador – SC.  

 

Cirtometria Torácica  

 

A cirtometria realiza a mensuração da circunferência da caixa torácica 

sendo ela na fase inspiratória e expiratória. A diferença entre as duas é o 

parâmetro para avaliar o grau de expansibilidade e/ou de retração dos 

movimentos do tórax na respiração. A diminuição da expansibilidade torácica 

está relacionada com a redução da ventilação regional (PRESTO; DAMÁZIO, 

2009).  

Foi utilizada para a avaliação do estudo antes e ao final do tratamento, 

uma fita métrica, marca comercial Telanipo, com escala de 0 a 150 



centímetros. O exame de cirtometria é realizado na posição em pé e o 

examinador à frente do voluntário.  

Foram mensurados os perímetros torácicos com a região desnuda em 

três regiões do tórax: Perímetro Axilar (PA) com a fita métrica passando pelos 

cavos axilares ao nível da terceira costela; Perímetro Xifoide (PX), passando 

sobre o apêndice xifoide ao nível da sétima cartilagem costal; Perímetro Basal 

(PB), passando sobre as 12ª costelas (LIANZA, 1995).  

Primeiramente a medida foi realizada na inspiração máxima ao nível da 

capacidade pulmonar total e posteriormente na expiração máxima ao nível do 

volume residual, nas três regiões citadas anteriormente e com três 

mensurações em cada região, onde foi obtida a melhor medida. Foi realizada a 

subtração dos valores da inspiração máxima e da expiração máxima para 

obtenção diferença e consequentemente classificação da expansibilidade 

torácica. 

 

Protocolo de Tratamento  

 

As participantes foram orientadas a utilizarem tênis, bem como roupas 

confortáveis e flexíveis durante a prática. Foram aplicados exercícios de caráter 

aeróbico em forma de circuito, sendo realizadas 2 séries de 10 exercícios.  

A voluntária executava cada atividade por um minuto, intercalando com 

um minuto de repouso após cada exercício e ao final de cada série, composta 

por 10 exercícios uma pausa de cinco minutos. A frequência da prática foi de 

duas vezes na semana com duração média de 45 minutos cada sessão, 

totalizando 15 sessões.  

As participantes também foram instruídas a realizar a respiração 

diafragmática durante os exercícios, a qual foi demonstrada e treinada antes 

das sessões e solicitada durante o treino aeróbico, preconizando-se a 

inspiração nasal, enchendo o abdome de ar e a expiração oral esvaziando o 

abdome. As voluntárias realizavam antes do protocolo pré-estabelecido 

alongamentos de MMII (quadríceps, isquiotibiais, adutores, gastrocnêmios e 

glúteos), bem como uma caminhada de 2 minutos em ritmo moderado. O 

cálculo da FC ideal (50%) de cada voluntária foi realizado e monitorado por 

cardiofrequencímetros. 



 

ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de exercícios aeróbicos 

sobre a expansibilidade torácica de mulheres sedentárias e obesas. O 

protocolo de exercícios foi executado no Parque Central do município de 

Caçador- SC e como método de coleta de dados, foi aplicado o teste de 

cirtometria torácica, realizado no início e final do protocolo de tratamento. A 

amostra foi composta por 6 mulheres que não praticassem atividade física 

regularmente e com obesidade grau I. Os dados foram tabulados e analisados 

com auxílio do programa Microsoft Excel® e expostos através de gráfico.  

 

Gráfico 01: Comparativo da cirtometria torácica, realizada nos níveis 
axilar, processo xifoide e basal antes e depois dos exercícios aeróbicos 

 

Fonte: (A AUTORA, 2017) 
 

O gráfico 1 expressa em porcentagem os resultados obtidos para a 

cirtometria torácica realizada nas regiões: axilar, processo xifoide e basal, 

antes e após a intervenção do protocolo de exercícios aeróbicos. Nota-se que 

para a região axilar, o valor inicial foi de 27,62% e final 40,14%, conferindo um 

ganho na expansibilidade torácica de 12,53% para esta região. Já em processo 

xifoide a porcentagem inicial foi de 20,15% e final 32,35%, conferindo um 

ganho na expansibilidade torácica de 12,20% para esta região. Na região basal 



a porcentagem inicial foi de 32,52% e final 50,81%, conferindo um ganho na 

expansibilidade torácica de 18,29% para esta região, sendo essa região com 

melhores resultados. Segundo o autor Lianza (1995) a cirtometria é 

considerada dentro dos parâmetros normais quando os valores encontram-se 

entre 4 a 7 centímetros.  

Constatou-se portanto, ganho na expansibilidade torácica nos três níveis 

avaliados, de 12,53% para perímetro axilar, 12,20% em região de processo 

xifoide e para porção basal 18,29%, a qual revelou maior percentual de 

melhora.  

Os três níveis torácicos inicialmente classificados com uma 

expansibilidade muito reduzida obteve-se positivamente a nomeação de 

reduzida, sendo que da amostra uma participante ainda, alcançou os níveis 

normais.  

Tribastone (2001) diz que a expansão do tórax pode ser influenciada 

pelo comprimento das cartilagens costais, que aumenta da 1ª a 10ª costela. 

Isto nos responde por que a parte inferior da caixa torácica é mais móvel que a 

superior. Podendo explicar porque a região basal teve as melhores medidas. 

Snyder, et al. (1997) compararam os efeitos do exercício intermitente, de 

longo prazo e de intensidade moderada, sobre a capacidade aeróbica, 

composição corporal, lipídios sanguíneos, insulina e glicose, em mulheres com 

sobrepeso, observando que não houve alteração nas variáveis estudadas. No 

entanto, fica evidente que indivíduos com níveis diferenciados de 

condicionamento físico e saúde podem responder, de forma individual, a 

determinado estímulo.  

Assim, esse protocolo de exercício pode ser eficiente para aquelas 

pessoas com baixo nível de condicionamento físico, podendo ser utilizado no 

período básico de um programa de exercício físico, sendo ajustado de acordo 

com a evolução individual. Outro dado importante deste estudo é que a 

aderência ao exercício foi bastante elevada, podendo ser uma opção para 

aquelas pessoas que alegam falta de tempo.  

Pollock e Wilmore (1993) dedicaram um estudo sobre os efeitos do 

treinamento aeróbio sobre mulheres que visava condicionamento físico, quanto 

ao desempenho atlético e diversos estudos avaliaram a capacidade de trabalho 

as medidas antropométricas das mulheres jovens e das mulheres de meia-



idade, outras investigações avaliaram mulheres altamente treinadas. Todos 

revelaram alterações na função cardiovascular e na composição corporal, 

associadas ao treinamento aeróbio.  

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Nos resultados em relação à cirtometria torácica, constatou-se ganho na 

expansibilidade torácica nos três níveis avaliados, de 12,53% para perímetro 

axilar, 12,20% em região de processo xifoide e para porção basal 18,29%, no 

qual obteve-se o maior resultado.  

Os três níveis torácicos inicialmente classificados com uma 

expansibilidade muito reduzida obteve-se positivamente a nomeação de 

reduzida, sendo que da amostra uma participante ainda, alcançou os níveis 

normais.  

Diante dos dados apresentados pode-se dizer que aos exercícios 

aeróbicos são indicados para aumento da mobilidade torácica. Obteve-se 

esses resultados em um período muito curto e por isso sugere-se que outras 

pesquisas sejam realizadas com esse tema num período maior de tratamento. 

Ressalta-se que os hábitos de vida da amostra com obesidade grau I 

permaneceram inalterados durante a prática, o que pode ter efeito direto na 

obtenção de melhores resultados. Apesar das limitações metodológicas, este 

trabalho é inédito e sugere-se que seja um ponto de partida para futuras 

pesquisas científicas.  
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