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Xavier RF. Identificação de fenótipos em pacientes com DPOC: influência do nível de 

atividade física na vida diária, composição corporal e disfunção muscular esquelética 

 [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018 

 

RESUMO 

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresenta repercussões 

sistêmicas que contribuem negativamente para a evolução da doença e aumentam a 

mortalidade nestes indivíduos. O nível de atividade física e a força muscular periférica 

têm sido evidenciados como fatores de morbi-mortalidade em pacientes com DPOC, 

entretanto os fenótipos previamente descritos na literatura não incluem estes fatores como 

determinante dos fenótipos. Objetivo: Identificar fenótipos em indivíduos com DPOC 

considerando o nível de atividade física, a composição corporal e a disfunção muscular 

esquelética. Casuísticas e Métodos: Foram avaliados 190 indivíduos em relação à função 

pulmonar (espirometria), ao controle clínico da DPOC (CCQ), aos fatores de saúde 

relacionados à qualidade de vida (CRQ), ao nível de atividade física na vida diária 

(acelerômetro – Actigraph GT3X), à força dos músculos esqueléticos (isometria máxima) 

e à composição corporal (biompedância). Após 3, 6, 9 e 12 meses destas avaliações, os 

indivíduos foram questionados quanto à ocorrência de exacerbações e hospitalizações. 

Para a identificação dos fenótipos foi realizada análise de agrupamento de cluster. As 

comparações entre os fenótipos identificados foram realizadas por meio do teste de one-

way ANOVA seguido do pos teste de Tukey para dados paramétricos e do teste de 

Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn para dados não paramétricos. A normalidade 

dos dados foi avaliada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação das 

variáveis categóricas foi utilizado o teste de qui-quadrado. O nível de significância foi 

ajustado para 5%. Resultados: Foram identificados 3 fenótipos (clusteres) distintos de 

acordo com a idade, atividade física, composição corporal, força muscular, qualidade de 

vida e controle clínico. O fenótipo 1 englobou indivíduos mais jovens, com pior controle 

clínico e maior número de comorbidades, os indivíduos deste grupo apresentaram maior 

frequência de exacerbação comparados aos fenótipos 2 e 3. Os indivíduos do fenótipo 3 

apresentaram menores valores de atividade física, maior tempo em comportamento 

sedentário e maior frequência de hospitalização nos indivíduos que exacerbaram. 

Conclusão: O presente estudo demonstrou a existência de diferentes fenótipos em 
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pacientes com DPOC em relação à atividade física. Estes resultados são relevantes para 

o manejo clínico de indivíduos com DPOC e para a escolha de estratégias para aumentar 

o nível de atividade física destes pacientes. 

 

Descritores: doença pulmonar obstrutiva crônica; fenótipo; atividade física; composição 

corporal; força muscular 
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Xavier RF. Identification of phenotypes in COPD patients: influence of physical activity 

in daily life, body composition and skeletal muscle dysfunction [thesis]. Sao Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018 

 

ABSTRACT 

Rationale: The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has systemic 

repercussions that contribute negatively to the evolution of the disease and increase 

mortality in these individuals. The level of physical activity and peripheral muscle 

strength have been evidenced as morbidity and mortality factors in individuals with 

COPD, however the phenotypes previously described in the literature do not include these 

factors as determinant of the phenotypes. Objective: To identify phenotypes in 

individuals with COPD according to their levels of physical activity in daily life, body 

composition and skeletal muscle force. Methods: We evaluated 190 individuals in 

relation to pulmonary function (spirometry), clinical control of COPD (CCQ), health 

factors related to quality of life (CRQ), physical activity in daily life (Actigraph GT3X), 

skeletal muscle force (maximal isometry) and body composition (bioimpedance). After 3, 

6, 9 and 12 months of these evaluations, subjects were questioned about the occurrence 

of exacerbations and hospitalizations. Participants were classified using hierarchical 

cluster analysis. The comparisons between the identified phenotypes were performed 

using the ANOVA one-way test followed by Tukey's post test for parametric data and the 

Kruskal-Wallis test followed by the Dunn test for non-parametric data. The normality of 

the data was evaluated using the Kolmogorov-Smirnov test. The chi-square test was used 

to compare the categorical variables. The level of significance was adjusted to 5%. 

Results: Three distinct phenotypes (clusters) were identified according to age, physical 

activity, body composition, muscle strength, quality of life and clinical control. The 

individuals in phenotype 1 were younger, with worse clinical control, with more 

comorbidities and with higher frequency of exacerbation compared to phenotypes 2 and 

3. Subjects of phenotype 3 had lower values of physical activity, sedentary status and 

greater frequency of hospitalization after exacerbations. Conclusions: The present study 

demonstrated the existence of different phenotypes in patients with COPD according to 

physical activity. These results are relevant for the clinical management of individuals 
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with COPD and for the choice of strategies to increase the level of physical activity of 

these patients. 

 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease; phenotype; physical activity; body 

composition; muscle force  
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1.1 DPOC 

A Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como uma doença 

prevenível e tratável caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e obstrução do 

fluxo aéreo, decorrentes de anormalidades alveolares e/ou das vias aéreas; normalmente 

causadas por exposição a partículas ou gases nocivos. (1) A limitação crônica do fluxo 

aéreo, observada na DPOC é decorrente de uma combinação de alterações: inflamação 

dos brônquios (bronquite crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e de destruição 

do parênquima pulmonar (enfisema pulmonar) e a contribuição de cada uma dessas 

alterações varia de indivíduo para indivíduo. (1) A DPOC é uma das principais causas de 

morbidade crônica, é a 4ª causa de mortalidade no mundo e estima-se que, em 2020, será 

considerada como a 3ª causa de óbito. (1,2) No mundo, estima-se que a prevalência desta 

doença seja de 11,7% e que no continente americano seja ainda maior, em torno de 15,2%. 

(3) Na Europa, 56% dos gastos totais em doenças respiratórias são destinados 

especificamente à DPOC e este montante aumenta diretamente com a severidade da 

doença, número de exacerbações e hospitalizações. (4) Nos países em desenvolvimento, 

os gastos na saúde destinados diretamente ao tratamento da DPOC deveriam ser 

superiores àqueles que têm sido descritos porque não se investe no tratamento 

ambulatorial destes pacientes. Além disto, o não tratamento da doença ocasiona situações 

que repercutem negativamente na economia desses países tais como: maior número de 

afastamentos do trabalho e maior número de atendimentos emergenciais e de 

hospitalizações. (1) 

Em 2003, a DPOC foi definida como uma doença prevenível e tratável com 

limitação do fluxo aéreo persistente e progressivo associada a uma resposta inflamatória 

crônica nas vias aéreas e a partículas ou gases tóxicos nos pulmões. (5) Em 2011, foi 

acrescentado a esta definição que a presença de exacerbações e comorbidades contribuem 

para a gravidade da doença. (6) A definição de 2013 acrescenta ainda que esta 

contribuição para a gravidade da doença ocorre de forma individual. (7) O diagnóstico 

clínico deve considerar sintomas como dispneia, tosse crônica ou hipersecreção 

brônquica e/ou história de exposição ao tabagismo e à poluição, e a espirometria é um 

exame necessário para confirmar o diagnóstico da doença. (1) Desta forma, fica evidente 

que o diagnóstico da DPOC é baseado, principalmente, na presença de uma redução do 

fluxo expiratório. No entanto, apesar de um amplo acordo sobre esta definição, e ao levar 
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em consideração a recente definição de DPOC é indubitável que esta doença apresenta 

manifestações clínicas e sistêmicas importantes que devem ser consideradas. 

 

1.1.1 Manifestações sistêmicas e fenótipos  

As principais manifestações sistêmicas da DPOC são doenças cardiovasculares, 

obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, depressão, alteração nutricional, 

inflamação sistêmica, atrofia e disfunção muscular esquelética. (8-14) A interação destas 

manifestações contribui negativamente para a evolução da doença e promove piora da 

capacidade funcional, da dispneia e dos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida 

(FSRQV), além de aumentar a mortalidade nestes indivíduos. (15) Assim, há uma 

heterogeneidade presente em cada um dos estágios da doença e por isso o volume 

expiratório forçado no 1º segundo (VEF1) não é mais considerado como um preditor de 

mortalidade isolado. (16) 

Apesar da obstrução das vias aéreas (VEF1) ser utilizada para classificar a 

gravidade da doença (1), existem evidências de que esta variável não é um fator 

determinante para estabelecer a morbi-mortalidade. Por isto, outras classificações têm 

sido propostas, principalmente utilizando as manifestações sistêmicas da doença. Neste 

sentido, o índice BODE (B=Body mass index; O=airflow Obstruction; D=Dyspnea; e, 

E=Exercise capacity) leva em consideração o índice de massa corporal, a obstrução do 

fluxo aéreo, a capacidade de exercício e a falta de ar. (17) Já o índice ADO (do inglês, 

age, dyspnea and obstruction) considera a idade, a dispneia e a obstrução das vias aéreas. 

(17) Existem evidências que estes 2 índices podem predizer a mortalidade na população 

com DPOC. (18-20) Recentemente, a European Respiratory Society (ERS) estabeleceu 

que as manifestações sistêmicas são importantes e devem ser levadas em consideração. 

(21) Além disto, a ERS propõe que a doença pulmonar não deva ser tratada isoladamente 

e que as manifestações sistêmicas sejam levadas em consideração de maneira 

individualizada, proporcionando uma terapia mais eficaz. (21) 

Ao considerar que a DPOC é uma síndrome complexa com efeito sistêmico bem 

estabelecido e que inúmeras variáveis influenciam na manifestação da doença (22), no 

seu prognóstico e no tratamento dos pacientes, diversos pesquisadores têm procurado 

fenótipos da doença. (23) A definição de fenótipo considera as características estruturais 

e funcionais do organismo e, é determinado pelo genótipo e modulado pelo meio   
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ambiente. (24) Entretanto, Han et al., em 2010, definiram fenótipo como as características 

únicas ou combinadas que diferenciam os indivíduos, classificando-os em grupos 

homogêneos com o objetivo de acompanhar o seu prognóstico e oferecer uma terapia 

mais adequada. (25)  

Dornhorst et al., em 1955, foram os primeiros a estratificar 2 fenótipos clínicos da 

DPOC: o enfisema, no qual o paciente tem dispneia e acianose também conhecido como 

pink puffer, e o bronquítico crônico, no qual o paciente apresenta congestão e cianose e 

conhecido como blue bloater. (26) Burrows et al., em 1987, propuseram 2 fenótipos na 

DPOC baseado no prognóstico da doença: o enfisematoso e o bronquítico asmático. (27) 

Mais recentemente, Garcia-Aymerich et al., em 2009, identificaram fenótipos com 6 

dimensões: sintomas respiratórios e estado de saúde, exacerbações, função respiratória, 

mudanças estruturais, inflamação local e sistêmica e efeitos sistêmicos. (28)  Burgel et 

al., em 2010, classificaram 4 fenótipos: o fenótipo 1, indivíduos com doença respiratória 

grave; o fenótipo 2, indivíduos idosos com baixa limitação do fluxo aéreo e baixas taxas 

de comorbidades; o fenótipo 3, indivíduos jovens com moderada limitação do fluxo aéreo 

e baixas taxas de comorbidades e o fenótipo 4, indivíduos idosos com moderada limitação 

do fluxo aéreo e maiores taxas de comorbidades. Este estudo observou ainda que as 

variáveis: idade, dispneia, exacerbações e comorbidades foram diferentes entre os 

indivíduos que tinham a mesma classificação de acordo com os estágios da Iniciativa 

Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (do inglês, Global Iniciative for 

Obstructive Lung Disease, GOLD). (29) Posteriormente, em 2012, o mesmo grupo 

verificou a existência de somente 3 fenótipos: o primeiro inclui os indivíduos com baixo 

risco de mortalidade, baixa limitação do fluxo aéreo e menos comorbidades; o segundo 

fenótipo com indivíduos mais jovens, com maior limitação do fluxo aéreo, baixo índice 

de massa corporal e baixa frequência de comorbidades cardiovasculares; e o terceiro 

fenótipo com indivíduos idosos com menor limitação do fluxo aéreo, alto índice de massa 

corporal e altas taxas de comorbidades cardiovasculares e presença de diabetes. Além 

disto, os pesquisadores verificaram que os fenótipos 2 e 3 apresentam maior risco de 

mortalidade. (30) No mesmo ano, Agusti et al., identificaram que a inflamação sistêmica, 

presente em diversos pacientes, não é uma característica constante em indivíduos com 

DPOC. Entretanto, os pesquisadores identificaram um subgrupo de pacientes que 

permanecem constantemente com níveis de marcadores inflamatórios elevados e que o 
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mesmo apresentou maior frequência de exacerbações e mortalidade. (31) Mais 

recentemente, Izquierdo-Alonso et al., em 2013, identificaram 3 fenótipos: indivíduos 

com enfisema que apresentaram menor índice de massa corporal e pior função pulmonar; 

indivíduos com bronquite crônica que apresentaram maior presença de comorbidades e 

maiores índices de massa corporal e indivíduos com uma combinação de DPOC e asma 

que se mostrou menos frequentes e com maior prevalência em mulheres. Deve-se ressaltar 

que este estudo não observou diferença no número de exacerbações e admissões 

hospitalares entre os fenótipos. (32) Em 2017, a GOLD, principal guia para as estratégias 

de diagnóstico, tratamento e prevenção da DPOC, atualizou a recomendação de 

farmacológicos e passou a considerar os sintomas e exacerbações, independente da 

limitação do fluxo aéreo. (33) Contudo, apesar de todo o avanço no conhecimento destes 

fenótipos descritos até o presente momento, os estudos que consideraram o nível de 

atividade física na vida diária como variável para a determinação de fenótipos ainda são 

escassos. 

 

1.1.2 Nível de atividade física (NAF)  

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal gerado pelos 

músculos esqueléticos que resulta em gasto energético. (34) Existem diferentes 

intensidades de gasto energético que podem estar associados a diferentes tipos de 

atividade física e estas podem ser classificadas em leves, moderadas e intensas. (34,35)  

Uma revisão sistemática mostrou que pacientes com DPOC apresentam menores NAF 

quando comparado com indivíduos saudáveis. (36) Hernandes et al., em um estudo 

realizado no Brasil, mostraram que indivíduos com DPOC apresentam menor tempo de 

caminhada ao longo do dia quando comparado com indivíduos saudáveis. (37) Além 

disso, os pacientes com DPOC apresentam um maior gasto energético durante a 

realização de suas atividades diárias. (38) Pitta et al., mostraram uma associação entre o 

gasto energético de indivíduos com DPOC durante a realização de atividades de vida 

diária com a força muscular respiratória, a ventilação voluntária máxima (VVM) e o 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). (39) Cavalheri et al., também 

observaram a mesma associação e concluiram que os valores de VVM na prática clínica 

podem predizer os indivíduos com DPOC com maiores riscos de um estilo de vida 

sedentário. (40)



Introdução 

 

6 

 

A redução do NAF está relacionada ao descondicionamento físico e redução dos 

contatos sociais, o que ocasiona um círculo vicioso negativo nos indivíduos com DPOC 

(41) e, de acordo com o GOLD, o aumento de atividades físicas e sociais deve ser 

considerado no manejo clínico da DPOC. (1) Isto ocorre porque, provavelmente, há uma 

associação entre menores NAF na vida diária com a presença de manifestações 

extrapulmonares observadas na doença, além de também estar relacionada à sua 

progressão, ao aumento do risco de exacerbações agudas, à morbidade e à mortalidade. 

(42-43) É recomendado que o NAF na vida diária nesta população seja avaliado 

utilizando-se sensores de movimento porque, sendo uma avaliação objetiva, permite 

determinar se os pacientes atingem o nível mínimo diário de atividade física recomendado 

pelo American College of Sports Medicine (ACSM) para que um indivíduo seja 

considerado fisicamente ativo (30 min de atividade física moderada, como caminhar, pelo 

menos 5 dias por semana ou 20 min de atividade física vigorosa por pelo menos 3 dias 

por semana). (44-46)  

O NAF é uma variável complexa que pode ser determinada por fatores 

sociodemográficos (i), estilo de vida (ii), fatores clínicos e funcionais (iii). Os fatores 

sociodemográficos incluem variáveis como idade, sexo, grupo cultural, nível 

educacional, estado civil, nível socioeconômico e estado trabalhista. O estilo de vida 

inclui fatores como o consumo de álcool e hábitos tabagísticos. Os fatores clínicos e 

funcionais incluem fatores como a hiperinsuflação, dispneia, capacidade de exercício, 

exacerbações prévias, qualidade de vida relacionada a saúde, auto-eficácia, inflamação 

sistêmica, composição corporal e presença de doença cardiovascular. (47-51) Pitta et al., 

(2009) mostraram que os pacientes com DPOC brasileiros apresentam piores condições 

socioeconômicas e maiores NAF na vida diária comparado aos pacientes de outros países 

(52) sugerindo que deve ser importante considerar o NAF na identificação de fenótipos 

para a população brasileira de indivíduos com DPOC. 

 

1.1.3 Comportamento sedentário  

O comportamento sedentário é caracterizado por atividades ou comportamentos, 

com exceção de dormir, com gasto energético inferior a 1,5 equivalente metabólico da 

tarefa (do inglês, metabolic equivalente task, MET) e incluem atividades ou 

comportamentos realizados na posição sentada ou deitada. (53) Os indivíduos com DPOC 
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permanecem grande parte do seu dia em comportamento sedentário ou em atividades 

físicas consideradas leves, mesmo aqueles que realizam os 150 minutos recomendados 

de atividade física moderada. (46) Estudos prévios demonstram que os pacientes com 

DPOC permanecem 1,4 vezes mais tempo em comportamento sedentário quando 

comparados aos seus pares saudáveis. (54,55) Além disso, é importante ressaltar que a 

associação entre o maior tempo gasto em comportamento sedentário e a maior 

mortalidade ocorre independente do tempo gasto em atividade física moderada e intensa. 

(56)  

 

1.1.4 Alterações na composição corporal e disfunção muscular esquelética 

Pacientes com DPOC apresentam alterações na composição corporal tais como 

perda de peso e depleção da massa magra. Diversos fatores podem contribuir para esta 

condição, tais como: as alterações nutricionais, a inflamação sistêmica, a inatividade 

física e o catabolismo proteico que é consequente do desequilíbrio entre sua síntese e 

degradação. (57,58) A redução do índice de massa corporal está associada a uma piora do 

status de saúde e altos índices de mortalidade nestes indivíduos. (59,60) Além disto, a 

perda de massa muscular mostrou forte impacto na mortalidade em indivíduos com 

DPOC em estágios avançados. (61) 

A limitação ventilatória é um importante indicador do comprometimento 

fisiológico em indivíduos com DPOC, porém, Killian et al., demonstraram que a sensação 

de fadiga é um fator limitante para o desempenho físico, caracterizando assim a 

intolerância à atividade física comum nestes indivíduos. (62) Essa intolerância à atividade 

física está associada, entre outros fatores, à disfunção muscular esquelética, caracterizada 

pela redução da força e massa muscular. (63,64) Assim, indivíduos com DPOC 

apresentam uma redução de 20 a 30% na força do quadríceps quando comparados com 

indivíduos saudáveis. (65) Esta redução da força muscular pode ser explicada pela 

redução da área de secção transversa do músculo e da massa muscular, o que já foi 

demonstrado utilizando a ressonância magnética, ultrassom e tomografia 

computadorizada. (57,66-69) Microscopicamente, também são observadas alterações 

estruturais importantes como perda de fibras musculares do tipo I e consequente redução 

da capacidade oxidativa. (70,71) Simultaneamente, acontece redução da densidade e do 

número de capilares em contato com o músculo, além da redução do número de enzimas 
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com capacidade aeróbia diminuindo, mais uma vez, a capacidade oxidativa do músculo. 

(72,73) Estas alterações estruturais resultam em maior produção de lactato e dióxido de 

carbono que acarretarão em uma pior ventilação e maior da dispneia, aumentando a 

sensação de fadiga nesses pacientes ocasionada pela disfunção muscular. (74) 

Esta disfunção muscular é considerada um fator prognóstico negativo para a 

doença e está associada a uma redução do NAF na vida diária, capacidade de exercício, 

dos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida (FSRQV) e ao aumento da 

utilização dos serviços de saúde. (75-78) A disfunção muscular esquelética tem sido 

apontada como causa tanto quanto como consequência da inatividade física e é conhecida 

como fator estimulante para a perda da função muscular esquelética. (79) Gosselink et al. 

observaram redução da força muscular do quadríceps nos estágios mais precoces da 

doença quando ainda não foram observados alterações na função pulmonar. (77) Marquis 

et al. e Swallow et al. observaram redução da força e massa muscular por meio da área de 

secção transversa do quadríceps e estas variáveis se mostraram fatores preditores de 

mortalidade em pacientes com DPOC. (61,80) 

 

1.1.5 Exacerbação e hospitalização 

As exacerbações e as hospitalizações são eventos frequentes em pacientes com 

DPOC, porém os fatores que a determinam e a frequência com que elas ocorrem ainda 

não estão totalmente elucidados na literatura. A exacerbação acelera o declínio da função 

pulmonar resultando em diminuição dos NAF da vida diária, piora dos FSRQV, aumento 

da mortalidade e dos custos aos serviços de saúde. (81-83) Em um estudo longitudinal 

com 2138 pacientes com DPOC, Hurst et al., (2010) observaram a frequência e a 

associação de exacerbação e concluíram que, apesar das exacerbações tornarem-se mais 

frequentes com a progressão da doença, a taxa com que elas ocorrem parece refletir um 

fenótipo independente. (84) Além disso, os eventos de exacerbação tem um impacto 

negativo na taxa de hospitalização dos pacientes com DPOC, e  as hospitalizações 

também estão associadas a um pior prognóstico da doença e aumento do risco de morte. 

(85) 
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1.2 Hipótese 

Diante do exposto, podemos observar um grande avanço da descrição dos 

fenótipos na DPOC, porém, poucos estudos classificaram os fenótipos considerando a 

influência de variáveis como a força muscular esquelética, o NAF, o comportamento 

sedentário e a composição corporal. Desta forma, a necessidade de uma melhor 

compreensão da definição de características fenotípicas da DPOC tem sido apontada 

como uma pesquisa-prioridade pelo GOLD. A investigação de fenótipos na DPOC tem 

sido amplamente discutida, porém a influência do NAF, um grande preditor de morbi-

mortalidade nesta população, na determinação de fenótipos não foi amplamente discutida 

na literatura. Portanto, hipotetizamos que a força muscular esquelética, o NAF na vida 

diária, o comportamento sedentário e a composição corporal são variáveis que podem 

determinar a identificação fenótipos, mundialmente, mas, principalmente, de brasileiros 

com DPOC, visto que estes apresentam diferentes níveis de atividade física na vida diária 

comparados aos de outros países. 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Objetivos



Objetivos 

 

 

11 

 

2.1 Objetivo Primário 
 

• Identificar se a atividade física, a composição corporal e a força muscular 

esquelética determinam fenótipos em indivíduos com DPOC 

 

2.2 Objetivo secundário 

 

• Investigar as características dos indivíduos avaliados de acordo com cada 

fenótipo identificado.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos



Métodos 

 

13 

 

3.1 Casuística 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) (número 569.243). 

Pacientes ambulatoriais com DPOC diagnosticada de acordo com os critérios do GOLD 

(1) e clinicamente estáveis (sem hospitalização e/ou exacerbação há pelo menos 30 dias) 

foram recrutados no serviço de Pneumologia da FMUSP (02/2014 a 12/2015) e deram 

seu consentimento por escrito após serem informados sobre o estudo (Anexo A). Foram 

estabelecidos como critérios de exclusão: presença de outra doença pulmonar crônica, 

doença osteomuscular que pudesse interferir na realização das avaliações, dificuldade de 

compreensão de qualquer dos questionários utilizados, uso contínuo de oxigênioterapia e 

partipar de algum programa supervisionado de exercício físico, participação atual e nos 

últimos 6 meses.  

 

3.2 Delineamento experimental 

Trata-se de um estudo longitudinal. Os procedimentos da pesquisa foram 

explicados aos voluntários que preencheram os critérios de inclusão antes da realização 

das avaliações e de forma individual. As avaliações iniciais foram realizadas em 2 dias 

não consecutivos sendo que, no 1º dia foi realizada a avaliação inicial (Anexo B) para 

obtenção de dados de identificação pessoal e investigação de comorbidades pré-

existentes. No mesmo dia foi realizada a espirometria e aplicação dos questionários para 

avaliação do controle clínico da DPOC (Clinical COPD questionnaire (CCQ), Anexo C), 

dos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida (Chronic Respiratory 

Questionnaire (CRQ), Anexo D) e dos sintomas de dispneia (modified Medical Research 

Council (mMRC), Anexo E). Ao final das avaliações foi entregue o acelerômetro ao 

paciente que também recebeu orientações para não modificar suas atividades físicas de 

vida diária. Após 7 dias, os pacientes devolveram o acelerômetro e foram submetidos a 

avaliação da força muscular de quadríceps (dinamômetro) e composição corporal 

(bioimpedância). Após estas avaliações, os indivíduos foram acompanhados 

trimestralmente, durante um ano, via contato telefônico (follow-up) a fim de verificar a 

ocorrência de exacerbações, hospitalizações e novas comorbidades. (Anexo F). 
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3.3 Métodos de avaliação 

3.3.1 Aspectos clínicos e demográficos: os indivíduos foram entrevistados a 

respeito de informações sobre: dados de identificação, dados para contato e antecedentes 

patológicos, presença comorbidades (depressão, artrose/artrite, osteoporose, diabetes 

melitus e hipertensão arterial), escolaridade e atividade trabalhista (Anexo B).  

3.3.2 Função pulmonar: foi realizada por meio de um espirômetro portátil MIR–

Spirobank versão 3.6. A interpretação foi realizada de acordo com as normas da American 

Thoracic Society e European Respiratory Society e (86) os valores de normalidade 

relativos à população brasileira. (87) 

3.3.3 Controle clínico da DPOC: foi utilizado o Clinical COPD Questionnaire 

(CCQ). Este questionário é validado na versão em português (88) e avalia os sintomas 

apresentados pelo paciente nos últimos 7 dias. É composto por 10 questões com resposta 

de múltipla escolha e cada questão é pontuada de 0 a 6 pontos. A pontuação do 

questionário é realizada por domínios (sintomas, estado funcional e estado mental) e por 

escore total que varia de 0 a 6 pontos e quanto maior a pontuação obtida pior o estado 

clínico do paciente (Anexo C). (89) 

3.3.4 Fatores de saúde relacionados à qualidade de vida: foi utilizado o 

questionário Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ). Este questionário é validado na 

versão em português (90) e contém 20 questões divididas em quatro domínios: dispneia 

(5 questões), fadiga (4 questões), função emocional (7 questões) e autocontrole (4 

questões) e quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida do indivíduo (Anexo 

D). (91) 

3.3.5 Dispneia: foi utilizada a escala modified Medical Research Council 

(mMRC), validada em português e composta por cinco itens, dentre os quais o paciente 

escolhe a descrição que corresponde à limitação causada pela dispneia em sua vida diária 

(ANEXO E). (92) 

3.3.6 Nível de atividade física: foi avaliado por meio de um sensor de movimento 

tipo acelerômetro marca Actigraph, modelo GT3X (Actigraph LLC, Pensacola, FL). Seu 

uso é validado para indivíduos com DPOC. (93) Estes aparelhos são leves (27 gramas) e 

pequenos (dimensões de 3,8 cm x 3,7cm x 1,8 cm), e são desenhados para registar os 

movimentos nos três planos ortogonais: vertical, horizontal anteroposterior e médio-

lateral. O ActiGraph GT3X mensura e registra variações de aceleração cujas magnitudes
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 abrangem aproximadamente 0,05 e 2,5 G (g=9,8m/s2) dentro de uma faixa de frequência 

de 0,25 a 2,5 Hz. A saída do acelerômetro é digitalizada por um conversor analógico-

digital de 12 bits a uma taxa de 30 vezes por segundo (30 Hz). Os acelerômetros foram 

posicionados na cintura dos pacientes que permaneceram com o equipamento por seis 

dias completos. As instruções para utilização do aparelho foram realizadas previamente. 

O acelerômetro deveria ser utilizado o dia inteiro durante as horas em que o indivíduo 

permanece em vigília, sendo retirado apenas quando houvesse contato com água (higiene 

pessoal ou atividades aquáticas) e para dormir. 

Para análise dos dados, foi utilizado o software específico, ActiLife6 – Data 

Analysis Software by Actigraph. Foram incluídos no banco de dados apenas dias 

completos de monitoramento. Hora consecutiva de zero counts foi considerada como 

período em que o paciente não utilizou o acelerômetro e dias com menos de dez horas em 

utilização do aparelho foram excluídos, por aumentarem a variabilidade. (94) Todos os 

participantes deveriam ter no mínimo cinco dias completos de monitoramento, número 

de dias requeridos para estimar o nível de atividade física referidos em estudos com 

acelerômetro. (95,96) Os resultados foram apresentados em número de passos*dia-1 e 

percentual do tempo em inatividade física (relação entre o tempo em atividade sedentária 

e o tempo total de uso do aparelho). O número de passos*dia-1 foi calculado a partir da 

média de passos dados nos dias de uso do aparelho. 

3.3.7 Força muscular de quadríceps: Foi avaliada no membro inferior dominante, 

por meio de um dinamômetro digital da marca Force Gauge®, modelo FG-100kg. Os 

resultados foram expressos em Kilograma.força (Kg.f) e em percentual do previsto. (97) 

Para a mensuração da força muscular o paciente foi posicionado sentado, com quadril e 

joelhos fletidos a 90º. Uma extremidade do cabo foi fixada na perna, cinco centímetros 

acima do maléolo lateral e a outra extremidade fixada a uma barra. O paciente foi 

orientado a realizar a extensão do joelho contra a resistência, e realizar, uma contração 

isométrica voluntária máxima por quatro segundos, seguida de relaxamento do membro. 

A medida foi repetida cinco vezes com um intervalo de um minuto entre elas, foram 

selecionados os três valores com diferença entre eles de no máximo 10% e o maior valor 

registrado foi considerado. (98)
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3.3.8 Composição corporal 

Dados antropométricos: foram avaliados de acordo com procedimentos descritos 

por Lohman et al. e incluiram: peso corporal (P), estatura (E), índice de massa corporal 

(IMC=P/E2). (99) As medidas foram realizadas com o paciente em posição ortostática por 

meio de balança e estadiômetro da marca Balmak modelo BK-200FA classe III. (100) 

Bioimpedância: foi utilizado o aparelho octopolar InBody 720 (Biospace, Seoul, 

Coreia). Foi calculado o peso (P), o IMC, as massas de gordura (MG), magra (MM) e 

muscular esquelética (MME). (101,102) O InBody 720 usa oito elétrodos, sendo dois em 

contato com a palma e polegar de cada mão e dois em contato com a parte anterior e 

calcanhar de cada pé, permitindo avaliar quatro compartimentos da massa corporal (água 

corporal total, proteínas, minerais e massa gorda). Cinco impedâncias segmentares (braço 

direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda) foram mediadas a 1, 5, 50, 

250, 500 e 1.000 KHz. Os pontos de contato com os eletrodos foram limpos previamente 

com um tecido eletrolítico, segundo as instruções do fabricante do equipamento. Os dados 

foram eletronicamente importados para o Excel, utilizando o software Lookin’Body 3.0 

(Biospace, Seoul, Coreia). Foi calculado o índice de massa magra (IMM) por meio da 

relação da massa magra (MM) pela altura (m) ao quadrado. Para identificar os indivíduos 

com baixo IMM foi utilizada a classificação específica para indivíduos com DPOC: 

menor que 16 kg/m2 para homens e menor que 15kg/m2 para mulheres. (103) 

 

 3.4 Follow-up 

Ao término dos dois dias de avaliação os participantes do projeto foram 

acompanhados durante um ano, a fim de observar e avaliar a ocorrência de exacerbações 

e hospitalizações. Para o evento exacerbação foi considerada a definição recomendada 

pela GOLD, que a define como uma piora aguda dos sintomas respiratórios que resulta 

em terapia adicional (1).  Os indivíduos foram entrevistados via telefone (Anexo F) após 

3, 6, 9 e 12 meses a partir do segundo dia de avaliação inicial. Para uma melhor 

compreensão dos indivíduos, durante a ligação os mesmos foram questionados se haviam 

apresentado piora dos sintomas respiratórios que o fizera procurar algum serviço de 

pronto atendimento, e se neste serviço havia recebido alguma medicação adicional. A 

exacerbação foi analisada de duas maneiras: se o indivíduo apresentou ou não 

exacerbação no período de 12 meses (presença=1) e pela classificação em exacerbador 
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frequente (≥ 2 exacerbações em 12 meses) ou não exacerbador (< 2 exacerbações em 12 

meses). Para a hospitalização foi considerado se o indivíduo apresentou ou não o evento 

no período de 12 meses e o motivo da mesma. 

 

3.5 Análise estatística 

3.5.1 Cálculo amostral (n): foi estabelecido considerando 6 variáveis 

independentes (VEF1, idade, controle clínico, força isométrica muscular periférica 

máxima, composição corporal e nível de atividade física na vida diária) a partir da 

equação n =10*(V+1); onde V indica o número de variáveis independentes e “*”=sinal 

de multiplicação.100 As variáveis VEF1, idade, MRC e CCQ foram inclusas por terem se 

mostrado comuns em estudos anteriores. (29,30) Considerando uma taxa de exacerbação 

anual de, aproximadamente, 30% (104) foi estimado um “n” de 200 indivíduos a serem 

incluídos para se obter, pelo menos, 60 indivíduos com episódios de exacerbação. 

Os dados foram analisados por meio do software estatístico SPSS 18,0, versão 

para Windows (SPSS Inc, Chicago, USA).  

3.5.2 Análise de componentes principais (ACP): utilizada para corrigir as 

correlações entre as variáveis. As variáveis selecionadas para a ACP foram: idade, 

número de comorbidades, VEF1 (% pred.), CRQ (escore total), CCQ (escore total) média 

de passos dados diariamente (passos.dia-1), percentual de tempo em comportamento 

sedentário (%), força muscular (kg.f), IMC (kg/m2), massa muscular esquelética (kg), 

Massa magra (kg) e massa de gordura (kg). Os componentes identificados na análise ACP 

(Tabela 1) representaram 74% da variância total dos dados e foram selecionados para a 

subsequente análise de cluster os componentes com valores maiores ou iguais a 1. O teste 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett foram utilizados para 

confirmar se a ACP foi adequada para essas variáveis. 
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Tabela 1. Variação total explicada 

 Valores totais Valores cumulativos (%) 

Componente 1* 2,77 0,23 

Componente 2* 2,00 0,39 

Componente 3* 1,73 0,54 

Componente 4* 1,18 0,64 

Componente 5* 1,00 0,74 

Legenda: *Componentes identificados na análise de componentes principais (valor > 1) 

e selecionados para a análise de cluster. 

 

3.5.3 Análise de cluster: A análise de cluster é uma técnica estatística de caráter 

descritivo e exploratório na qual a definição de um agrupamento é feita visando aglomerar 

objetos e/ou pessoas a partir do grau de semelhança entre seus itens pertencentes, de tal 

forma que objetos do mesmo grupo são mais parecidos uns com os outros do que com 

objetos de outros grupos. Os agrupamentos resultantes de objetos deverão possuir elevada 

homogeneidade interna (dentro dos agrupamentos) e elevada heterogeneidade externa 

(entre agrupamentos). No presente estudo, os seis componentes identificados na ACP 

foram utilizados para identificar os clusteres. O processo de agrupamento hierárquico 

pode ser representado graficamente de várias formas e a abordagem mais comum é o 

dendograma, que representa o processo de agrupamento em um gráfico tipo árvore, o eixo 

horizontal retrata o coeficiente de aglomeração, ou seja, a distância usada para unir os 

grupos. Este processo resulta em diversas soluções de números de agrupamentos e deve-

se escolher a solução mais adequada checando-se jumps inconsistentes entre os estágios 

na tabela aglomerativa, ou seja, examinamos as mudanças na medida de homegeneidade 

para identificar grandes aumentos indicativos da fusão de agrupamentos distintos. Ainda 

que métodos mais sofisticados tenham sido desenvolvidos para auxiliar na avaliação das 

soluções de agrupamentos, ainda cabe ao pesquisador tomar a decisão final quanto ao 

número de agrupamentos a ser aceito como solução final com base em seu julgamento 

científico. 

Uma vez que o número de clusteres e os centros de agrupamentos foram decididos, 

uma análise de cluster K-médias foi usada para agrupar cada caso (paciente) aos centros 
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de agrupamentos. Para validar a análise foi repetida a análise K-means numa amostra 

aleatória de 50% dos indivíduos da amostra total. (29,30)   

3.5.4 Diferenças entre os clusteres: Para analisar as diferenças entre os grupos 

(clusteres) foi utilizado o teste de Qui-Quadrado para a comparação de variáveis 

categóricas (gênero, morar sozinho, escolaridade, estado trabalhista, histórico tabagístico, 

número de comorbidades, presença de exacerbação e hospitalização). Para a comparação 

das variáveis paramétricas foi utilizada a análise de variância one-way ANOVA seguida 

do pós teste de Tukey e para as variáveis não paramétricas foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis seguido do teste de Dunn. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão (variáveis 

paramétricas) ou mediana [Percentil 25-75%] (variáveis não paramétricas).  O nível de 

significância foi ajustado para 5%. 
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4.1 Participantes 

Foram triados 733 indivíduos com DPOC, 226 indivíduos atenderam aos critérios 

de inclusão e concordaram em participar do estudo, e destes, 46 foram excluídos porque 

não completaram todas as avaliações. Assim, a análise de dados foi realizada com 190 

indivíduos (Figura 1) com diagnóstico de DPOC confirmado por diagnóstico médico e 

espirometria. Os indivíduos foram recrutados no Ambulatório de doenças obstrutivas da 

disciplina de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Nesta população, 65% são do sexo masculino, 

a média de idade foi de 68±9 anos e o VEF1 de 46±17% do predito (média±desvio 

padrão). Em relação ao histórico tabagístico, 92% dos indivíduos eram ex-fumantes 

ativos com 38±12 anos/maço e deixaram de fumar há 14±11 anos, 4% dos indivíduos 

ainda são fumantes e 4% nunca foram fumantes ativos (Tabela 2). 
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Tabela 2. Caracterização dos indivíduos com DPOC inclusos no estudo (n=190) 

Dados Antropométricos 

  Gênero, masculino (%) 65 

  Idade (anos) 68±9 

Histórico tabagístico  

  Ex-fumantes (%) 92 

  Anos*maço 

Função Pulmonar 

  CVF (%predito) 

39±12 

 

71±20 

  VEF1 (%predito) 46±17 

Dados socioeconômicos 

  Mora sozinho (%) 84 

  Escolaridade (%),  

           Menos de 4 anos de estudo  

           4 a 8 anos de estudo 

           Mais de 8 anos de estudo 

 

46 

27 

27 

  Estado trabalhista, sem atividade (%) 89 

NAF  

  Passos*dia-1 4221±2462 

  Tempo em comportamento sedentário (%) 75±11 

Comorbidades (%)  

  Depressão  82 

  Artrose/Artrite  

  Osteoporose 

79 

85 

  Diabetes Mellitus  74 

  Hipertensão arterial  39 

Força muscular quadríceps (kg.f)  23±8 

Composição corporal 

      IMC (kg/m2) 

 

26±6 

  Massa magra (kg) 43±9 

  Massa muscular esquelética (kg) 25±6 

  Massa de gordura (kg) 23±11 
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Qualidade de vida (CRQ) (pontos)  

  Escore total 63±16 

  Domínio dispneia 3±1 

  Domínio fadiga 6±3 

  Domínio função emocional 5±1 

  Domínio auto-controle 5±1 

Controle clínico (CCQ) (pontos)  

  Escore total 2±1 

  Domínio sintomas 2±1 

  Domínio funcional 2±1 

  Domínio mental 2±3 

mMRC (%)  

  0 3 

  1 22 

  2 36 

  3 24 

  4 15 

Legenda: Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão ou em percentagem 

(%) de indivíduos. CVF= Capacidade vital forçada; VEF1= Volume expiratório forçado 

no primeiro segundo; NAF= nível de atividade física; kg.f= kilograma*força; 

IMC=Índice de massa corpórea; CRQ= Chronic respiratory questionnaire; CCQ= 

COPD clinical questionnaire e mMRC= modified medical research council.
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Dos 190 indivíduos avaliados, 165 completaram o follow-up de 12 meses, destes 

92 (56%) exacerbaram sendo que 33 (20%) deles foram hospitalizados (Figura 1). Além 

disso, nesta população, 15 pacientes foram a óbito (9%). 

 

 

Figura 1. Fluxograma do estudo 

 

4.2 Análise de componentes principais 

Foram identificados cinco componentes principais e esta análise foi considerada 

adequada para estes dados de acordo com o Teste de KMO=0,60; visto que neste teste 

valores menores que 0,5 indicam inadequação dos dados. Além disso, o teste de 

esfericidade de Barlett foi considerado significante (p<0,001), demonstrando que a matriz 

de correlação é uma matriz de identidade e que, portanto, não há correlação entre os 

componentes.  

Na Tabela 3, pode-se observar quais variáveis são mais representativas para cada 

componente e é possível verificar que em cada um dos componentes as variáveis que
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apresentam valores acima de 0,5 são aquelas mais representativas para aquele 

componente. Assim, no componente 1 as variáveis mais representativas são: massa 

magra, massa de gordura e massa muscular esquelética; no componente 2: o percentual 

do tempo em comportamento sedentário; no componente 3: o controle clínico; no 

componente 4: o número de comorbidades e, por fim, no componente 5: a obstrução ao 

fluxo aéreo. 

 

Tabela 3. Matriz dos componentes rotacionada  

 

Variáveis 

Componentes 

1 2 3 4 5  

Idade -0,269 0,513 -0,237 -0,250 0,027  

VEF1 -0,023 -0,087 0,363 0,085 0,863  

Força muscular 0,045 0,286 -0,053 0,439 0,148  

Massa magra 0,860 0,037 -0,090 -0,383 -0,014  

Massa de gordura 0,648 0,537 0,108 0,227 0,046  

 Massa muscular 

esquelética 

0,870 0,010 -0,103 -0,373 -0,013  

Passos*dia-1 0,392 -0,727 -0,238 0,232 -0,098  

% tempo sedentário -0,366 0,700 0,075 -0,385 -0,018  

CRQ escore total -0,038 0,206 -0,800 0,224 0,019  

CCQ escore total 0,130 -0,118 0,800 -0,133 -0,181  

Número de 

comorbidades  

0,006 0,318 0,411 0,469 -0,420  

IMC 0,691 0,430 0,040 0,309 0,104  
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Legenda: IMC= Índice de massa corporal; %= Percentual; CRQ= Chronic respiratory 

questionnaire; MRC= Medical research council; CCQ= COPD clinical questionnaire; 

VEF1= Volume expiratório forçado no primeiro segundo.  

 

4.3 Análise de cluster 

Da análise de agrupamento realizada surgiram três clusteres distintos, os quais 

determinam os fenótipos descritos nas tabelas 4 e 5 (Figura 2). No cluster 1 (n=59), 

observa-se indivíduos mais jovens, com maior número de comorbidades e pior 

qualidade de vida e controle clínico comparados aos indivíduos dos clusteres 2 e 3 

(p<0,05; Tabela 4). Ainda em relação aos indivíduos do cluster 1, estes apresentaram 

menores valores de força muscular em valor absoluto (kg.f) em relação aos indivíduos 

do cluster 2 (p<0,05). Porém, ao calcular os valores percentuais em relação aos valores 

preditos não foi observada diferença significante. (p<0,05; Tabela 4).  

Os indivíduos do cluster 2 (n=70) apresentaram maiores valores de IMC e de 

massa gorda em comparação aos indivíduos dos clusteres 1 e 3 (p<0,05; Tabela 4) e 

maiores valores de massa magra e massa muscular esquelética em comparação aos 

indivúdos do cluster 3. Além disso, a proporção de indivíduos com índice de massa 

magra considerado normal, foi maior no cluster 2. Os participantes deste grupo também 

apresentaram melhor escore no domínio fadiga do questionário de qualidade de vida 

comparados aos indivíduos dos clusteres 1 e 3. (p<0,05; Tabela 4).  

Os indivíduos do cluster 3 (n=61) apresentaram melhor função pulmonar, com 

maiores valores de VEF1 (% predito) e menor média de passos dados por dia 

comparados aos indivíduos dos clusteres 1 e 2, além de permanceram mais tempo em 

comportamento sedentário em comparação aos indivíduos do cluster 2. (p<0,05 ; Tabela 

4). Em relação ao escore total da qualidade de vida e controle clínico, os indivíduos do 

cluster 3 apresentaram valores intermediários, ou seja, este grupo demonstrou melhores 

escores em comparação aos indivíduos do cluster 1, porém, piores em relação aos 

indivíduos do cluster 2. (p<0,05; Tabela 4).  

Em relação às exacerbações, foram considerados os 165 indivíduos que 

completaram o follow-up, e dentre os 92 indivíduos que exacerbaram no período de 12 

meses, 36 (68%) deles estavam no cluster 1, 30 (50%) no cluster 2 e 26 (50%) no cluster 

3. A frequência de exacerbações no cluster 1 foi considerado significantemente maior 
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em relação a do cluster 2 (p<0,05; Tabela 5). Em relação às hospitalizações, dos 92 

indivíduos que exacerbaram, 33 deles evoluíram para hospitalização, sendo que no 

cluster 1, 9 (27%) dos indivíduos que exacerbaram foram hospitalizados, 11 (35%) no 

cluster 2 e 13 (48%) no cluster 3. Em relação aos óbitos, foram observados 15 eventos 

(9%), sendo que destes 6 (11%) no cluster 1, 5 (9%) no cluster 2 e 4 (8%) no cluster 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Resultados 

 

28 

 

 

 

Figura 2. Dendograma 
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 Tabela 4. Dados antropométricos, histórico tabagístico, função pulmonar, dados 

socioeconômicos, nível de atividade física, comorbidades função muscular qualidade de 

vida e controle clínico de acordo com os fenótipos (clusteres) identificados (n=190).  

 

Variáveis 

Fenótipo 1 

n=59 

Fenótipo 2 

n=70 

Fenótipo 3 

n=61 

Dados Antropométricos 

  Gênero, masculino (%) 61 66 69 

  Idade (anos) 64±7* 68±7 70±10 

Histórico tabagístico    

  Ex-fumantes (%) 93 93 92 

  Anos*maço 

Função Pulmonar 

51±47 

 

50±33 

 

55±49 

  VEF1 (%predito) 35±12 37±12 57±17## 

Dispneia     

  mMRC  3,7±1,0 2,8±1,0 3,3±0,9 

  mMRC (%)    

           1 2 4 2 

           2 9 40 17 

           3 38 31 43 

           4 24 21 26 

           5 27 4 12 

Dados socioecômicos 

  Mora sozinho (%) 86 83 84 

  Escolaridade (%),  

           Menos de 4 anos de estudo  

           4 a 8 anos de estudo 

           Mais de 8 anos de estudo 

 

41 

34 

25 

 

46 

26 

28 

 

52 

21 

29 

  Estado trabalhista, sem atividade (%) 85 90 93 

NAF    

  Passos*dia-1 4369±2569 4878±2695 3244±1833## 

  Tempo em comportamento sedentário 

(%) 

74±11 72±12 78±10** 
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Comorbidades (%)    

  ≤2 78 86 86 

  ≥3 22* 14 14 

Força muscular quadríceps (kg.f)  20±7** 25±8 22±7 

Força muscular quadríceps (%predito) 59±19 65±16 61±21 

Composição corporal  

  IMC (kg/m2) 

 

25±15 

 

29±6§ 

 

23±5 

  Massa magra (kg) 43±8 45±10# 41±8 

  Massa muscular esquelética (kg) 25±5 26±6# 24±5 

  Massa de gordura (kg) 22±10 29±11§ 18±8 

  Índice de massa magra (kg/m2) 16±2 16±2 15±2** 

  <  15♀/16♂ (%) 45 31 60** 

≥  15♀/16♂  (%) 55 69 40 

Qualidade de vida (CRQ)    

  Escore total 51±11* 74±12 61±15** 

  Domínio dispneia 2,6±0,8* 3,8±1,2 3,2±1,2** 

  Domínio fadiga 3,4±1,2 4,9±1,4§ 3,9±1,3 

  Domínio função emocional 4,0±1,0* 5,7±1,2 4,9±1,4** 

  Domínio auto-controle 4,0±1,0* 5,7±1,2 4,9±1,5** 

Controle clínico (CCQ)    

  Escore total 3,2±0,9* 1,4±0,9 1,9±1,1** 

  Domínio sintomas 3,2±1,2* 1,8±1,2 2,2±1,4 

  Domínio funcional 3,1±1,0* 1,5±1,0 2,0±1,1** 

  Domínio mental 3,7±5,1* 1,1±1,5 1,7±1,7 

Legenda: Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão ou pelo número (%) 

de indivíduos. CVF= Capacidade vital forçada; VEF1=Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; NAF= nível de atividade físic; kg.f= Kilograma*força; IMC=Índice 

de massa corpórea; CRQ= Chronic respiratory questionnaire e CCQ= COPD clinical 

questionnaire. 

*P<0,05 versus fenótipo 2 e 3 

**p<0,05 versus fenótipo 2  

#p<0,05 versus fenótipo 3
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##p<0,05 versus fenótipo 1 e 2 

§p<0,05 versus fenótipo 1 e 3 

 

 

Tabela 5. Frequência de exacerbação, hospitalização e óbito nos 165 indivíduos que 

completaram o follow-up. 

 

Desfechos (n/%) 

Fenótipo 1 

n=53/59 

Fenótipo 2 

n=60/70 

Fenótipo 3 

n=52/61 

Exacerbação                                                               36/68 *                     30/50                         26/50 

Hospitalização          9/27 11/35 13/48 

Óbito           6/11 5/9 4/8 

Legenda: Os dados estão apresentados em número de indivíduos (n) / valor percentual 

(%).  *versus  fenótipo 2.
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5.1 Fenótipos 

No presente estudo foram identificados 3 fenótipos (clusteres) diferenciados pelas 

variáveis idade, função pulmonar, número de comorbidades, NAF, comportamento 

sedentário, composição corporal, força muscular, qualidade de vida e controle clínico. Os 

indivíduos do fenótipo 1 eram mais jovens, apresentaram maior número de comorbidades, 

pior controle clínico e qualidade de vida relacionada a saúde em comparação aos 

indivíduos dos fenótipos 2 e 3. Em contrapartida, os fenótipos 1 e 2 foram semelhantes 

em relação à função pulmonar, ao NAF e ao percentual do tempo em comportamento 

sedentário. Porém, os indivíduos do fenótipo 1 apresentaram maior frequência de 

exacerbações em comparação aos indivíduos do fenótipo 2. Os indivíduos dos fenótipos 

2 e 3 foram semelhantes em relação à idade, contudo, os indivíduos do fenótipo 2 

apresentaram maiores valores de massa magra e massa muscular esquelética, assim como 

também foram considerados mais ativos e com menos tempo em comportamento 

sedentário quando comparados aos do fenótipo 3. (Figura 3) 

  

 

Figura 3. Descrição das principais características dos 3 fenótipos encontrados no estudo 

 

Na literatura, apenas um estudo prévio descreveu fenótipos em indivíduos com 

DPOC de acordo com o nível de atividade física. (105) Neste estudo foram identificados 

5 fenótipos distintos, e os indivíduos do fenótipo com maior comportamento sedentário 

também apresentaram maior IMC e pior obstrução do fluxo aéreo, dispneia e prognóstico 

da doença em relação aos demais fenótipos. Este foi um estudo transversal envolvendo 

10 países e descreveu a atividade física em relação a sua intensidade (muito leve, leve e 

moderada). É importante ressaltar que o presente estudo é o primeiro a ser prospectivo, e 

além de investigar os fenótipos de acordo com o nível de atividade física, também 



 

34 

 

acompanha os indivíduos por 12 meses para investigar as exacerbações, hospitalizaçõese 

óbitos em cada fenótipo. Além disso, o presente estudo considerou variáveis distintas na 

investigação dos fenótipos, como massa magra, massa musucular esquelética, qualidade 

de vida e controle clínico.   

 

5.2 Nível de atividade física e comportamento sedentário & fenótipos 

Os indivíduos com DPOC apresentam menor nível de atividade física em relação 

a seus pares saudáveis e esta condição está associada a desfechos ruins, independente da 

função pulmonar (106), mesmo assim seu papel nos fenótipos da DPOC não estão bem 

estabelecidos na literatura. Todos os 3 fenótipos descritos no presente estudo 

apresentaram nível de atividade física (4221 ± 2462 passos.dia-1) classificado como 

inativo e semelhante ao observado em outros estudos com indivíduos com DPOC. (107-

108) Este resultado reforça a necessidade de estimular uma mudança de comportamento 

nesses pacientes, incentivando-os a serem mais fisicamente ativos. (1) Contudo, os 

indivíduos do fenótipo 3 apresentaram menor nível de atividade física em relação aos 

demais grupos (fenótipos 1 e 2) e permaneceu mais tempo em comportamento sedentário 

em comparação aos indivíduos do fenótipo 2. Uma possível explicação para este resultado 

é o fato dos indivíduos do fenótipo 3 também apresentarem idade mais avançada que os 

indivíduos do fenótipo 1. O avanço da idade está associado ao declínio nos níveis de 

atividade física (109), assim é esperado que o grupo de indivíduos com idade mais 

avançada também apresentasse menor nível de atividade física. 

 

5.3 Composição corporal & fenótipos 

A diferença no nível de atividade física e comportamento sedentário observada 

entre os indivíduos dos fenótipos 2 e 3 pode ser explicada pela composição corporal, visto 

que esses dois fenótipos apresentaram idade semelhante. Os indivíduos do fenótipo 3 

apresentaram  menores valores de massa magra e  muscular esquelética e maior número 

de indivíduos com índice de massa magra classificado como baixo. Estudos prévios 

demonstraram que menores valores de massa magra e massa muscular esquelética estão 

relacionados à inatividade física em indivíduos com DPOC. (110,111) Estabelecer os 

fatores determinantes da atividade física não é uma tarefa simples, visto que esta é uma 

variável complexa e que pode ser determinada por inúmeros fatores. Porém, a redução da 
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massa muscular esquelética tem sido apontada tanto como causa quanto consequência da 

inatividade física. (112)  

 

5.4 Força muscular de quadríceps & fenótipos 

Os indivíduos do fenótipo 1 apresentaram menores valores de força muscular de 

quadríceps comparados aos indivíduos dos fenótipos 2 e 3. É importante ressaltar que esta 

diferença foi observada apenas nos valores absolutos da força (Kg.f), ao considerar a 

idade, o gênero e o IMC dos indivíduos para calcular os valores previstos de força 

muscular de quadriceps e consequentemente os valores em percentual do previsto a 

diferença entre os grupos não foi obsservada. (97) 

 

5.5 Qualidade de vida e controle clínico & fenótipos 

Os indivíduos do fenótipo 2 também apresentaram melhor qualidade de vida e 

melhor controle clínico em relação aos fenótipos 1 e 3. Tais achados eram esperados, 

visto que há na literatura evidências de uma associação positiva entre a atividade física e 

a qualidade de vida e o controle clínico. (113-114) Todas estas condições estão associadas 

a desfechos mais positivos da doença (81,83), o que também foi observado nos indivíduos 

do fenótipo 2 visto que estes apresentaram menor frequência de exacerbação em 

comparação aos indivíduos do fenótipo 1. Adicionalmente, um estudo prévio demonstrou 

que valores de CCQ iguais ou acima de 3 estão relacionados a desfechos negativos da 

doença, como por exemplo, mortalidade. Os indivíduos do fenótipo 1 apresentaram valor 

médio de CCQ maior que 3 tanto no escore total como nos domínios, e neste grupo 

também foi observada maior frequência de exacerbação. (115) Os indivíduos do fenótipo 

3, mesmo sendo mais idosos, com menor nível de atividade física e maior tempo em 

comportamento sedentário apresentaram melhores valores de qualidade de vida e controle 

clínico que os indvíduos do fenótipo 2. Possivelmente, porque neste grupo os indivíduos 

apresentaram menor obstrução do fluxo aéreo e um estudo prévio  demonstrou que um 

menor escore do CCQ está associado a maiores valores de VEF1. (116) Além disso, 

indivíduos com idade mais avançada referem um menor impacto da DPOC na sua vida 

diária e bem estar. (117) 
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5.6 Comorbidades, exacerbações e hospitalizações & fenótipos 

Inesperadamente, a maior frequência de exacerbações foi observada no fenótipo 

1, que apresentou indivíduos mais jovens, com melhor nível de atividade física e menos 

tempo em comportamento sedentário. Uma possível explicação é o fato dos indivíduos 

deste grupo também apresentarem maior número de comorbidades.  As comorbidades são 

frequentes em indivíduos com DPOC e o número de comorbidades está associado ao 

aumento do risco de exacerbação e a um impacto negativo na qualidade de vida destes 

indivíduos. (118,119) Este fato corrobora com os achados deste estudo, visto que, os 

indivíduos do fenótipo 1, também apresentaram pior qualidade de vida e pior controle 

clínico comparados aos fenótipos 2 e 3. Van Manen et al demonstraram que a presença 

de três ou mais comorbidades está mais associada a qualidade de vida relacionada a saúde 

que à função pulmonar (VEF1) ou à dispneia (120) e Putcha et al, que demonstraram uma 

piora de 43% da qualidade de vida para cada comorbidade adicional à DPOC. (121) 

Há evidências que um menor nível de atividade física e um maior tempo em 

comportamento sedentário estão associados a uma maior frequência de exacerbação, 

hospitalização e mortalidade. (122) Neste estudo, o fenótipo 3 apresentou menor nível de 

atividade física, maior tempo em comportamento sedentário e, ao contrário do esperado, 

apresentou menor frequência de exacerbação que o fenótipo 1. Porém, dos 52 indivíduos 

que completaram o follow-up no fenótipo 3, 26 indivíduos (50%) exacerbaram e destes 

13 indivíduos (48%) evoluíram para hospitalização. Nos fenótipos 1 e 2, 9 (27%) e 11 

(33%) dos indivíduos que exacerbaram evoluíram para hospitalização, respectivamente. 

Desta forma, o menor nível de atividade física, adicionado a um maior tempo em 

comportamento sedentário, à idade avançada e a um menor percentual de massa magra 

observados nos indivíduos do fenótipo 3, parece aumentar a frequência de indivíduos que 

evoluem para hospitalização após um evento de exacerbação em comparação aos 

fenótipos 1 e 2 (p=0,09). Além disso, é valido ressaltar que este fenótipo apresentou os 

maiores valores de VEF1, que apesar de ser considerado um marcador de gravidade da 

doença, (1) não refletiu a pior condição física destes indivíduos em relação a atividade 

física e a massa muscular esquelética. Os fenótipos 1 e 2 apresentaram valores 

semelhantes de VEF1, porém, os indivíduos do fenótipo 1 apresentaram maior frequência 

de exacerbação. Estes achados confirmam a heterogeneidade presente em cada estágio da 

doença (77) além da importância em investigar os fenótipos em indivíduos com DPOC.
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Em relação à frequência de óbitos, não foi observada diferença estatística 

significante entre os grupos, a taxa de mortalidade observada nos indivíduos deste estudo 

foi de, aproximadamente, 10% o que corrobora com os demais achados da literatura, que 

demonstram taxa de mortalidade entre 11 e 24%. (84,121-124)   

 

5.7 Limitações do estudo 

A seleção da amostra foi realizada em hospital terciário, o que pode ter favorecido 

a seleção de pacientes mais graves, porém neste estudo o porcentual de pacientes em cada 

nível de gravidade do GOLD condiz com os demais artigos da literatura. A exclusão de 

pacientes em uso de oxigênio contínuo nos impediu de compreender os possíveis 

fenótipos para esta população específica, porém a inclusão destes pacientes poderia 

prejudicar a análise do nível de atividade física e do comportamento sedentário. Algumas 

ferramentas utilizadas neste estudo não são consideradas padrão ouro, porém, são mais 

acessíveis à prática clínica e validadas para a população estudada. 

 

5.8 Implicação clínica 

Nossos resultados identificaram fenótipos de indivíduos inativos com DPOC, o 

que pode ser útil para o desenvolvimento de estratégias que promovam mudanças do nível 

de atividade física desses indivíduos, bem como, dos demais fatores modificáveis que 

caracterizam cada fenótipo. 
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O presente estudo demonstrou diferentes fenótipos em indivíduos com DPOC em 

relação à atividade física e comportamento sedentário. Todos os indivíduos apresentaram 

baixo nível de atividade física, porém o fenótipo com indivíduos que também 

apresentaram maior número de comorbidades, pior qualidade de vida e pior dispneia 

apresentou maior frequência de exacerbação. 

Observamos que todos os grupos precisam ser encorajados a se tornarem mais 

ativos ou a se manterem ativos e a permanecerem menor tempo possível em 

comportamento sedentário, porém as peculiaridades de cada grupo devem ser 

consideradas, especialmente aqueles que são modificáveis ou previníveis. Os indivíduos 

do fenótipo 1 devem ser avaliados em relação a comorbidades, além de receberem 

tratamento adequado. Enquanto que os indivíduos do fenótipo 3 devem ser os mais 

encorajados a aumentar os níveis de atividade física e a reduzir o tempo em 

comportamento sedentário. 

Estes resultados são relevantes para o manejo clínico destes indivíduos e para a 

escolha de estratégias a serem utilizadas para melhorar a atividade física e comportamento 

sedentário destes indivíduos com DPOC, o que pode contribuir para a prevenção de 

eventos de exacerbação.  
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
PESQUISA: Identificação de fenótipos em indivíduos com DPOC: influência do nível de atividade 

física na vida diária, composição corporal e disfunção muscular esquelética 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Celso Ricardo Fernandes de Carvalho 

 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por CELSO RICARDO FERNANDES 

DE CARVALHO têm por objetivo firmar acordo escrito com o voluntário para 

participação da pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos aos quais foi submetido.  

 

1) Natureza da pesquisa: Você é convidado a participar desta pesquisa, que tem como 

finalidade avaliar a funcionalidade de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva 

crônica e qual o seu impacto sobre as manifestações da doença.  

 

2) Participantes da pesquisa: Foram avaliados 300 voluntários de 2 centros de estudos e 

pesquisa: Ambulatório de Doenças Obstrutivas do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina e Ambulatório de Doenças Obstrutivas do Departamento de Pneumologia da 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

3) Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você permitirá que o pesquisador 

Celso Ricardo Fernandes de Carvalho realize uma entrevista inicial e que estude a sua 

função pulmonar, controle clínico da DPOC, qualidade de vida, nível de atividade física 

na vida diária,  composição corporal e força muscular das mãos e das pernas. Você tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. Sempre que quiser poderá 

pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto 

e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

4) Sobre as coletas: Os dias de coletas foram marcadas com antecedência. No início as 

avaliações foram realizadas em dois dias e após 3, 6, 9 e 12 meses você deverá comparecer 

ao seu respectivo centro para realizar uma entrevista para o acompanhamento da DPOC.  

 

5) Protocolo experimental: Ao participar deste estudo você deverá permitir que seja 

realizada uma entrevista de avaliação inicial para obtenção de dados de identificação e 

presença de doenças associadas. Você também deverá realizar um teste de sopro que 

avalia a sua função pulmonar e ainda deverá responder alguns questionários sobre a 

situação clínica da doença, sua qualidade de vida e sua falta de ar. Para avaliar o seu nível 

de atividade física você deverá permanecer com um aparelho pequeno e leve em sua 

cintura durante sete dias, tirando-o apenas para tomar banho, realizar atividades na água 

e dormir. Para a avaliação da sua composição corporal você foi pesado em uma balança 

e terá a sua altura mensurada, com estes dados foi calculado o seu índice de massa 

corporal (IMC). Ainda para a avaliação da composição corporal você realizará um teste 

chamado bioimpedância, neste teste você deverá permanecer em pé em um aparelho 

parecido com uma balança. Para avaliação da sua força muscular periférica você deverá 



Anexos 

  

III 

 

segurar e apertar com as mãos um aparelho que medirá a sua força muscular das mãos. 

Para avaliar a força muscular de suas pernas foi fixada uma faixa em sua perna e você 

deverá esticar o joelho. Você poderá fazer qualquer pergunta em relação aos 

procedimentos e outros assuntos relacionados a esta pesquisa.  

 

6) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF. Os procedimentos utilizados não oferecem 

desconfortos ou riscos a sua pessoa.  

 

7) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Seus dados foram identificados com um código, e não com seu nome. 

Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, assegurando assim sua 

privacidade.  

 

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum beneficio direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo forneça informações importantes sobre a situação 

de sua saúde. No futuro, essas informações poderão ser usadas em beneficio de outras 

pesquisas elucidando melhor este tema.  

 

9) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, bem 

como nada foi pago por sua participação.  

 

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem penalizações.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem:  

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu,__________________________________, RG _______________ após a leitura e 

compreensão destas informações, entendo que minha participação é voluntária, e que 

posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi copia 

deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Presidente Prudente, ________/_________/________  

Telefone para contato:__________________________  

Assinatura do Voluntário:___________________________________________  

Assinatura do pesquisador:_________________________________________  

Contato: Profº Dr.º Celso Ricardo Fernandes de Carvalho – email: cscarval@usp.br  
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ANEXO B – Ficha de Avaliação Inicial 

                                                                                                             Data: ____/____/_______  

Nome: _________________________________________________ Idade:_______________  

Data de nascimento: ___/___/_____                           Gênero: (    ) Masculino   (    ) Feminino 

Altura:____________                   Peso:______________                     IMC:_______________ 

Profissão: ____________________________    Telefone para contato:___________________  

Mora sozinho?        (    ) Sim               (    )  Não 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Bairro:__________________________________Cidade:_____________________________ 

É fumante?                (    ) Sim               (    )  Não 

Idade que começou a fumar:___________anos 

Fuma:___________cig/dia              anos/maço:______________ 

Já foi fumante?      (    ) Sim              (    )  Não 

Há quanto tempo parou de fumar? ________________________ 

Comorbidades: 

Asma ou outra doença pulmonar □  Sim               □    Não  

Artrose/ Artrite  □  Sim               □    Não  

Doença do coração □  Sim               □    Não  

Pressão Alta □  Sim                □    Não  

Diabetes □  Sim               □    Não  

Osteoporose □  Sim               □    Não  

Problema de tireóide (qual?) □  Sim               □    Não .................................. 

Problema vascular (qual?) □  Sim               □    Não .................................. 

Alergia (a quê?) □  Sim               □    Não .................................. 

Doença cardíaca na família (qual?) □  Sim               □    Não .................................. 

Depressão □  Sim               □    Não .................................. 
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Medicações que faz uso:______________________________________________________ 

Dosagem:__________________________________________________________________ 

Posologia:__________________________________________________________________ 

Há quanto tempo utiliza essa medicação?________________________________________ 

Necessitou de atendimento médico nas últimas 6 semanas devido a sua doença respiratória? 

(    ) Sim      (    ) Não 

Ficou hospitalizado nas últimas 6 semanas devido a sua doença respiratória?  

(    ) Sim      (   ) Não 
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ANEXO C – Questionário para o controle clínico da DPOC (CCQ) 
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ANEXO D – Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) 

 



Anexos 

  

VIII 

 

 



Anexos 

  

IX 

 

 

 

 



Anexos 

  

X 

 

 

 

 



Anexos 

  

XI 

 

 

 

 



Anexos 

  

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

XIII 

 

ANEXO E - Escala modificada de dispneia do Medical Research Council (MRC): 

0. Dispneia a exercícios intensos. (0) 

1. Dispneia andando rápido no plano ou subindo aclives leves. (1) 

2. Andar mais lentamente que pessoas da mesma idade devido à dispneia ou parar para respirar 

andando normalmente no plano. (2) 

3. Parar para respirar após caminhar 90 metros ou alguns minutos no plano. (3) 

4. Não sair de casa devido à dispneia. (4) 
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ANEXO F – Questionário para Follow-up 

Data: ____/____/_______  

Nome: _____________________________________________________________________ 

1. Nos meses (especificar os últimos 3 meses) você teve alguma doença diagnosticada? 
(    ) Sim                                                     (    ) Não 

Qual?__________________________ 

2. Nos meses (especificar os últimos 3 meses) a sua medicação para a doença respiratória foi 
trocada?  
(    ) Sim                                                      (    ) Não 

Se a resposta para a questão 2 for sim: 

Qual a nova medicação utilizada? _______________________ 

Dosagem:__________________________________________ 

Posologia:__________________________________________ 

Se a resposta para a questão 2 for não: 

Nos meses (especificar os últimos 3 meses) a sua medicação para a doença respiratória teve a 

dose alterada pelo médico? 

(    ) Sim                                                      (    ) Não 

Qual a nova dosagem?______________________ 

Qual a nova posologia?______________________ 

3. Nos meses (especificar os últimos 3 meses) foi adicionada alguma nova medicação para a sua 
doença respiratória?  
(    ) Sim                                                      (    ) Não 

Se a resposta para a questão 3 for sim: 

Qual a nova medicação adicionada? _____________________ 

Dosagem:__________________________________________ 

Posologia:__________________________________________ 

4. Nos meses (especificar os últimos 3 meses) você apresentou piora clínica da doença que o 
fez procurar algum serviço de atendimento emergencial (Exemplo: pronto socorro)? 
(    ) Sim                                                      (    ) Não 

Se a resposta para a questão 3 for sim: 
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Quantas vezes?______________________________________ 

Ficou hospitalizado?__________________________________ 

Quantas vezes foi hospitalizado?________________________ 

Quantos dias permaneceu hospitalizado?__________________ 

 




