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RESUMO
Introdução: Uma pessoa é considerada sedentária se não pratica atividades físicas,
e evidencia pouco gasto calórico semanal referente as atividades ocupacionais. O
sedentarismo causa muitos efeitos deletérios ao organismo, sendo estes biológicos,
fisiológicos ou fisiopatológicos. Em contrapartida a prática de atividade física regular
traz benefícios a saúde. O Isostretching é uma técnica considerada global, pois além
de trabalhar a capacidade respiratória, trabalha a consciência corporal e busca
fortalecer os músculos que sustentam o corpo. Assim, melhora a dinâmica
ventilatória e promove uma postura correta. Objetivos: Examinar o efeito do método
sobre a força muscular inspiratória e expiratória, e na expansibilidade torácica de
sedentários. Objetivos específicos: explicitar a técnica de Isostretching, classificar a
força muscular inspiratória e expiratória, mensurar a expansibilidade torácica em
nível axilar, processo xifóide e região basal da população do estudo, e discutir os
dados obtidos antes e após a intervenção do método Isostretching. Metodologia:
Caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, tratou-se de uma pesquisa
bibliográfica, experimental, quantitativa e qualitativa aprovada pelo parecer
2.408.253 da UNIARP. Os recursos fisioterapêuticos para mensuração envolveram o
manovacuômetro para avaliação da força muscular respiratória, e a cirtometria para
mensuração da expansibilidade torácica, realizados antes e após 20 sessões do
método Isostretching, em uma população formada por três mulheres e dois homens.
Resultados: Em relação aos valores da PImáx. obteve-se aumento de 41,7%, e de
25,7% da PEmáx., enquanto os valores para a expansibilidade torácica revelaram-se
de 39% em nível axilar, 43,9 % no xifoideano e 48,8% em basal. Conclusão: No
estudo apresentado sobre o Isostretching, a técnica aplicada em sedentários durante
20 sessões, obteve dados relevantes sobre a mecânica respiratória.
Palavras-chaves: Isostretching. Força muscular respiratória. Expansibilidade
torácica. Sedentarismo.

ABSTRACT
Introduction: A person is sedentary if he does not practice physical activities, and
the evidence is somewhat caloric. The sedentary lifestyle causes many deleterious
effects to the organism, being these biological, physiological or pathophysiological. In
contrast, the practice of regular physical activity brings health benefits. Isostretching
is a technique considered global, because in addition to working the respiratory
capacity, works the body consciousness and seeks to strengthen the muscles that
support the body. Thus, it improves the ventilatory dynamics and promotes a correct
posture. Objectives: To examine the effect of the method on inspiratory and
expiratory muscle strength, and on the chest expansion of sedentary individuals.
Specific objectives: to explain Isostretching technique, to classify inspiratory and
expiratory muscle strength, to measure chest expansion at axillary level, xiphoid
process and basal region of the study population, and to discuss the data obtained
before and after the intervention of the Isostretching method. Methodology: It is
characterized as an exploratory research, it was a bibliographical, experimental,
quantitative and qualitative research approved by the opinion 2.408.253 of UNIARP.
The physiotherapeutic resources for measurement involved the manovacuometer for
evaluation of respiratory muscle strength, and cirtometry for measurement of chest
expansion, performed before and after 20 sessions of the Isostretching method, in a
population composed of three women and two men. Results: In relation to MIP
values. 41.7% and 25.7% of MEP increased, while values for thoracic expandability
were 39% at axillary level, 43.9% at xiphoid and 48.8% at baseline. Conclusion: In
the study presented on Isostretching, the technique applied in sedentary patients for
20 sessions, obtained relevant data on respiratory mechanics.
Keywords: Isostretching. Respiratory muscle strength. Thoracic expandability.
Sedentary lifestyle.
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1 INTRODUÇÃO

A conduta sedentária é definida como a redução ou ausência de atividade
física, na maior parte do tempo, expressa por atividades em posição sentada ou
deitada em grande proporção (SARDINHA; MAGALHÃES, 2012). Uma pessoa é
considerada inativa se não pratica atividades físicas e tem pouco gasto calórico
semanal referente as atividades ocupacionais (ANDRADE; PINTO; ANDRADE,
2008). Um indivíduo sedentário gasta poucas calorias por semana em atividades
cotidianas (CARMO, 2011).
O estudo das condutas sedentárias tem se tornado relevante, como uma
questão de saúde pública (HALLAL et al., 2012). A inatividade física proporciona
inúmeros malefícios ao corpo e a saúde, sendo um fator de risco e de predisposição
de centenas de doenças tais como obesidade, doenças cardiovasculares, apneia do
sono, entre outras (COSTA NETO; PURIFICAÇÃO; LIMA, 2016).
Em contrapartida, a prática de atividade física regular traz benefícios a saúde.
Esses efeitos são questionados, seguidamente, entre os profissionais na área da
saúde e documentados na literatura atual (FARIAS JUNIOR et al., 2009). A
assiduidade

de

atividade

física

mantém

a

força

muscular

do

sistema

musculoesquelético e, portanto, tendo influência direta sobre o fortalecimento dos
músculos respiratórios. Por conseguinte, sujeitos sedentários apontam déficit na
função pulmonar se comparados a indivíduos fisicamente ativos (QUIRINO, 2012).
Diversas técnicas fisioterapêuticas são capazes de promover o treinamento
respiratório (SARMENTO, 2009). A integridade da musculatura respiratória se
relaciona com a mobilidade da caixa torácica, a qual possibilita promover a
expansão e a retração da caixa torácica (OLIVEIRA et al., 2011).
O método Isostretching, em particular, não é uma técnica específica para
trabalhar a força muscular respiratória, mas apresenta um trabalho respiratório
intenso, podendo assim influenciar de maneira positiva na força muscular
respiratória.
É uma ginástica postural global, criada pelo fisioterapeuta Bernard Redondo,
em 1970, na França; um método que educa, corrige e equilibra o corpo, flexibiliza a
musculatura, fortalece, melhora a postura e aumenta a capacidade respiratória. A
base do método é o auto crescimento da coluna e a expiração forçada (CARVALHO;
ASSINI, 2008; JUNIOR et al., 2011). Seu objetivo pode ser de prevenção ou
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reabilitação, é praticado por indivíduos de qualquer idade, conforme a capacidade e
necessidade de cada um, onde as posturas são realizadas de forma evolutiva,
iniciando das mais simples para as mais complexas (REDONDO, 2017).
Redondo (2017) o criador da técnica, explica que os exercícios de
Isostretching são executados em um máximo alinhamento vertebral possível, e toda
musculatura corporal é recrutada. É fundamental repetir no mínimo três vezes cada
postura, primeiro para entender, depois para corrigir e após para realizar da melhor
forma. No instante da posição correta, faz-se a inspiração. Durante o auto
crescimento, expira-se de forma controlada e prolongada, mantendo a postura. O
tempo mantido da postura é administrado pela expiração profunda e prolongada, um
tempo de aproximadamente 6 segundos, proporcional ao tempo que a pessoa é
capaz de manter a postura.
Perante o exposto questionou-se quais os efeitos da técnica de Isostretching
sobre a força muscular respiratória e expansibilidade torácica de indivíduos
sedentários.
Ao presumir que há alterações na força muscular respiratória resultantes do
treinamento com o Isostretching, esta pesquisa apresentou como objetivo principal:
examinar o efeito do método sobre a força muscular inspiratória e expiratória e na
expansibilidade torácica de sedentários; enquanto os objetivos específicos
buscaram: explicitar a técnica de Isostretching, classificar a força muscular
inspiratória e expiratória dos indivíduos sedentários, mensurar a expansibilidade
torácica em nível axilar, processo xifóide e região basal da população do estudo e
discutir os dados obtidos antes e após a intervenção da técnica de Isostretching.
O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa exploratória, quanto
aos procedimentos técnicos tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e experimental.
A abordagem do estudo definiu-se em uma pesquisa quantitativa e qualitativa.
Como método de coleta de dados, empregou-se um manovacuômetro para
avaliação da força muscular respiratória e o teste de cirtometria para mensuração da
expansibilidade torácica, sendo realizados antes e após o protocolo de exercícios
propostos.
O programa de tratamento foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP no município de Caçador-SC. A técnica Isostretching foi aplicada em 20
sessões de 50 minutos, 2 vezes por semana como recomenda o autor da técnica,
sendo as posturas empregadas de forma progressiva, do nível inicial até o nível
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intermediário, e apresentando como recursos auxiliares o bastão e bola
acrescentados durante a evolução das posturas.
Os dados obtidos foram tabulados e apresentados através de gráficos para
comparação com a literatura.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Sistema respiratório

O sistema respiratório é uma complexa rede de tubos e vias que oferece ao
corpo o oxigênio necessário a sobrevivência. Ele é uma das partes mais vulneráveis
do corpo, para se proteger contra a poluição e os germes, é equipado com várias
defesas (SELEÇÕES DO READER’S DIGEST, 2008).
É formado pela caixa torácica, dois pulmões, vias aéreas superiores e
inferiores e músculos ventilatórios. É dividido em porção condutora que vai filtrar,
umedecer e aquecer o ar inspirado, formada pelas fossas nasais, nasofaringe,
laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais, e a porção respiratória local
onde se dão as trocas gasosas, os bronquíolos e ductos alveolares conduzem o ar
aos alvéolos (unidade funcional dos pulmões) (SANTOS, 2009).

2.1.1.1Tórax

O tórax é a área do corpo que se localiza entre o pescoço e o diafragma.
Aloja o coração e o pulmão, com suas cavidades serosas associadas (BOGART;
ORT, 2008). É formado por um arcabouço osteomuscular cartilaginoso, sendo como
estruturas principais as costelas, as vértebras torácicas, o osso esterno e a
cartilagem condroesternal, são eles revestidos e intercalados por músculos
esqueléticos. Um conjunto de estruturas denominados gradil costal (COSTA, 2004).

2.1.1.2 Pleuras

A membrana que recobre a superfície do pulmão é denominada pleura
parietal ou visceral. A parte da membrana que possui contato com a caixa torácica é
denominada pleura parietal e a que possui contato com o pulmão pleural visceral. A
cavidade pleural é um espaço potencial entre a pleura visceral e a parietal, que
contém uma camada de líquido (SANTOS, 2009). O efeito é igual a duas lâminas de
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vidro unidas por uma película de água, as superfícies deslizam uma sobre a outra,
mas resistem fortemente a separação (COHEN; WOOD, 2002).

2.1.1.3 Os pulmões

Os pulmões são órgãos vitais da respiração, um órgão com uma estrutura
elástica, revestida pelo líquido pleural, este líquido lubrifica os pulmões facilitando
dessa forma seu movimento durante a respiração (GUYTON; HALL, 2006). O ápice
de cada pulmão pode ser palpado durante a inspiração profunda, devido a situar-se
atrás do terço médio da clavícula. Sendo as únicas regiões pulmonares palpáveis e,
em algumas pessoas, podem ser esquivas (FIELD, 2001).

2.1.2 Porção Condutora

2.1.2.1 Nariz

O esqueleto do nariz é osteocartilagenoso, além dos ossos nasais e das
porções das duas maxilas, existe ainda cartilagens nasais. O nariz constitui uma
passagem para o ar, ele filtra, aquece e umidifica (DANGELO; FATTINI, 2007). As
narinas possuem estruturas vibráteis em forma de pelo, chamadas de vibrissas,
essas se movimentam quando no ar inspirado existem partículas sólidas de poeira,
pequenos insetos, entre outros corpos estranhos. As vibrissas agem como uma
“peneira” formando uma barreira evitando que fragmentos entrem e se alojem na
arvore brônquica (COSTA, 2004).

2.1.2.2 Cavidade Nasal

A cavidade nasal inicia-se nas narinas, abre-se no nariz interno e prolonga-se
posteriormente até as coanas. Essas estruturas são compostas por tecido ósseo e
cartilagem, sendo revestidas por uma extensa camada de mucosa, ricamente
vascularizada (COSTA, 2004). O septo nasal divide a cavidade nasal em duas
partes, cada uma possuindo paredes lateral e medial, um teto, assoalho, e a última
sendo o septo (PALASTANGA; SOAMES; PALASTANGA, 2010).
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2.1.2.3 Coanas

As coanas são pequenas aberturas posteriores a cavidade nasal, tendo a
função de direcionar para a laringe o fluxo aéreo inspirado. Nas imediações das
coanas, encontra-se um tipo de tecido esponjoso sensível a inflamações constantes,
ocorrendo a formação de pólipos nasais (COSTA, 2004).

2.1.2.4 Faringe

É um tubo muscular associados a dois sistemas: respiratório e digestório, está
localizado posteriormente à cavidade nasal, oral e à laringe. É um canal comum para
a passagem do alimento ingerido e do ar inspirado (DANGELO; FATTINI, 2007). A
parte superior, localizada atrás da cavidade nasal, se chama de parte nasal da
faringe e na parte inferior é chamada parte laríngea da faringe (COHEN; WOOD,
2002).

2.1.2.5 Laringe

É um órgão tubular, localiza-se no plano mediano e anterior do pescoço. Além
de via aerífera é órgão da fonação. Situado anteriormente a faringe e é continuada
diretamente pela traqueia (DANGELO; FATTINI, 2007). Das nove cartilagens
encontradas na laringe, uma das mais importantes é a epiglote, que protege a
entrada das vias respiratórias (SELEÇÕES DO READER’S DIGEST, 2008).

2.1.2.6 Traqueia

A traqueia é um tubo de cartilagens em forma de C, com a extremidade
aberta das cartilagens voltadas posteriormente. A taqueia termina quando se bifurca
formando os brônquios principais, direito e esquerdo. Essa bifurcação é
aproximadamente, ao nível de T5. Durante a respiração, a traqueia se move
dinamicamente devido ao seu tecido conjuntivo elástico. Durante este movimento,
ela pode descender ao nível de T6 ou até T7 (BOGART; ORT, 2008). Em uma
pessoa adulta, ela apresenta aproximadamente 15 cm de comprimento e 2,5 cm de
diâmetro (PRESTO; DAMAZIO, 2009).
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2.1.2.7 Brônquios

Ao final da traqueia existe uma bifurcação chamada carina. Após essa
bifurcação se dá origem a dois brônquios, sendo o brônquio principal direito e o
esquerdo. O brônquio principal direito ramifica-se em três brônquios lobares,
tornando-se brônquio lobar superior, médio e inferior. O brônquio principal esquerdo
divide-se em apenas dois brônquios lobares, sendo superior e inferior. Em seguida
os brônquios lobares direito e esquerdo dão origem a brônquios segmentares
distribuindo-se para cada lobo pulmonar. E assim cada vez mais os brônquios vão
se dividindo e diminuindo de espessura, dando origem a tubos cada vez mais finos,
os bronquíolos (CRESPO et al., 2006).

2.1.2.8 Bronquíolos

São a continuidade dos brônquios, condutos aéreos que são subdivididos em
bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios (COSTA, 2004). O revestimento
interno bronquiolar é semelhante ao brônquio, contendo pequenos pelos e células
produtoras de muco com função de aquecer, umedecer e filtrar o ar que entra
(SELEÇÕES DO READER’S DIGEST, 2008).

2.1.2.9 Bronquíolos Terminais

Menores vias aéreas sem alvéolos. Final das vias aéreas condutoras. As vias
aéreas condutoras não participam das trocas gasosas, essas constituem o espaço
morto, com volume de cerca de 150 ml. Os bronquíolos terminais dividem-se em
bronquíolos respiratórios (WEST, 2002).

2.1.3 Porção Respiratória

2.1.3.1 Bronquíolos Respiratórios

Os bronquíolos respiratórios encontram-se entre os bronquíolos terminais e
os alvéolos. Na sua parede não há músculos lisos, constituído de uma camada de
epitélio cubico não ciliado. Esse segmento já não é mais considerado como via de
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condução, devido a sua fina parede rica em capilares, em algumas regiões começa
a surgir uma interação do ar com o sangue (COSTA, 2004). Eles formam ductos
alongados denominados ductos alveolares, nas suas paredes há pequenas
depressões côncavas que são os alvéolos pulmonares (CASTRO, 1985).

2.1.3.2 Ductos e Sacos Alveolares

Ductos alveolares, são inteiramente revestidos com alvéolos. É nesta região
alveolada do pulmão, conhecida como zona respiratória, onde ocorre a troca gasosa
(WEST, 2002).

2.1.3.3 Alvéolos

Os alvéolos estão circundados por capilares pulmonares. São revestidos por
dois tipos de células epiteliais. As células tipo I são células planas com grandes
extensões citoplasmáticas e constituem o principal revestimento celular. As células
tipo II (pneumócitos granulosos) são mais espessas e contem numerosos
corpúsculos de inclusão lamelares. Essas células secretam surfactante (GANONG,
2006).

2.1.4 Fisiologia do Sistema Respiratório
De acordo com a Seleções do Reader’s Digeste (2008, p. 33) O coração e os
pulmões são inseparáveis, um não pode realizar sua função sem o outro.
As artérias conduzem o sangue oxigenado do coração para o restante do
corpo, com exceção da artéria pulmonar, que leva o sangue desoxigenado
do coração para os pulmões.
As veias conduzem o sangue desoxigenado do corpo para o coração, com
exceção da veia pulmonar, que leva o sangue oxigenado dos pulmões para
o coração.
As veias e artérias ramificam-se várias vezes, dando origem a vasos
sanguíneos cada vez mais estreitos. Os menores são chamados capilares.
O oxigênio passa do sangue nos capilares diretamente para as células do
corpo.
O dióxido de carbono e os gases residuais passam das células para o
sangue nos capilares.
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A função respiratória pode ser divida em três atividades: ventilação, quando o
ar da atmosfera chega aos alvéolos; perfusão, quando o sangue venoso proveniente
do coração chega aos capilares dos alvéolos; difusão, quando ocorre a transferência
dos gases (PORTH, 2004).

2.1.4.1 Ventilação

A ventilação é o ciclo da inspiração e expiração. Durante a fase inspiratória
ocorre a entrada de ar nos pulmões, e na fase expiratória a saída do ar (SCANLAN;
WILKINS; STOLLER, 2000).
Segundo Presto e Damázio (2009, p. 01) ela depende, intimamente da função
dos músculos ventilatórios e das propriedades resistivas e elásticas do pulmão e da
caixa torácica.

2.1.4.2 Perfusão

De acordo com Presto e Damázio (2009, p. 01) é a passagem do sangue
pelos vasos sanguíneos, com o objetivo de levar 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.
Trata-se do fluxo sanguíneo da circulação pulmonar livre para troca gasosa
(FRAWNFELTER; DEAN, 2004).

2.1.4.3 Difusão

A difusão é passagem do gás do meio em que se encontra mais concentrado,
para outro meio menos concentrado (SCANLAN; WILKINS; STOLLER, 2000). A
difusão é feita na região de troca gasosa, bronquíolos respiratórios aos alvéolos
(PRESTO; DAMAZIO, 2009).

2.1.4.4 Mecânica da Ventilação

Presto e Damázio (2009, p. 15) mencionam que:
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[...] O ar se move das zonas de maior pressão para as zonas de menor
pressão. Então, para que o ar se movimente para o interior dos pulmões é
necessário que seja criada uma diferença de pressão [...].

A mecânica ventilatória ocorre através do movimento do diafragma para baixo
e para cima, alongando ou encurtando a caixa torácica, como também pela elevação
das costelas aumentando o diâmetro ântero-posterior, e pela depressão das
costelas diminuindo a caixa torácica (GUYTON; HALL, 2002).

2.1.4.5 Complacência e Elasticidade

A complacência é a capacidade de mudança de volume decorrente de uma
alteração por pressão, a eficiência de se distender ou manter-se distendidos. A caixa
torácica também dispõe da complacência. O aumento de tecido fibroso no pulmão
ou edema pulmonar torna a complacência menor (PRESTO; DAMAZIO, 2009;
WEST, 2002).
A elasticidade é a propriedade que o tecido pulmonar e a caixa torácica
apresentam, permitindo voltar a seu estado de repouso depois de uma distensão
(WEST, 2002).

2.1.4.6 Tipos de Respiração

A identificação do tipo de respiração é observada no local de maior expansão
durante a respiração. A classificação geralmente é de três tipos básicos: a
respiração costal superior, diafragmática e mista (SANTOS, 2012).
Quando se tem a respiração costal, o predomínio da expansão é na região
torácica durante a fase inspiratória, na respiração diafragmática o predomínio da
expansão é no abdômen.

Já a respiração mista, não tem um predomínio, a

expansão acontece tanto na região costal quanto na abdominal. Comumente os
homens tem como característica a respiração diafragmática, já nas mulheres
geralmente predomina a respiração costal ou apical (COSTA, 2004; SARAIVA,
2006).
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2.1.4.7 Volumes e capacidades pulmonares

A ventilação pulmonar pode ser medida pela determinação dos volumes de ar
existentes nos pulmões. Na avaliação da ventilação consideram-se os seguintes
volumes pulmonares: volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de
reserva expiratório e volume residual. O estudo das alterações nos volumes
pulmonares é feito pela espirometria (GASPARINI; MACIEL; MONTEIRO, 2010).
Volume

corrente:

é

a

quantidade

de

ar

inspirada

ou

expirada

espontaneamente em cada ciclo respiratório (quantidade que de ar que entra ou sai
no pulmão). Em média de 500 mililitros. (CONSTANZO, 2007; GANONG, 2006).
Volume de reserva inspiratório: é o volume máximo inspirado, acima do
volume corrente normal. Em média 3.000 mL (CONSTANZO, 2007; GUYTON;
HALL, 2002).
Volume de reserva expiratório: é o volume máximo que pode ser expirado em
uma expiração forçada, a partir do final de uma expiração espontânea.

Em

condições normais, cerca de 1.100 mL (GUYTON; HALL, 2002).
Volume residual: é o volume de gás que permanece nos pulmões após a
expiração máxima. Em média 1.200 mL. (CONSTANZO, 2007; GANONG, 2006).
A combinação de dois ou mais dos volumes é designada capacidades
pulmonares (GUYTON; HALL, 2002).
Capacidade inspiratória: É o volume corrente mais o volume de reserva
inspiratório. Quantidade de ar que a pessoa pode inspirar, iniciando no nível
expiratório normal e distendendo ao máximo os pulmões (cerca de 3.500 mL)
(GUYTON; HALL, 2002).
Capacidade funcional residual: É o volume de reserva expiratório mais o
volume residual. Quantidade de ar que continua nos pulmões ao final da expiração
normal (em média 2.300 mL) (GUYTON; HALL, 2002).
Capacidade vital: É o volume de reserva inspiratório com o volume corrente
mais o volume de reserva expiratório. Quantidade máxima de ar que a pessoa pode
expelir dos pulmões após inspirar ao máximo e expirar completamente em seguida
(em média 4.600 mL) (GUYTON; HALL, 2002).
Capacidade pulmonar total: É igual a soma da capacidade vital com o volume
residual. Volume total que os pulmões podem alcançar em um esforço máximo (em
média 5.800 mL) (GUYTON; HALL, 2002).
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2.1.5 Músculos Respiratórios
A função dos músculos respiratórios é arrastar ritmicamente a parede torácica
para a ventilação dos pulmões e manter os aportes dos gases sanguíneos arteriais
normais. Suas funções são voluntárias e automáticas (MACHADO, 2007).

2.1.5.1 Músculos principais da respiração

2.1.5.1.1 Diafragma

O diafragma é o principal músculo da respiração, é formado por fibras
musculares que se originam nas vertebras lombares, na extremidade inferior do
esterno e nas cartilagens costais inferiores (DIMON JR., 2010). Durante a inspiração
se contrai tornando-se horizontal, já na expiração volta ao repouso em seu formato
cônico (SELEÇÕES DO READER’S DIGEST, 2008).

2.1.5.1.2 Músculos intercostais

O músculo intercostal externo tem início próximo a coluna vertebral, no
tubérculo da costela, preenchendo o espaço intercostal até a articulação
costocondral. Suas fibras são direcionadas anterior e inferiormente, acompanha a
borda inferior de uma costela para a borda superior da próxima costela inferior. Já os
intercostais internos ficam logo abaixo dos músculos intercostais externos, seguem
do esterno para o ângulo da costela, com a membrana intercostal interna
preenchendo o resto do espaço, suas fibras seguem posterior e inferiormente
(BOGART; ORT, 2008).
O músculo intercostal externo é inspiratório, com função de elevar as
costelas. Já o músculo intercostal interno é expiratório e faz a ação de depressão
das costelas (DIAS; GARCIA; ROCCO, 2009).

2.1.5.1.3 Músculos abdominais

Os músculos abdominais são os principais músculos expiratórios, mas
também estão ativos no final da inspiração. Os músculos abdominais são os
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músculos oblíquos internos, obliquos externos, m. reto do abdome e músculos
tranverso do abdome (KENDALL et al, 2007).
Oblíquo interno é a camada média, suas fibras correm superior e
medialmente, já o oblíquo externo com lâmina mais externa, suas fibras correm
obliquamente em direção inferior e medial. O reto do abdome é o mais importante
deles, estende-se

verticalmente. O Transverso do abdome é a camada mais

profunda e suas fibras correm transversalmente (DIMON JR., 2010; PALASTANGA;
SOAMES; PALASTANGA, 2010).

2.1.5.2 Músculos acessórios da respiração

Quando o diafragma é fraco ou ineficiente devido a uma patologia, os
músculos acessórios da inspiração podem tornar-se os músculos respiratórios
primários, ficando ativos durante a inspiração feita em repouso (KISNER; COLBY,
2005).

2.1.5.2.1 Músculo escaleno

São músculos primários da inspiração, atuam em conjunto com o diafragma e
a musculatura paraesternal, atingem sua atividade máxima no final da inspiração. A
contração do músculo escaleno eleva o esterno e as duas primeiras costelas,
promovendo a elevação das costelas para cima e para fora (DIAS, 2009). Os
músculos escalenos originam-se nas vértebras cervicais superiores e inserem-se
nas costelas superiores (DIMON JR., 2010).

2.1.5.2.2 Músculo Esternocleidomastoideo

Ambos fletem o pescoço, cada um produz flexão lateral para o mesmo lado e
rotação para o lado oposto (PALASTANGA; SOAMES; PALASTANGA, 2010).
Considerado por muitos autores como o músculo acessório mais importante da
inspiração. Ele origina-se, a partir de duas cabeças no esterno e na clavícula,
fixando-se no processo mastóide do crânio. Contrai de forma visível, durante a
inspiração forçada. Ele oferece sustentação elástica para o tórax como um todo, é
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um músculo suspensório essencial para a caixa torácica e para a região anterior do
corpo (DIMON JR., 2010).

2.1.5.2.3 Músculo Peitoral maior

Origina-se na metade medial da margem anterior da clavícula, face anterior
do esterno, face anterior das seis cartilagens costais superiores e 6 ª costelas.
Forma a parede anterior da axila, onde pode ser palpado (PALASTANGA; SOAMES;
PALASTANGA, 2010). Auxilia na inspiração profunda, se o braço estiver fixado na
posição flexionada. Auxilia na expiração profunda quando em posição neutra
(YLINEN, 2009).

2.1.5.2.4 Músculo Peitoral menor

Se origina da face anterior da 3ª, 4ª e 5ª costelas, inserindo-se sobre o
processo coracoide. Atua na depressão da escápula, auxilia na inspiração profunda
(SOUZA, 2001).

2.1.5.2.5 Músculo Grande Dorsal

Origina-se nos processos espinhosos das vértebras sacrais, lombares e
torácicas inferiores e nas cristas ilíacas, ele estende-se superior e obliquamente em
um giro inserindo-se no sulco intertubercular do úmero (DIMON JR., 2010). Sua
função é de extensão, adução e rotação interna da articulação glenoumeral,
depressão da escápula e elevação da pelve. Auxilia na expiração profunda (SOUZA,
2001).

2.1.5.2.6 Músculo Quadrado lombar

O quadrado do lombo age sobre as costelas flutuantes, ajuda a fornecer
elasticidade e sustentação para região lombar. Origina-se na crista ilíaca da pelve e
estende-se de forma oblíqua e superior para inserir-se nos processos costiformes
das vértebras lombares e na costela mais inferior, uma das duas flutuantes (DIMON
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JR, 2010). Sua função é de flexão lateral e estabilização do corpo, também traciona
para baixo a 12ª costela, auxiliando na expiração profunda (YLINEN, 2009).

2.1.5.3 Outros músculos acessórios

Para Kendall et al. (2007) existem músculos que não podem ser testados
manualmente e são inacessíveis a palpação, sendo eles:

2.1.5.3.1 Músculo serrátil posterior superior

Está fixado da segunda a quinta costela, origina-se das espinhas da sétima
vértebra cervical e das duas ou três vértebras torácicas superiores. Localiza-se
abaixo das fibras dos músculos romboide e do m. trapézio e expande o tórax
elevando as costelas nas quais ele está fixado. É um músculo inspiratório (Kendall et
al., 2007).

2.1.5.3.2 Músculo serrátil posterior inferior

Origina-se das espinhas das duas vértebras torácicas inferiores e das duas ou
três vértebras lombares superiores e insere-se nas quatro últimas costelas. Puxa as
costelas para trás e para baixo. Em geral é considerado um músculo acessório da
expiração, embora algumas pesquisas o descrevem como um músculo inspiratório
(KENDALL et al., 2007).

2.1.5.3.3 Músculo Levantadores da costela

Originam-se nos processos transversos da sétima vértebra cervical e das
onze vértebras torácicas superiores, inserem-se na costela abaixo de cada vértebra.
Sua ação é de elevar e abduzir as costelas e estender e flexionar lateralmente a
coluna. São classificados como músculos inspiratórios (KENDALL et al., 2007).
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2.1.5.3.4 Músculo Transverso do tórax

Origina-se da cartilagem xifóide e do esterno e insere-se nas bordas inferiores
das cartilagens costais daquelas costelas. É um músculo expiratório localizado na
parede ventral do tórax, estreita o tórax deprimindo da segunda até a sexta costela.
As fibras inferiores desse músculo formam uma continuidade com o músculo
transverso do abdômen (KENDALL et al., 2007).

2.1.5.3.5 Músculo Subclávio

Origina-se na primeira costela e cartilagem e insere-se na superfície inferior
da clavícula, traciona a clavícula para baixo e a estabiliza. Tem ação de evitar a
respiração tipo clavicular (KENDALL et al., 2007).

2.1.6 Mobilidade Torácica

A mobilidade toracoabdominal depende da anatomia das costelas, e as
costelas variam na sua direção. Quanto mais oblíquas são as costelas, maior é seu
movimento, as inferiores são mais oblíquas. Sendo assim, as costelas superiores
são menos eficientes que as inferiores (COSTA, 1999).
Na inspiração as costelas são tracionadas para cima e para frente, a caixa
torácica se expande, aumentando o diâmetro ântero-posterior e lateral. Na expiração
as costelas são tracionadas para baixo e para dentro, retraindo a cavidade torácica
(WEST, 2002).

2.1.7 Sedentarismo

O sedentarismo é caracterizado como a falta ou redução de atividade física
(MATTOS, 2006). A prática de atividades físicas oferece benefícios a saúde, previne
o

surgimento

de

doenças

crônicas

degenerativas,

além

de

retardar

o

envelhecimento (GUEDES et al., 2012).
O sedentarismo causa muitos efeitos deletérios ao organismo, sendo
biológicos, fisiológicos ou fisiopatológicos, como a aterogênese, alteração da
capacidade respiratória, obesidade entre outros problemas (JACOB FILHO, 2006).
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 04 de setembro de 2018
publicou uma matéria onde afirma que a população brasileira faz menos exercícios
do que é indicado, mesmo estando na era fitness, com grande crescimento das
academias o número de sedentários é grande. O estudo feito com dados dos últimos
15 anos, mostra que 47% dos adultos no país não fazem atividades físicas
relevante. Mostra que as mulheres praticam menos atividades que os homens, com
uma média de 53% enquanto os homens com 40.4% (WENTZEL, 2018).
No mundo são 1,4 bilhão de pessoas que estão propensos a doenças
cardiovasculares devido a obesidade, em nível mundial a população adulta
sedentária atinge 32% das mulheres e 23% homens. A OMS recomenda a prática
de duas horas e meia de esforço moderado por semana ou 75 minutos de atividade
intensa (WENTZEL, 2018).

2.1.8 O Método Isostretching
O Isostretching foi demonstrado no Brasil pela primeira vez em 1994, no
Congresso Brasileiro de Fisioterapia em São Paulo. Esse método foi criado por
Bernad Redondo nos anos 70 em ALBI (França), Bernad é fisioterapeuta, osteopata
e podólogo.
Redondo (2017) explica o nome da técnica:
Iso (musculação isométrica), Stretching (alongamentos musculares). É uma
ginastica postural, global, com auto crescimento da coluna. O logotipo (Figura 1)
desenvolvido por ele tem os seguintes significados:
·

I vem de iso e corresponde a coluna vertebral;

·

S significa stretching e corresponde a coluna vertebral e suas

curvaturas; fisiológicas e patológicas;
·

O círculo azul simboliza a respiração;

·

O fundo amarelo representa o sistema visceral abdominal, a

manutenção do corpo.
·

O ponto representa a cabeça, sendo a consciência corporal;

·

O triângulo simboliza o equilíbrio.
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Figura 01- Símbolo do método Isostretching

Fonte: Redondo, 2017, p 17.

Trata se de um método postural global, em que os exercícios são executados
no maior alinhamento vertebral possível, durante uma longa expiração, com toda a
musculatura corporal sendo recrutada (DURANTE; VASCONCELOS, 2009). A base
do método é o controle respiratório, agregado com o domínio das sensações,
correção da postura e auto crescimento (REDONDO, 2017).
Essa técnica tem como propósito, alinhamento da coluna vertebral, o auto
crescimento, alongamento e fortalecimento da musculatura estabilizadora. O
posicionamento correto da pelve, da coluna vertebral e a respiração são
imprescindíveis para a aplicação da técnica (MACEDO; DEBIAGI; ANDRADE, 2017).
2.1.7.1 Aplicação prática do Isostretching

Conforme Redondo (2017) descreveu, os exercícios são realizados da
seguinte maneira:
·

As séries podem ser executadas de exercícios simétricos ou

assimétricos. Simétricos quando é dentro do eixo, afim de evitar rotações.
Repetindo 3, 6 ou 9 vezes nos simétricos. Quando assimétricos as restrições serão
maiores. Repetindo 2, 4 ou 8 vezes;
·

O método pode ser realizado duas vezes por semana, implementando

progressões que não agravem o praticante;
·

Pode usar bastão (de 1m a 1,20) e bola (de 1 a 3 kg) como forma de

dificultar os exercícios;
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·

Para não se inverter ou acentuar as curvaturas da coluna é preciso

cuidar com a posição da pelve. Quando o indivíduo estiver na posição sentado ou
inclinado a pelve deve estar em anteroversão e na posição em pé ou deitado a pelve
deve estar em retroversão.

2.1.7.2 Trabalho respiratório

Durante todas as posturas os músculos da caixa torácica e da respiração são
recrutados, onde cada postura é mantida durante uma longa expiração
(YOKOHAMA, 2004). Redondo (2017) orienta fazer de forma profunda e prolongada
(de 6 a 10 segundos em média).
A expiração é feita de modo passivo quando em repouso. Em uma expiração
ativa, controlada, prolongada ou forçada, ocorre a contração dos músculos,
especialmente dos abdominais e intercostais internos (KISNER; KOLBY, 2005).

2.1.7.3 Auto crescimento

O auto crescimento é solicitado ao mesmo tempo que se mantém a longa
expiração

(REDONDO,

2017).

Sendo

relevante

para

a

coluna

vertebral,

proporcionando correção das alterações das curvaturas fisiológicas (MARTINS,
2004).

2.1.7.4 Contração isométrica

A contração isométrica dos músculos dos membros é realizada ao mesmo
tempo em que se demanda a longa expiração, e o auto crescimento da coluna
(REDONDO, 2017).
A contração isométrica propicia o equilíbrio estático, e essa contração é
dirigida aos músculos da cintura escapular, abdominais, glúteos, e músculos da coxa
(YOKOHAMA, 2004).
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2.1.9 Métodos de Avaliação Respiratória

2.1.9.1 Manovacuômetro

O manovacuômetro é um instrumento de avaliação da força da musculatura
respiratória, mensura pressões positivas (manômetro) e pressões negativas
(vacuômetro) (AZEREDO, 2002).
É por meio da manovacuometria em que os valores de PImáx e PEmáx são
avaliados em centímetros de água (cmH20) (PRESTO; DAMAZIO, 2009). A PImáx
mede a força dos músculos inspiratórios, e a PEmáx mede dos músculos
expiratórios (COSTA, 2004). Os valores são diferentes para homens e mulheres, e o
valor ideal varia com a idade (PRESTO; DAMAZIO, 2009).

Figura 02 - Manovacuômetro

Fonte: A Autora, 2018.

Para Black e Hyatt (1969) apud Presto e Damázio (2009, p. 272), calcula-se
os valores de PImáx e PEmáx de acordo com a idade e gênero, assim chegando ao
valor previsto de cada indivíduo.
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Tabela 01 - Cálculo da força muscular inspiratória e expiratória - Tabela de
Black e Hyatt
Homens

(20

a

80 PImáx (cmH20) = 143 – PEmáx (cmH20) = 268 –
0,55 x Idade

anos):
Mulheres

(20

a

1,03 x Idade

80 PImáx (cmH20) = 104 – PEmáx (cmH20) = 170 –

anos):

0,51 x Idade

0,53 x Idade

Fonte: Black; Hyatt, 1969.

2.1.9.2 Cirtometria

A cirtometria avalia a mobilidade costal e diafragmática, durante os
movimentos respiratórios, no repouso, inspiração máxima e expiração máxima. Os
perímetros torácicos são mensurados com uma fita métrica (PRESTO; DAMAZIO,
2009).
Na avaliação da mobilidade torácica as medidas acontecem em três regiões.
No perímetro axilar (PA) a fita passa pelos cavos axilares ao nível da 3ª costela, no
perímetro xifoide (PX) a fita passa sobre o apêndice xifoide ao nível da 7ª cartilagem
costal e no perímetro basal (PB) a fita passa sobre as 12ª costelas (LEHMKUHL et
al., 2005).
A diferença entre a inspiração e expiração determina a elasticidade
(AZEREDO, 2002). Assim podendo avaliar a mobilidade torácica do paciente e
detectar alterações na mesma (PRESTO; DAMAZIO, 2009).

Figura 03 - Fita métrica

Fonte: A autora, 2018.
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Valores de referência da cirtometria segundo Lianza (1995) apud Santos
(2012, p. 26). Muito reduzido: menor que 2 centímetros, reduzido: de 2 a 4
centímetros e normal: maior que 4 centímetros.

2.2 METODOLOGIA

2.2.1 Tipo de Pesquisa

2.2.1.1 Quanto aos objetivos

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa exploratória. A
finalidade da pesquisa exploratória é levar mais informações sobre o assunto
estudado, aprofundado no assunto. Com isso desenvolve-se uma boa pesquisa de
determinado assunto (ANDRADE, 2006).
São investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de
questões ou de um problema, com tripla finalidade: (1) desenvolver
hipóteses; (2) aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente,
fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa;
(3) modificar e clarificar conceitos [...] (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 205).

Na pesquisa exploratória o propósito é o aperfeiçoamento de ideias ou
descoberta de intuições, facilitando a familiaridade com o problema, tornando mais
explícito ou de modo a construir hipóteses (GIL, 2007).

2.2.1.2 Quanto aos procedimentos técnicos

O estudo tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual se forma através de
um conjunto de fontes como artigos publicados em revistas científicas, livros, teses e
monografia (BALENA, 2013). São utilizados teorias ou dados feitos por outros
pesquisadores, decorrente de registros disponíveis, de pesquisas anteriores, em
documentos impressos ou eletrônicos. A partir das contribuições de outros autores
um novo estudo é realizado (SEVERINO, 2016).
Não é apenas repetir o que já foi escrito sobre determinado assunto, e sim
proporcionar um novo enfoque ou abordagem, originando novas conclusões
inovadoras (MARCONI; LAKATOS, 2017).
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A classificação quanto aos procedimentos técnicos é do tipo experimental,
uma pesquisa que determina um objeto de estudo e pretende-se coletar dados
deste. É preciso definir quais variáveis que se pretende avaliar. Primeiro deve-se
programar o quer colher, como será realizada e como pretendemos coletar esses
dados (MATTAR, 2008). No método experimental deve-se aceitar os resultados
como eles se apresentam, é preciso esquecer opiniões alheias ou próprias [...]
(FACHIN, 2017).

2.2.1.3 Quanto a abordagem

A abordagem do estudo definiu-se em uma pesquisa quantitativa e qualitativa,
que para Balena (2013, p.157) é quando em um mesmo estudo unimos dados de
mensuração precisa com dados subjetivos.
A pesquisa quantitativa é uma forma de apresentar números a objetos,
acontecimentos, materiais, propriedades de maneira a oferecer informações
relevantes (FACHIN, 2017). O pesquisador sempre precisa ser rigoroso nas
informações obtidas, com maior grau de correção possível em seus dados,
garantindo assim credibilidade no seu trabalho. Sendo essa a condição vital para
uma pesquisa que se intenciona quantitativa (MEZZAROBA, 2014).
Já a pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos, sendo
explorados a partir de perspectivas dos indivíduos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO,
2013). Considera a descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o
envolvem (VIEIRA; ZOUAIN, 2005).

2.2.2 Universo da Pesquisa

2.2.2.1 População

O método Isostretching foi aplicado em indivíduos sedentários de ambos os
sexos, com idade entre 20 e 45 anos.
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2.2.2.2 Amostra e Local

A amostra do total de 12 voluntários, 10 atenderam aos critérios de inclusão,
e 5 foram excluídos devido a faltas, problemas pessoais ou por não compreenderem
os exercícios, não concluindo as 20 sessões. Finalizaram o tratamento proposto
apenas 5 sedentários, sendo 3 mulheres e 2 homens, com estado de saúde
considerado normal, residentes na cidade de Caçador- SC.

2.2.2.3 Critério de Inclusão

•

Indivíduo sedentário;

•

Idade entre 20 a 45 anos;

•

Disponibilidade de horário no período matutino ou noturno;

•

Pessoa capaz de compreender comando verbais simples e mais

complexos;
•

Não ser portador de patologia cardiorrespiratória, neurológica ou

musculoesquelética;
•

Não possuir deformidades graves, fraturas na coluna e implantes

metálicos;
•

Sem alterações metabólicas descompensadas;

•

Não ser fumante;

•

Concordar com a participação mediante a assinatura de um termo de

consentimento livre e esclarecido.

2.2.2.4 Critério de Exclusão

•

Faltar em mais de dois atendimentos.

•

Indivíduos com alterações cognitivas, que tenham dificuldades na

compreensão ou execução das posições.
•

Gestantes.
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2.2.3 Procedimentos Éticos
O projeto foi aprovado através do parecer 2.408.253 do Comitê de Ética da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP segundo as recomendações da
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa científica com
seres humanos.
Foi concedido aos sujeitos da pesquisa, um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Anexo I), que foi assinado, desta forma autorizando sua
participação.
Os dados coletados serão armazenados pelo período de cinco anos, na
residência das pesquisadoras, e futuramente incinerados.

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados

O convite para participar da pesquisa foi através de folders no jornal online de
Caçador, no site da UNIARP, Facebook, Instagram e WhatsApp. Ao aceitar a
participação inicialmente todos assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido (Anexo I), previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe/2017. Os voluntários que corresponderam
aos critérios de inclusão participaram da pesquisa.
O estudo foi realizado nas dependências da Clínica – Escola de Fisioterapia
da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, localizada na cidade de Caçador – SC,
Brasil, sendo solicitado previamente o espaço (Anexo II).

2.2.5 Procedimentos de Avaliação

2.2.5.1 Manovacuometria

A força muscular inspiratória e expiratória é mensurada através do
manovacuômetro. A manovacuometria é um método utilizado na avaliação
respiratória, para medir pressões positivas (manômetro) e pressões negativas
(vacuômetro), permitindo a mensuração da força dos músculos inspiratórios
(pressão negativa) e expiratórios (pressão positiva) (ONAGA et al., 2017). Sendo
uma mensuração prática, simples, econômica e fidedigna. Os valores obtidos por
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meio da manovacuometria variam em função do sexo e da idade (PRESTO;
DAMAZIO, 2009).
Todas as medidas foram realizadas com os voluntários sentados, com o
tronco em um ângulo de 90 graus com as coxas, os pés apoiados, os membros
superiores sem apoio, e a cabeça em posição neutra (CHAO et al., 2010). Para
mensuração da PImáx., na posição de sedestação, os voluntários foram instruídos a
expirar lentamente, um bocal foi conectado entre seus lábios, com as narinas
ocluídas por um clipe nasal, em seguida realizaram uma inspiração máxima, intensa
e profunda no manovacuômetro. Para mensuração da PEmáx., os voluntários ainda
em posição de sedestação, foram instruídos a uma inspiração lenta até a CPT, após
um bocal foi colocado entre os lábios e a via nasal foi ocluída por um clip, uma
expiração rápida e intensa foi ser realizada no manovacuômetro (SILVA et al., 2016).
Em cada sujeito foram coletadas três medidas, com um intervalo de 60
segundos de uma aferição para outra, nos casos de erro no processo, a mensuração
foi repetida (LANZETTI, 2011). Ao final das três manobras, todas as medidas ficaram
registradas na ficha de avaliação, sendo o maior valor escolhido para análise
(CARNEIRO et al., 2015). O manovacuômetro utilizado foi da marca Comercial
Médica com escala de 0 a 120 cmH20.
Para Black e Hyatt (1969) apud Presto e Damázio (2009, p.272), calcula-se os
valores de PImáx. e PEmáx. de acordo com a idade e gênero, assim chegando ao
valor previsto de cada indivíduo. Como mostra o exemplo abaixo:
Homens (20 a 80 anos):
PImáx (cmH20) = 143 – 0,55 x Idade
PEmáx (cmH20) = 268 – 1,03 x Idade
Mulheres (20 a 80 anos):
PImáx (cmH20) = 104 – 0,51 x Idade
PEmáx (cmH20) = 170 – 0,53 x Idade

2.2.5.2 Cirtometria torácica

A

avaliação

da

cirtometria

torácica

compreende

as

medidas

das

circunferências do tórax durante os movimentos respiratórios de inspiração e de
expiração máximas. Seu objetivo é avaliar a mobilidade do tórax, necessita apenas
de uma fita métrica para a sua realização (CALDEIRA et al., 2007).
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A cirtometria feita na postura ortostática, facilita medição ao redor do tórax
(PEDRINI et al., 2013). Uma fita métrica da marca rio tijucas, com escala de 0 a 150
centímetros foi utilizada no estudo.
Para avaliar a mobilidade tórax as medidas aconteceram em três regiões, a
primeira no perímetro axilar com a fita métrica passando pelos cavos axilares ao
nível da terceira costela; segunda medida no perímetro xifoide, passando sobre o
apêndice xifóide ao nível da sétima cartilagem costal e a terceira no perímetro basal,
passando sobre as 12ª costelas (LEHMKUHL et al., 2005).
Valores de referência da cirtometria segundo Lianza (1995) apud Santos
(2012, p. 26). Muito reduzido: menor que 2 centímetros, reduzido: de 2 a 4
centímetros e normal: maior que 4 centímetros.
Ao término das 20 sessões, foi realizada a reavaliação dos participantes da
pesquisa, com o objetivo de obter dados comparativos com aqueles da primeira
avaliação.

2.2.6 Protocolo de Posturas do Método Isostretching
Os atendimentos aconteceram em três horários distintos, cada um
participando no seu horário disponível, duas vezes por semana. Os horários foram
assim distribuídos: segunda e quarta das 8:10 as 9:00 horas, nas terças e quintas no
mesmo horário e ainda na terça e quinta à noite das 18:10 as 19:00.
No primeiro encontro os sujeitos da pesquisa receberam informações sobre a
prática do método, como deveria ser a posição da coluna, movimentos da pelve
(anteroversão e retroversão), a contração isométrica, o auto crescimento e também
o controle respiratório. Conforme a descrição do criador do método Redondo (2009)
as posturas aplicadas foram em posição ortostática, sedestação e em decúbito
dorsal. A técnica Isostretching foi aplicada em 20 sessões de 50 minutos, 2 vezes
por semana como recomenda o autor da técnica.
As posturas aplicadas neste protocolo de tratamento foram baseadas na
técnica descrita por Redondo (2017) em seu livro ISOSTRETCHING Método de
correção postural.
A execução dos exercícios de foram realizadas da seguinte ordem:
·

Posição: É a postura de partida com tomada de referência.
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·

Correção: Alinhamento da coluna e da pelve. É a posição que controla

as compensações.
·

Ação: É a junção dos diversos elementos:

Contração isométrica, abaixamento das escápulas (fixação isométrica), auto
crescimento da coluna vertebral e a expiração profunda e prolongada.
É fundamental repetir no mínimo três vezes cada postura, primeiro para
entender, depois para corrigir e após para realizar da melhor forma.
No instante da posição correta, faz-se a inspiração. Durante o auto
crescimento, expira-se de forma controlada e prolongada, mantendo a postura. O
tempo mantido da postura é administrado pela expiração profunda e prolongada, um
tempo de aproximadamente 6 segundos. Tempo esse que é a proporção em que a
pessoa consegue manter a postura. Foram alternadas as sequências de
alongamentos e de recuperação.
Inicialmente

foi

realizado

aquecimento

ativo,

movimentos

de

baixa

intensidade, apenas para elevação da temperatura corporal e aquecimento dos
tecidos, com objetivo de preparar os voluntários para os exercícios, melhorando a
mobilidade das articulações, melhorando da flexibilidade, dessa forma facilitando as
posturas (KNUDSON, 2008; WEINECK, 2003).

Figura 04 - Aquecimento

Fonte: Ferreira, 2014.

O tempo foi distribuído da seguinte maneira:
·

5 minutos de aquecimento;
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·

10 minutos na posição em pé;

·

20 minutos na posição sentado;

·

10 minutos na posição deitado.

Cada postura foi mantida durante três expirações forçadas, a partir da posição
correta, sendo repetidas duas vezes com intervalo de um minuto entre a mudança
de postura.
Nas 4 primeiras semanas não foram inclusos a bola e o bastão, sendo
sempre iniciada a sessão com três posturas em pé com exercícios de fácil execução
(postura1 com variantes e postura 2), em seguida passando para seis posturas
sentado, começando acrescentando um pouco mais de dificuldade (postura 3 com
variantes, 4 com variantes, 5 com variantes e 6 com variantes) e finalizando com três
posturas em decúbito dorsal voltando a ser de fácil execução (postura 9 com
variantes, postura 10 e 11).
Após as primeiras 4 semanas tiveram início os exercícios com o bastão,
sendo sempre iniciando com três posturas em pé, uma sem o bastão e duas
utilizando-o (postura 1 com variantes, e com o bastão postura 13 com variantes), em
seguida passando para sentado três posturas sem o bastão e três com ele (posturas
6 com variantes, 8 com variantes, com o bastão 14 com variante, 16 com variantes,
postura 15, 17, 18 e 19), finalizando com três posturas em DD, duas sem e uma com
o bastão (postura 9 com variantes, posturas 11, 12 e com o bastão postura 20 com
variantes).
Nas últimas 3 semanas executou-se as posturas com a bola, três posturas
em pé marcaram o início, uma sem a bola e duas utilizando-a (postura 1 com
variantes, com a bola postura 21 com variantes e postura 22), passando para
postura sentada, sendo três posturas sem a bola e três com ela (postura 5 com
variante, 6 com variante, 8 com variante e postura 7, com a bola postura 23, 24 com
variantes e 25 com variantes), finalizando com três posturas em DD, duas com a
bola e uma sem ela (postura 10, 11 e 12 sem a bola, com a bola postura 26 com
variantes).
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Figura 05 – Posição: 1 - Em pé- MMSS em extensão- MMII semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p. 59.

·

Os pés paralelos, espaçados na largura do quadril, assumindo uma

boa estabilidade ao solo;
·

As pernas semi fletidas permitem que a pelve se posicione em ligeira

retroversão, diminuindo assim a lordose lombar;
·

Os braços são estendidos ao longo do corpo, ligeiramente abertos e

para trás;
·

Fletir os punhos, os dedos estendidos e abertos.

Correção:
·

Alinhar a pelve, a coluna vertebral e a cabeça.

Ação:
·

Contrair fortemente os glúteos e os músculos dos membros;

·

Abaixar os ombros para aproximar a ponta inferior das escápulas;

·

Exercer um apoio ativo dos pés ao solo;

·

Manter a coluna alinhada;

·

Auto crescimento;

·

Expirar profundamente e por longo tempo.

Variante.
Modificar:
·

Orientar as mãos, as pontas dos dedos para frente, do lado, para trás;

·

Dedos juntos uns contra os outros;

·

Colocar os braços atrás da coluna com as mãos juntas, as palmas

ficam face a face, paralelas ou cruzadas, ponta dos dedos para o alto ou para baixo;
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·

Os braços se posicionam cruzados, estendidos ou fletidos além da

linha da cabeça;
·

Todas as possibilidades de posição das pernas e dos pés.

Figura 06 - Variante da posição 1

Fonte: Redondo, 2017, p. 61.

Figura 07 - Posição: 2 - Em pé- tronco inclinado a frente

Fonte: Redondo, 2017, p. 73.

·

Pernas estendidas, pés paralelos, abertos na largura do quadril;

·

O tronco está inclinado a frente, a coluna alinhada;

·

Os braços estão estendidos dentro do prolongamento do corpo;

·

As mãos cruzadas, as palmas em contato.

Correção:
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·

Vigiar para que a coluna se mantenha bem no prolongamento do

quadril.
Ação:
·

Contração muscular, auto crescimento, pressão das mãos;

·

Expiração.

Figura 08 - Posição: 3 - Sentado- MMSS abduzidos

Fonte: Redondo, 2017, p. 115.

·

As pernas flexionadas, joelhos em contato;

·

Pés plantados ao solo;

·

Os braços em cruz e estendidos;

·

Flexão dorsal dos punhos;

·

Dedos serrados, ponta virado para o alto.

Correção:
·

Verticalizar a pelve (rolar sobre os ísquios, o púbis se abaixa);

·

Alinhar a coluna vertical sobre a pelve;

·

Manter os braços sobre a mesma linha horizontal evitando a rotação

externa.
Ação:
·

Auto crescimento do tronco;

·

Abaixamento dos ombros, contração dos músculos fixadores das

escápulas;
·

Apoio ativo dos pés ao solo;

·

Expiração longa e prolongada.
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Variantes:
·

Abrir os dedos e fechá-los no tempo da expiração;

·

Rotação interna dos braços, trazendo a ponta dos dedos para frente;

·

Espaçar os pés na linha dos joelhos paralelos, aproximá-los ou afastá-

·

Ter o apoio sobre os calcanhares;

·

As plantas dos pés estão em contato, variando sua distância relativa do

los;

quadril.

Figura 09 - Posição: 4 - Sentado- MMSS em flexão- MMII semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.117.

·

As pernas são flexionadas, os pés plantados ao solo;

·

Os braços estendidos acima da cabeça, ao nível das orelhas;

·

As mãos sobre o prolongamento, as palmas para frente.

Correção:
·

Identifica a todas as posturas sentadas;

·

O essencial está na verticalização da pelve, alinhar a coluna acima

dela.
Ação:
·

Estender ativamente os braços, trazendo-os ligeiramente para trás;

·

Auto crescimento;

·

Apoio ativo dos pés ao solo.

Variantes:
·

As mãos podem estar juntas, cruzadas ou dorso com dorso;
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Os punhos em contato, as palmas separadas, os dedos estendidos;

·

Faz uma rotação do tronco, sempre vigiando a manutenção da coluna.

Figura 10 - Posição: 5 - Sentado- MMSS em extensão - MMII flexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.119.

·

Idêntico ao exercício 4;

·

Os braços são estendidos para trás e para baixo;

·

As mãos são juntas;

·

As pontas dos dedos tocam (de leve) o solo;

·

Os joelhos são juntos.

Correção:
Verificação a retificação da coluna e a boa posição da cabeça, com

·

retração do queixo.
Ação:
·

Auto crescimento;

·

Estender fortemente os braços;

·

Levar juntamente as mãos para trás;

·

Aumentar a pressão palmar;

·

Abaixar os ombros, aproximando ligeiramente as escápulas.

Variantes:
·

Todas as possibilidades de posição das pernas e dos pés;

·

As mãos:
-Juntas, a ponta dos dedos para o alto;
-Cruzadas;
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-Os dedos indicadores em contato, a palma das mãos para trás.

Figura 11 - Posição: 6 – Sentado - MMSS abduzidos – MMII estendidos

Fonte: Redondo, 2017, p.121.

·

As pernas são estendidas e fechadas;

·

Os pés em dorsiflexão;

·

Os braços em cruz;

·

As mãos em flexão dorsal.

Correção:
·

Manter os pés paralelos, evitar uma rotação externa;

·

O olhar é horizontal, a cabeça no prolongamento da coluna.

Ação:
·

Verticalizar a pelve, alinhar a coluna;

·

Auto crescimento;

·

Estender os braços trazendo-os ligeiramente para trás, exercendo um

crescimento externo, totalmente em abaixamento das escápulas com contração dos
músculos fixadores;
·

Expiração.

Variantes
·

Variar a altura dos braços;

·

Realizar uma rotação interna;

·

Pernas serradas ou ligeiramente abertas.
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Figura 12 - Variante da posição: 6- Sentado - MMSS abduzidos com rotação
externa- MMII estendidos

Fonte: Redondo, 2017, p.122.

Figura 13 - Variante da posição: 6 – Sentado - MMSS flexionados - MMII
abduzidos

.
Fonte: Redondo, 2017, p.122.

Figura 14 - Variante da posição: 6 - Sentado - MMSS flexionados - MMII
estendidos e abduzidos

Fonte: Redondo, 2017, p.123.
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Figura 15 - Variante da posição: 6 - MMSS rotação interna e extensão - MMII
semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.124.

Figura 16 - Variante da posição: 6 - Sentado- RI de um MS e RE do outro MS

Fonte: Redondo, 2017, p.125.

Figura 17- Posição: 7 – Sentado- Rotação do tronco

Fonte: Redondo, 2017, p.127.

·

Uma perna estendida ao solo;

·

A outra cruzada por cima, o pé apoiado ao solo;
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·

A outra fixa-se atrás da nuca com a mão estendida;

·

Rotação do tronco.

Correção:
·

Aplicar muito bem os glúteos ao solo.

Ação:
·

Auto crescimento;

·

A mão mantém o joelho próximo ao tronco;

·

O cotovelo superior se dirige para trás;

·

Contração muscular da perna esticada.

Figura 18 - Posição: 8 – Sentado- MMII estendidos- inclinação do tronco

Fonte: Redondo, 2017, p.137.

·

Pernas estendidas (ou ligeiramente fletidas), separadas;

·

Pés em flexão dorsal;

·

Uma mão apóia o pé correspondente, a outra é colocada atrás da

nuca.
Correção:
·

A cabeça no prolongamento do tronco;

·

Colocar a mão bem aberta atrás da cabeça ao nível de occipital, sem

fletir os dedos;
·

Manter os pés paralelos.

Ação:
·

Anteverter a pelve;

·

Retificar a coluna;
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·

Levar o cotovelo fletido para trás sem fazer uma rotação do tronco;

·

Contração das coxas e dos glúteos.

Variantes:
·

O braço que está fletido, colocá-lo estendido em diferentes posições;

·

Agarrar no pé oposto;

·

Fazer uma rotação do tronco.

Figura 19 - Posição: 9 - Decúbito dorsal - Flexão de uma perna sobre o tronco

Fonte: Redondo, 2017, p .85.

·

Decúbito dorsal, as pernas estendidas ao solo;

·

Os pés em flexão dorsal;

·

Os braços no prolongamento do corpo;

·

As mãos em contato pela borda externa, as palmas viradas para o alto;

·

Fletir uma perna sobre o tronco.

Correção:
·

Manter a perna estendida ao solo;

·

Estender lentamente a perna fletida na vertical, impulsionando o

tornozelo para o alto;
·

Conservar o ângulo de flexão da partida da perna com o tronco.

Ação:
·

Contração dos quadríceps;

·

Manter toda a coluna em contato com o solo;

·

Os pés mantêm-se em flexão dorsal;

·

Contato dos braços com o solo;
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·

Auto crescimento;

·

Expiração.

Variantes:
·

Modificar a posição dos braços, das mãos ou dos pés;

·

Realizar na perna em movimento em diversas rotações.

Figura 20 – Posição: 10- DD - MMSS RE - MMII estendidos na vertical

Fonte: Redondo, 2017, p .87.

·

Decúbito dorsal;

·

Os braços e cotovelo em 90°;

·

As pernas estendidas na vertical;

·

Os pés em flexão dorsal, calcâneos juntos, pontas dos pés separados.

Correção:
·

Manter bem ativamente o sacro e a coluna lombar em contato com o

·

Atenção de jamais colocar a cabeça em extensão.

solo;

Ação:
·

Contrair fortemente os quadríceps;

·

Impulsionar os calcanhares para cima mantendo-os em contato;

·

Apoio dos braços e da coluna sobre o solo;

·

Expiração.
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Figura 21- Posição: 11- DD- MMII flexionados na vertical

Fonte: Redondo, 2017, p. 91.

·

Decúbito dorsal;

·

Os braços ao longo do corpo, ligeiramente abertos;

·

As pernas são fletidas na vertical;

·

Os pés na vertical do quadril, as plantas dos pés ficam face a face.

Correção:
·

Manter os pés em flexão dorsal;

·

Manter sempre o contato com o solo;

·

Os joelhos estão abertos.

Ação:
·

Apoio fortemente das plantas dos pés uma contra a outra;

·

Conservar os joelhos abertos;

·

Apoio ativo sobre o solo.

Figura 22 - Posição: 12 -DD com os MMII na vertical

Fonte: Redondo, 2017, p.113.
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·

Decúbito dorsal;

·

As pernas na vertical;

·

Os braços estendidos ao longo do corpo, ligeiramente abertos;

·

As mãos apoiadas ao solo.

Correção:
·

Manter os membros inferiores na vertical;

·

Evitar o aumento da lordose cervical.

Ação:
·

Elevar a pelve;

·

As pernas vão se elevar na respectiva vertical;

·

Os braços e as mãos apóiam fortemente sobre o solo.

Figura 23 - Posição: 13 - Em pé- MMII estendidos - MMSS segurando o bastão
atrás do tronco

Fonte: Redondo, 2017, p. 71.

·

Pernas estendidas, pés paralelos, abertos na largura do quadril;

·

O bastão é passado atrás dos ombros, mantidos pelos polegares, os

dedos estendidos.
Correção:
·

Olhar na horizontal;

·

O queixo é recolhido para reduzir a curvatura cervical;

·

A pelve se verticaliza pela contração dos glúteos.

Ação:
·

Remover a ponta dos cotovelos para frente;
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·

Contração muscular isométrica dos membros;

·

Abaixamento dos ombros;

·

Afastar o bastão para trás, mantendo os cotovelos para frente;

·

Expiração.

Variantes:
·

Abrindo as mãos;

·

Variar a altura do bastão;

·

Variar a flexão e abertura dos membros inferiores.

Figura 24 - Posição: 14 - Sentado MMSS em flexão com abdução segurando o
bastão

Fonte: Redondo, 2017, p.145.

·

Pernas dobradas;

·

Joelhos afastados;

·

Os pés juntos com as plantas dos pés;

·

Os braços estendidos, abertos acima da cabeça, mantendo o bastão;

·

As palmas das mãos são o apoio das extremidades do bastão.

Correção:
·

Rolar acima dos ísquios para anteroversão do quadril;

·

Expandir a caixa torácica;

·

Abaixar os ombros e fixar as escápulas.

Ação:
·

Auto crescimento;
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·

Manter o quadril todo o tempo que aumentarmos a flexão dos joelhos;

·

Apoiar com os braços estendidos sobre as extremidades do bastão.

Variante:
·

Variar os membros inferiores.

Figura 25 - Posição: 15 - Sentado em tesoura, rotação do tronco, segurando o
bastão com os MMSS

Fonte: Redondo, 2017, p.147.

·

Sentada em tesoura.

Correção:
·

Idêntico ao exercício 14.

Ação:
·

Fazer uma rotação do tronco.

·

Expiração.

Figura 26 - Posição: 16 - Sentado, os MMSS em extensão segurando o bastão –
MMII estendido

Fonte: Redondo, 2017, p.149.
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·

As pernas estão estendidas, juntas, os pés em flexão dorsal;

·

Os braços estendidos atrás das costas e o bastão preso nas

extremidades pelos polegares, palmar à frente.
Correção:
·

Anteroversão do quadril, muito próximo da vertical;

·

Alinhar a coluna e a cabeça, olhando a horizontal.

Ação:
·

Auto crescimento;

·

Abaixar os ombros;

·

Manter a cabeça, olhando na horizontal;

·

Contração isométrica global.

Variantes:
Modificar:
·

A posição das mãos;

·

A colocação das pernas (afastadas, fletidas, em rotação);

·

As posições dos pés e das mãos.

Figura 27 - Posição: 17 - Sentado, os MMSS em extensão segurando o bastão –
MMII estendidos

Fonte: Redondo, 2017, p.147.

·

Idêntico ao exercício anterior.

Correção:
·
Ação:

Idêntico ao exercício anterior.
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·

Idêntico ao exercício anterior.

·

Afastar as mãos para trás, os dedos tocando levemente o solo.

Figura 28 - Posição 18: – Sentado - com os MMSS segurando o bastão atrás do
tronco, uma perna estendida, e a outra passada sobre ela

Fonte: Redondo, 2017, p.151.

·

Uma perna estendida, a outra passada sobre ela;

·

O pé apoiado ao solo.

Correção:
·

Verticalizar a pelve.

Ação:
·

Manter a posição ereta todo o tempo da expiração.

Figura 29 – Posição: 19 – Sentado com tronco inclinado a frente, e bastão
empregado ao nível das plantas dos pés e segurado pelas duas mãos

Fonte: Redondo, 2017, p.143
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·

Pernas separadas.

·

O bastão empregado ao nível das plantas dos pés e segurado pelas

duas mãos.
Correção:
·

Os pés paralelos;

·

Cabeça fica contida no prolongamento do tronco.

·

Pelve em anteroversão.

Ação:
·

Auto crescimento dentro do eixo da pelve;

·

Abaixar o cotovelo a frente;

·

Expiração.

Figura 30 - Posição: 20 - DD uma perna fletida, o pé ao solo, a outra na vertical,
o bastão sustentando a extremidade do braço e preso atrás do pé

Fonte: Redondo, 2017, p. 95.

·

Decúbito dorsal;

·

Uma perna fletida, o pé ao solo, a outra na vertical;

·

O bastão sustentando a extremidade do braço e preso atrás do pé, da

perna livre.
Correção:
·

Reduzir a lordose cervical recolhendo o queixo;

·

Manter o dorso ao solo;

·

Não elevar a pelve;
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·

Os braços mantêm-se estendidos.

Ação:
·

Esforçar para estender a perna vertical, em direção a cabeça;

·

Reforçar o contato da nuca e os ombros com o solo, abaixando as

escápulas;
·

Apoio ativo do pé.

Variantes:
·

Variar o ângulo de flexão da perna ao solo;

·

Variar apoio dos pés (planta, calcâneo, ponta);

·

Expiração.

Figura 31- Posição: 21- Em pé com a bola entre as coxas - MMSS
semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.63.

·

Inicialmente;

·

Colocar a bola entre as coxas, acima dos joelhos;

·

Os braços são estendidos acima da cabeça, as mãos cruzadas, as

palmas das mãos face a face.
Correção:
·

Manter os pés ao solo, bem apoiados;

·

Não projetar a bacia muito a frente;

·

Manter os braços se possível, ao nível das orelhas.

Ação:
·

Empurrar os dedos para o alto com as mãos unidas uma contra outra;
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·

Abaixar as escápulas;

·

Contrair juntamente os músculos que podem ser comandados;

·

Comprimir a bola apertando os joelhos;

·

Expiração.

Variantes:
·

Todas as posições dos braços e das mãos.

Figura 32 - Posição: 22 - Em pé segurando a bola atrás da cabeça- MMII
semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.65.

·

Iniciante;

·

Manter a bola atrás da cabeça, ao nível dos ombros, as mãos planas,

horizontalizadas.
Correção:
·

Manter a palma das mãos em contato com a bola;

·

Afastar ligeiramente a bola da cabeça;

·

Manter os cotovelos para trás e os antebraços horizontalmente.

Ação:
·

Comprimir a bola;

·

Manter a coluna reta;

·

Contração isométrica dos músculos;

·

Expiração.

Variantes:
·

A bola acima da cabeça, os braços fletidos ou estendidos;
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·

A bola à frente, os braços na horizontal.

Figura 33 - Posição: 23 – Sentado com os MMSS flexionados segurando a bolaMMII semiflexionados

Fonte: Redondo, 2017, p.155.

·

Pernas flexionadas, separadas;

·

Os pés apoiados ao solo;

·

A bola é mantida na palma das mãos acima da cabeça;

·

Cotovelos semi fletidos;

Correção:
·

Pelve, coluna, ombros (como em todas as posturas sentadas).

Ação:
·

Auto crescimento;

·

Apoio na bola;

·

Expiração longa e profunda.

Figura 34 - Posição: 24 – Sentado com os MMSS flexionados segurando a bola

Fonte: Redondo, 2017, p. 153.
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·

Uma perna estendida, outra fletida;

·

Os braços estendidos acima da cabeça mantendo a bola com peso.

Correção:
·

Verticalização da pelve;

·

Alinhamento da coluna e dos braços dentro do mesmo prolongamento;

·

Abaixar os ombros.

Ação:
·

Auto crescimento;

·

Esticar os braços, apertar a bola;

·

Contração dos glúteos, dos músculos da perna estendida;

·

Apoio ativo do pé ao solo.

Variantes:
·

Ao mesmo nível das pernas (estendidas, fletidas, cruzadas, etc.);

·

Ao nível dos braços (fletida, cruzadas, à frente, etc.).

Figura 35 - Posição: 25 - sentado com os MMSS em extensão segurando a
bola- MMII estendidos

Fonte: Redondo, 2017, p.157.

·

Pernas estendidas, abertas, pés em flexão dorsal;

·

A bola é colocada atrás das costas, é repousada sobre as mãos.

Correção:
·

Verificar a pelve;

·

Manter o tronco alinhado, olhando à frente;

·

Sustentar a bola na palma das mãos.
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Ação:
·

Desaparecimento das curvaturas vertebrais;

·

Contração muscular isométrica ao nível dos membros;

·

Sustentar a postura, como sempre, durante a expiração profunda.

Variante:
·

Alterar a posição das pernas;

·

Manter a bola ao nível do seu eixo, mãos planas, segurando a bola,

afastando do tronco;
·

Expiração.

Figura 36 – Posição: 26- DD com a bola nos pés- MMSS estendidos acima da
cabeça

Fonte: Redondo, 2017, p.105.

·

Decúbito dorsal;

·

As pernas na vertical, a bola é sustentada sobre a planta dos pés;

·

Os braços no prolongamento do corpo, os cotovelos fletidos, se

possível em contato com o solo;
·

As mãos juntas.

Correção:
·

Manter as pernas na vertical;

·

Aplicar ativamente a coluna e os braços sobre o solo;

·

Não se aprofundar ao nível da nuca.

Ação:
·

Contrair os quadríceps;
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·

Apertar a bola;

·

Apoiar as mãos uma contra a outra;

·

Aplicar os cotovelos ao solo.

Variantes:
·

Todas as posições dos braços e das mãos;

·

Bola entre os joelhos;

·

Bola entre os pés, com eles apoiados no chão.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Esta pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da UNIARP na
cidade de Caçador-SC. Um protocolo de 20 sessões de exercícios posturais do
método Isostretching foi realizado em sedentários, com o intuito de verificar a
influência na força muscular respiratória e expansibilidade torácica.
O Isostretching é uma técnica que além de trabalhar a capacidade
respiratória, trabalha a consciência corporal e busca fortalecer os músculos que
sustentam o corpo. Com isso, melhora a dinâmica ventilatória e promove uma
postura correta (BATISTA; LIMA, 2008).
A musculatura respiratória pode ser treinada, com isso eleva os valores de
PImáx e PEmáx (GALVAN; CATANEO, 2007). A manovacuometria é utilizada com
propósito de mensurar a força da musculatura inspiratória máxima (PImáx) e
pressão expiratória máxima (PEmáx). O valor previsto varia com o sexo e a idade
(PRESTO; DAMAZIO, 2009).
Os dados coletados foram armazenados e processados em planilhas
eletrônicas elaboradas no Excel office 2010. Os resultados estão demonstrados
através de média e desvio padrão.
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A tabela 02 apresenta o número da amostra, a média de idade, peso, altura e
IMC.

Tabela 02 – Características antropométricas dos participantes.
Sexo M/F

Idade

Peso (Kg)

Altura (m)

(anos)
2/3

34.80 ±8,9

IMC
(kg/m2)

80,8±5,6

1,71±0,05

27,72±2,9

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Os resultados foram apresentados em forma de gráficos, descritos e
comparados com outras pesquisas de artigos científicos.

Gráfico 01 - Comparativo da PImáx. antes e após intervenção do método
Isostretching através da manovacuometria

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A média inicial de PImáx da amostra foi de (-63±8,4cmH2O) equivalente a
63,4% do valor ideal. Após o tratamento, a média da PImáx aumentou para (105±10cmH2O) equivalente a 105,1% do previsto, demonstrando uma diferença de
41,7% na força da musculatura inspiratória dos participantes, a qual na avaliação
inicial apresentava-se abaixo dos valores ideais, e ao final do tratamento com o
acréscimo citado, atingiu os valores esperados para a população.
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Os métodos de correção postural, de acordo com a literatura, favorecem a
respiração, o alinhamento da postura sucede maior desenvoltura da mecânica
respiratória. O Isostretching usado, além de promover a correção postural tem o uso
constante da musculatura respiratória, oferecendo benefícios aos indivíduos
praticantes da técnica (ALEXANDER, 1977; YOKOHAMA, 2004).

Gráfico 02 - Comparativo da PEmáx antes e após intervenção do método
Isostretching através da manovacuometria

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A média inicial da PEmáx. da amostra foi de (+61±14,3cmH2O), equivalente a
35,4% do valor ideal. Após o tratamento, a média da PEmáx. aumentou para
(+108±4,5cmH2O), equivalente a 61,1% do previsto, demonstrando uma diferença
de 25,7% na força da musculatura expiratória dos sedentários, a qual na avaliação
inicial apresentava-se abaixo do valor ideal, e ao final do tratamento mesmo com o
acréscimo, não atingiu o valor previsto para a amostra, porém aproximou-se do
ideal.
Na primeira avaliação da força muscular respiratória, mensurada através da
manovacuometria, verificou-se que todos os participantes sedentários apresentavam
força respiratória abaixo do valor previsto para sua idade. A força respiratória baixa
ou no limite inferior da normalidade, pode ser consequência de diversos fatores
como idade, sexo, altura, obesidade e tabagismo (BESSA; LOPES; RUFINO, 2015).
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A assiduidade de atividade física mantém a força muscular do sistema
musculoesquelético

e,

portanto,

promove

o

fortalecimento

dos

músculos

respiratórios. Em vista disso, sujeitos sedentários apontam déficit na função
pulmonar se comparados a indivíduos fisicamente ativos (QUIRINO, 2012).
Ao examinar os gráficos 1 e 2 nos resultados da PImáx. e PEmáx. identificouse uma melhora na função dos músculos respiratórios através da técnica
Isostretching. Como aconteceu no estudo de Freire, Ribeiro e Zago (2016) onde os
participantes apresentaram aumento da força respiratória e os autores sugeriram
que o Isostretching pode alterar a força muscular respiratória em ambos os sexos.
Rezende et al., (2016) realizaram um estudo com 17 pré-adolescentes, em 12
sessões de Isostretching com duração de uma hora, que demonstrou ser suficiente
para melhorar a capacidade respiratória, os valores foram obtidos através do peak
flow e manovacuômetro.
Quinderé, Silva e Mont’Alverne (2012) em um estudo com 3 idosas, em 10
sessões de Isostretching, duas vezes por semana com duração de meia hora,
tiveram resultados de evolução importante na função pulmonar obtidos através da
espirometria.
Em um estudo associando a técnica de Isostretching e pompage realizado por
Pasqualoto et al., (2013), cinco indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica,
realizaram o tratamento em quatro semanas de intervenção das técnicas, e
obtiveram resultados de aumento de força muscular inspiratória e expiratória nos
cinco participantes, aumento da distância percorrida no TC6 e aumento na
expansibilidade torácica.
Os estudos citados acima sobre o método Isostretching, mostra que ele
aplicado em homens, mulheres, pré-adolescentes, idosas, e ainda em indivíduos
com doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a força muscular respiratória foi
avaliada, através do peak flow, manovacuômetro e a espirometria, obtiveram
aumento da força muscular respiratória. Bem como, no estudo apresentado.
Os resultados obtidos na cirtometria de todos os voluntários da pesquisa,
antes e após a técnica de Isostretching, estão apresentados no gráfico 3.
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Gráfico 3 - Comparativo da cirtometria torácica, realizada nas regiões axilar,
xifoide e basal antes e após o método Isostretching.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A mobilidade torácica em nível axilar teve uma média de (2,2±0,27cm),
considerada uma mobilidade reduzida, sendo apenas 53,7% do valor da
normalidade. A avaliação realizada após o tratamento atingiu um valor de
(3,8±0,45cm), equivalente a 92,7 %, este aumento de 39% aproximou-se do padrão
de normalidade.
Em relação a mobilidade torácica em nível de processo xifoide a média foi de
(1,7±0,45cm), considerada uma mobilidade muito reduzida, pois equivale a 41,5% da
normalidade. Na reavaliação o valor foi de (3,5±0,61cm), correspondente a 85,4%,
mesmo com 43,9% de acréscimo o valor não alcançou os valores normais.
Para a mobilidade torácica em nível basal a média inicial foi de (1,7±0,84cm),
considerada uma mobilidade muito reduzida, ´sendo apenas 41,5% do valor
esperado. Na avaliação pós tratamento o valor passou para (3,7±0,57cm),
equivalente a 90,3% do valor previsto. Com essa evolução de 48,8% confere a este
o maior ganho, aproximando-se do padrão da normalidade.
A mobilidade torácica a nível axilar inicialmente era reduzida, e na reavaliação
apesar do ganho, se manteve reduzida, mas próximo do valor da normalidade.
Enquanto em processo xifoide e basal, inicialmente foram classificados como uma
mobilidade muito reduzida, e passaram para nomeação de reduzida. Vemos um
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aumento em todos os níveis avaliados, axilar, xifoide e basal, com maior
significância na região basal.
A mobilidade torácica está ligada ao processo respiratório, sendo que a cada
respiração ocorre movimento na caixa torácica, na inspiração expandindo-se e na
expiração retraindo-se (LOPEZ, MEDEIROS, 2001). A região inferior da caixa
torácica é mais móvel que a superior, portanto a expansão do tórax é influenciada
pelo comprimento das cartilagens costais da qual vai aumentando da 1° a 10°costela
(TRIBASTONE, 2001).
Ao comparar os valores das mensurações inicias da cirtometria torácica, com
os resultados obtidos ao final de 20 sessões de Isostretching, os efeitos do
tratamento proposto mostram-se positivos como no estudo feito por Batista e Lima
(2008) que constata que ao praticar o Isostretching, o método causa alterações na
mobilidade toracoabdominal.
Yokohama (2004) em seu estudo com 3 mulheres, em 10 sessões de
Isostretching, 2 vezes por semana, com duração de 50 minutos, obteve resultados
relevantes sobre a mecânica respiratória, indicando o método proposto como um
tratamento eficiente no aumento da expansibilidade toracopulmonar.
No estudo realizado por Burkle, Shiraishi e Yabiku (2008) em pacientes
mastectomizadas com series de casos realizado durante um mês, três vezes por
semana com duração de 45 minutos, o método do Isostretching ao final de 12
sessões ganhou benefícios em todos os itens avaliados: tanto na função pulmonar
avaliada através da espirometria, expansibilidade torácica através da cirtometria e
aumento da ADM do ombro através da goniometria.
Similar ao estudo acima a intervenção com o método Isostretching nesse
trabalho também promoveu aumento da PImáx em 41,7% como mostra o gráfico 1,
e de 25,7% da PEmáx, conforme mostra o gráfico 2. Promoveu ainda, aumento
relação à expansibilidade torácica, nas medidas dos três níveis avaliados na
cirtometria, sendo 39% no axilar, 43,9 % no xifoideano e 48,8% no basal, como
mostra o gráfico 3.
Considerando as literaturas comparadas há efetividade do método utilizado.
De acordo com os resultados, observa-se que a técnica de Isostretching aplicada em
sedentários foi eficaz no aumento da força muscular inspiratória e expiratória, como
também no aumento da mobilidade torácica.
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CONCLUSÃO

O estudo apresentado sobre a técnica do Isostretching, mostra que ela
aplicada em sedentários durante 20 sessões, obteve dados relevantes sobre a
mecânica respiratória, mostrando-se um método não apenas de correção postural,
mas eficaz na melhora da força respiratória, como também no aumento da
expansibilidade torácica dos indivíduos submetidos a ela.
Apesar do pequeno número de participantes e de sessões, os resultados
foram satisfatórios, pois os objetivos propostos foram atendidos. O fato de o
presente estudo ter sido realizado com uma pequena amostra, sugere-se novos
experimentos, com uma amostra mais significativa, e maior período de tratamento.
Também que a técnica seja feita com um grupo controle para comparações entre
grupos, e ainda comparado com outros métodos fisioterapêuticos com intuído de
comprovar a eficiência da técnica de Isostretching.
Além desses resultados, outros benefícios além dos objetivos do estudo
foram relatados pelos participantes da pesquisa. Devido ao método trabalhar de uma
forma global, ele interferiu na melhora da flexibilidade, na resistência, no
aperfeiçoamento deles no decorrer dos atendimentos e ainda na qualidade do sono.
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APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE ENTREVISTA GERAL
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Sexo: ( ) M ( ) F

Idade: _______

_ _______________________

_

Endereço:

__

Cidade:

__

Profissão:

_

_

_

___________

2. SINAIS VITAIS
PA:
FC:
FR:
SpO2:

3. ANAMNESE

Sedentarismo: S ( )

N( )

Principais possíveis queixas relacionadas ao sistema respiratório.

Outros sintomas não diretamente relacionados ao sistema respiratório.

3.1 Índice de Massa Corporal
Altura:

m Peso:

kg IMC:

kg/m2
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3.2 História pregressa

· Patologias anteriores – respiratórias ou não
sim ( ) não ( )

Quais:

Medicamento:

· Hábitos e vícios.
Tabagismo ( ) Etilismo ( ) Tempo:

· Prática de atividade física. Sim ( ) Não ( )
Tipo:

Intensidade:

Frequência:

Histórico de tempo:

4. INSPEÇÃO ESPECIFICA

Tipo de tórax:
( ) Chato

( ) Tonel

( ) Sino

( ) Pectus carinatum

( ) Escoliótico

( ) Paralitico

( ) Pectus scavatum

( ) Cifótico

( ) Cifoescoliotico

Respiração:
( ) Apical

( ) Costal

( ) Diafragmática

( ) Mista

Ritmo:
( )Normal

( )Anormal

Ausculta pulmonar:
Som normal: MV ( )
Sons anormais: Estertores secos ( )
Estertores úmidos ( )

Roncos ( )

Sibilos ( )

Bolhosos ( )

Crepitantes( )
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5. CIRTOMETRIA TORÁCICA:
1° Avaliação
Dinâmica Axilar

Dinâmica Xifoide

Dinâmica Basal

Inspiratória

Inspiratória

Inspiratória

Expiratória

Expiratória

Expiratória

Diferença

Diferença

Diferença

2° Avaliação
Dinâmica Axilar

Dinâmica Xifoide

Dinâmica Basal

Inspiratória

Inspiratória

Inspiratória

Expiratória

Expiratória

Expiratória

Diferença

Diferença

Diferença

6. MANOVACUOMETRIA:
Homens (20 a 80 anos):

Mulheres (20 a 80 anos):

Pimáx (cmH20) = 143 – 0,55 x Idade

Pimáx (cmH20) = 104 – 0,51 x Idade

Pemáx (cmH20) = 268 – 1,03 x Idade

Pemáx (cmH20)= 170 – 0,53 x Idade

1° Avaliação
Antes do protocolo

1° Medida

2° Medida

3° Medida

Medida

Medida

Considerada

Esperada

Medida

Medida

Considerada

Esperada

PImáx cmH2O
PEmáx cmH2O
2° Avaliação
Depois do protocolo

PImáx cmH2O
PEmáx cmH2O

1° Medida

2° Medida

3° Medida
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: Benefícios do Isostretching sobre a força muscular respiratória e
expansibilidade torácica em sedentários
Área do Conhecimento: Saúde
Curso: Fisioterapia
Número de sujeitos no centro: 10
Número total de sujeitos: 10
Patrocinador da pesquisa: Financiamento Próprio
Instituição onde será realizado: Clínica Escola de Fisioterapia UNIARP
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Liamara Basso Dala Costa, Rubian Michelly de
Souza e Daniela dos Santos
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.
2. Identificação do Sujeito da Pesquisa
Nome:

Data de nascimento:

Profissão:

Nacionalidade:

Estado Civil:

CPF/MF:

RG:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Liamara Basso Dala Costa
Profissão: Fisioterapeuta

N. do Registro no Conselho: 46413F

Endereço: Rua Victor Baptista Adami, 800. Caçador – SC
Telefone: 49- 85056463

E-mail: liamara@uniarp.edu.br

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
- Objetivo Geral:
Examinar o efeito do método sobre a força muscular inspiratória e expiratória e na
expansibilidade torácica de sedentários;
- Objetivos Específicos:
Explicitar a técnica de Isostretching;
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Classificar a força muscular inspiratória e expiratória dos indivíduos sedentários, mensurar a
expansibilidade torácica em nível axilar, processo xifóide e região basal da população do
estudo

2. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):
Após a efetuação da pesquisa e a análise dos dados, espera-se de fato um aumento na força
muscular inspiratória e expiratória e como também melhora na mobilidade torácica.
3. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):
A pesquisa apresenta como benefícios: flexibilidade da musculatura, melhora a postura e
aumento da capacidade respiratória.
Não há riscos, poderão eventualmente ocorrer dores musculares passageiras em virtude das
posturas do Isostretching adotadas, bem como tonturas momentâneas decorrentes da
alteração dos níveis de O2, ocorridas pela respiração adotada durante a prática.
4. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado
nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente
dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável.
6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá
interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
7. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo
que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam
mencionados.
Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP,
com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre
que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e
minha participação no mesmo.
Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e
final (is) desta pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por
mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual
teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.
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Caçador (SC), _____ de __________de ______.

_________________________________
Sujeito da Pesquisa

______________________________________
Pesquisador Responsável pelo Projeto

Testemunhas:
________________________________
Nome:

___________________________________
Nome:

RG:

RG:

CPF/MF:

CPF/MF:

Telefone:

Telefone:

