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Introdução: Participantes do programa de treinamento físico podem apresentar melhora
na qualidade de vida, redução da dispnéia aos esforços e efetividade do treinamento na
repercussão do teste de caminhada de seis minutos (TC6). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde a DPOC, acomete cerca de cinco milhões
de pessoas no Brasil e que em 2020 será uma das principais causas de morte no
mundo. Diante desta complexidade visamos à importância do treinamento físico
através dos programas de reabilitação com repercussão no TC6 min, em busca da
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com este acometimento. Objetivo:
Verificar a qualidade de vida de indivíduos com DPOC, submetidos ao treinamento
físico comparando a qualidade de vida antes e após o treinamento físico e comprovar a
repercussão no teste de caminhada de 6 minutos. 
 Metodologia: O trabalho trata-se de um estudo transversal com amostra de 15
indivíduos com DPOC. Tendo em vista nos estudos, que a capacidade funcional e a
qualidade de vida destes indivíduos são reduzidas, e para determinar esta capacidade
foi utilizado o teste de caminhada de seis minutos e o questionário de qualidade de
vida para a DPOC, que é o Saint George Respiratory Questionnaire, e também a escala
de Borg para medir o grau da dispnéia durante o exercício, o treinamento físico
consistirá em exercícios aeróbicos (esteira ergométrica sem inclinação, bicicletas e
cicloergometros), exercícios para fortalecimentos de membros inferiores e superiores.
Resultados: Os estudos apontaram que após o treinamento físico houve melhora na
distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos, além disso houve melhora
significativa nos escores do questionário de qualidade de vida (Saint George
Respiratory Questionnaire) aplicado pré e pós treinamento físico. Conclusão: Com
base nos resultados, mostram que o treinamento físico, melhorou a tolerância aos
esforços e proporcionou benefícios em vários aspectos que envolvem a qualidade de
vida, principalmente o desempenho das atividades de vida diária dos pacientes.
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