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Resumo  
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma d as principais causas de 
morbimortalidade mundial, segundo dados do DATASUS.   A doença é ocasionada 
principalmente pela exposição ao tabagismo. O pacie nte portador de DPOC diminui sua 
atividade física global devido à piora progressiva da função pulmonar, que é traduzida por 
dispnéia, percepção de cansaço ao realizar qualquer  forma de esforço físico limitando suas 
atividades de vida diárias (AVD) o que interfere ne gativamente na sua qualidade de vida (QV). 
Objetivo: O estudo tem por objetivo mostrar a melho ra da força expiratória através da liberação 
miofascial diafragmática, fortalecimento muscular d o reto abdominal, diafragma e transverso do 
abdomem e avaliar a melhora da (QV) de pacientes po rtadores de DPOC. Material: Revisão 
bibliográfica de artigos científicos publicados nos  últimos cinco anos sobre reabilitação 
diafragmática e melhoria da QV dos pacientes com DP OC. Resultados: Viu-se que o paciente 
com DPOC devido à hipotrofia muscular esquelética, tem necessidade de praticar exercícios 
físicos resistivos para aumento de força muscular. Através de estimulação diafragmática, 
exercícios abdominais e liberação miofascial do dia fragma consegue-se melhorar a capacidade 
respiratória e a força expiratória de pacientes com  DPOC. Conclusão: O paciente com DPOC 
necessita de estimulação diafragmática para melhora  da capacidade expiratória e com isso 
melhora na qualidade de vida. 
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