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RESUMO 

Dos Santos, D.O. Efeitos do exercício sobre o transporte de secreções, inflamação, 

resistência do sistema respiratório e qualidade de vida em pacientes com bronquiectasias. 

2022.75p. Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

 

Introdução: Bronquiectasias são caracterizadas pela dilatação anormal, permanente e 

irreversível dos brônquios. A tosse com produção exacerbada de secreção é o principal 

sintoma. Os pacientes podem se beneficiar de técnicas de fisioterapia específicas para 

remoção de secreções, bem como de exercícios, no entanto, poucos estudos descrevem os 

mecanismos envolvidos nos efeitos benéficos associados a esta intervenção.   

Objetivo: Avaliar os efeitos do exercício sobre o transporte de secreções, inflamação e 

resistência do sistema respiratório, sistema nervoso autônomo e suas repercussões sobre 

a qualidade de vida em pacientes com bronquiectasias. 

Métodos: Trata-se de um RCT em que voluntários com bronquiectasias (BCQ: n=12) e 

saudáveis (SAU: n=9) participaram de um Programa de reabilitação Pulmonar (PRP). 

Foram realizadas avaliação da função pulmonar; tempo de transporte da sacarina (TTS); 

fração exalada de óxido nítrico (FENO); teste cardiopulmonar (CPET); teste de 

caminhada de seis minutos (TC6); teste das pressões respiratórias máximas; variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) e qualidade de vida (QV).  

Resultados: A comparação inicial entre os grupos BCQ e SAU mostrou diferença entre 

todas as variáveis analisadas na espirometria; no IOS entre as variáveis R5-R20, FRES e 

AX, p<0,02); na PE% (p=0,02) e distância máxima percorrida no TC6 (DMPTC6), 

p=0,0002, na avaliação inicial. A comparação antes e após o PRP não mostrou diferença 

para as variáveis FENO, do CPET e VFC. Na avaliação do TTS 58% do grupo BCQ 

relatou sentir o gosto da sacarina na avaliação inicial, contra 83% na avaliação final. No 

grupo BCQ houve diferença na DMPTC6 (p<0,001).  

Conclusão: Como esperado, o PRP foi eficaz para melhorar a tolerância ao exercício no 

grupo BCQ e este aumento, maior que a DMCI (35m), pode impactar diretamente as 

AVDs nesses pacientes. Além disso, também houve melhora no transporte mucociliar, 

que contribui para maior eficácia dos mecanismos de remoção de secreções e melhora da 

QV destes pacientes. 

Palavras-chave: Fisioterapia 2. Bronquiectasias. 3. Reabilitação Pulmonar. 4. 

Capacidade funcional de exercícios. 



 

ABSTRACT 

Dos Santos, D.O. Effects of exercise on secretion transport, inflammation, respiratory 

system resistance and quality of life in patients with bronchiectasis. 2022.75p. 

Postgraduate Program in Rehabilitation and Functional Performance. University of São 

Paulo, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. 

 

Introduction: Bronchiectasis are characterized by abnormal, permanent and irreversible 

dilation of the bronchi. Cough with excessive production of secretion is the main 

symptom. Patients can benefit from specific physiotherapy techniques for secretion 

removal, as well as from exercises, however, few studies describe the mechanisms 

involved in the beneficial effects associated with this intervention. 

Objective: To evaluate the effects of exercise on the transport of secretions, inflammation 

and resistance of the respiratory system, autonomic nervous system and its repercussions 

on quality of life in patients with bronchiectasis. 

Methods: This is an RCT in which volunteers with bronchiectasis (BCQ: n=12) and 

healthy (SAU: n=9) participated in a Pulmonary Rehabilitation Program (PRP). 

Pulmonary function assessments were performed; saccharin transport time (TTS); 

exhaled fraction of nitric oxide (FENO); cardiopulmonary test (CPET); six-minute walk 

test (6MWT); maximal respiratory pressures test; heart rate variability (HRV) and quality 

of life (QL). 

Results: The initial comparison between the BCQ and SAU groups showed a difference 

between all the variables analyzed in the spirometry; in IOS between variables R5-R20, 

FRES and AX, p<0.02); in PE% (p=0.02) and maximum distance covered in the 6MWT 

(DMPTC6), p=0.0002, in the initial evaluation. The comparison before and after PRP 

showed no difference for the FENO, CPET and HRV variables. In the TTS assessment, 

58% of the BCQ group reported tasting saccharin in the initial assessment, against 83% 

in the final assessment. In the BCQ group, there was a difference in DMPTC6 (p<0.001). 

Conclusion: As expected, PRP was effective in improving exercise tolerance in the BCQ 

group and this increase, greater than DMCI (35m), can directly impact ADLs in these 

patients. In addition, there was also an improvement in mucociliary transport, which 

contributes to greater effectiveness of the secretion removal mechanisms and 

improvement in the QoL of these patients. 

Keywords: Physiotherapy 2. Bronchiectasis. 3. Pulmonary Rehabilitation. 4. Functional 

exercise capacity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Descritas inicialmente por Laennec em 1819, as bronquiectasias são uma condição 

patológica caracterizada pela dilatação permanente e irreversível dos brônquios 

(Goeminne and Dupont; Fahy et al. 1992) causadas, principalmente, pela remoção 

ineficiente de secreções e microrganismos e pela perpetuação de processos inflamatórios 

induzidos por infecções crônicas ou recorrentes (Bilton 2008; al Subie and Fitzgerald 

2012), levando a danos e dilatações nas vias aéreas que resultam em mais infecções e, 

consequentemente, maior lesão de vias aéreas e parênquima pulmonar (Morrissey 2007), 

associadas com a perda da função pulmonar, que pode resultar em morbidade crônica e 

morte precoce  (King et al. 2005). 

 Anteriormente, o termo “doença órfã” era utilizado para descrever as 

bronquiectasias, e, grande parte das intervenções terapêuticas eram baseadas no que se 

conhecia de outras doenças respiratórias crônicas. No entanto, nas duas últimas décadas 

as bronquiectasias têm ganhado atenção crescente, devido ao aumento da prevalência, aos 

encargos econômicos gerados para os sistemas de saúde e a morbimortalidade associadas. 

Por conta disso, têm sido propostas novas terapias, perspectivas e até endofenótipos agora 

são considerados ao estudar o tratamento de indivíduos com bronquiectasias (Imam and 

Duarte 2020). 

Apesar desses avanços, a fisiopatologia das bronquiectasias ainda é bem 

compreendida pela hipótese do ciclo vicioso proposto pela primeira vez por Cole (P J 

Cole 1986). Uma vez que a progressão da doença está ligada à falha na eliminação do 

muco, colonização bacteriana, inflamação e danos estruturais das vias aéreas, os objetivos 

terapêuticos devem ser interromper ou reverter esses processos e, assim, “quebrar o 

ciclo”, figura 1, (Polverino et al. 2017b). 

Tradicionalmente, é feita a distinção entre bronquiectasias causadas por fibrose 

cística (FC) ou secundárias a outras doenças (Goeminne and Dupont; Riordan et al.). A 

FC é uma doença autossômica recessiva causada por uma mutação genética no braço 

longo do cromossomo 7, no lócus q31, gene este que transcreve uma proteína 

transmembrana, reguladora de transporte iônico, conhecida como - Regulador da 

Condutância da Transmembrana da Fibrose Cística (CFTR). As bronquiectasias 

decorrentes de fibrose cística afetam uma população homogênea de pacientes, em que a 

doença respiratória é o principal preditor de mortalidade.  



16 

 

 

Figura 1. Tratamentos para bronquiectasias considerados para o conceito de ciclo vicioso das 

bronquiectasias. Traduzido de (Polverino et al. 2017). 

 

Por outro lado, as bronquiectasias não decorrentes de fibrose cística, das quais 

trataremos no decorrer desta tese, são causadas por diversas etiologias. Podem ser 

ocasionadas por causas adquiridas primárias, secundárias, congênitas ou idiopáticas, 

como descrito na tabela 1, (Keir and Chalmers 2021), e apresentam grande 

heterogeneidade clínica (O’donnell 2008; Burtin and Hebestreit 2015). Síndromes de 

imunodeficiência e condições metabólicas patológicas são as etiologias mais comuns de 

bronquiectasias em países desenvolvidos, enquanto infecções bacterianas e virais são as 

principais causas de bronquiectasias em países em desenvolvimento (Cobanoglu et al. 

2011). 

A prevalência exata das bronquiectasias é desconhecida, provavelmente pela 

variabilidade significativa em diferentes populações. Estima-se que, 2 a 5 em cada 1000 

indivíduos possam desenvolver a doença. Dados da literatura demonstram que as 

bronquiectasias são mais prevalentes em mulheres e que idosos são mais afetados (Imam 

and Duarte 2020). Estimativas recentes da frequência de bronquiectasias são maiores do 

que se suspeitava anteriormente, pois estudos epidemiológicos anteriores se basearam em 

sintomas e radiografias de tórax que não capturam com precisão a prevalência da doença. 

Com o aumento da disponibilidade de imagens de tomografia computadorizada de tórax, 

um diagnóstico radiográfico de bronquiectasias, que se correlaciona com a história clínica 



17 

 

de um indivíduo, pode ser estabelecido. Além disso, o uso de grandes bases de dados 

fornece evidências de um aumento na prevalência da doença, principalmente em idosos 

(Goeminne and Soyza 2016; Imam and Duarte 2020) . 

A incidência é maior em países em desenvolvimento, especialmente das 

bronquiectasias decorrente de causas pós infecciosas, pois, populações menos favorecidas 

socioeconomicamente, com acesso reduzido aos serviços de saúde, predispõem os 

indivíduos a maior risco de infecções pulmonares na infância, aumentando a 

probabilidade de desenvolver bronquiectasias (Marostica and Fischer 2006; 

Chandrasekaran et al. 2018). 

O diagnóstico é tradicionalmente realizado por meio da avaliação dos sintomas, 

e o mais comumente relatado pelos pacientes é a tosse persistente com secreção 

exacerbada de muco. Eles podem apresentar também dispneia, sibilância, dor pleurítica e 

hemoptise. As bronquiectasias podem se apresentar como um processo focal envolvendo 

um lobo ou segmento pulmonar ou um processo difuso com envolvimento multilobar 

bilateral. As características radiográficas podem variar de dilatação sutil das vias aéreas 

a cavidades parenquimatosas com alargamento focal das vias aéreas a brônquios císticos 

(King 2009). Os pacientes podem não apresentar sintomas apesar dos achados 

radiográficos, enquanto outros apresentam tosse diária e produção de catarro pontuada 

por exacerbações periódicas. Existe uma série de condições que podem levar a 

bronquiectasias com uma ampla gama de apresentações clínicas. Uma abordagem para 

identificação da etiologia envolve história clínica, exame físico, imagens radiográficas, 

culturas de escarro, testes laboratoriais e de função pulmonar. 

 A confirmação da hipótese diagnóstica é feita pela tomografia computadorizada 

de alta resolução (TCAR), teste padrão ouro, considerado um excelente método não 

invasivo para avaliar as bronquiectasias, categorizando-as, pela aparência morfológica 

(King 2009). A forma mais comum de bronquiectasias encontradas neste exame são as 

bronquiectasias cilíndricas, que têm configuração tubular lisa. Outra forma, são as 

bronquiectasias varicosas, frequentemente observadas com fibrose e que tem contornos 

irregulares com luz alternada de dilatação e contração. A forma mais grave vista na TCAR 

são as bronquiectasias císticas que exibem que dilatação sacular dos brônquios, 

geralmente com níveis hidroaéreos.  

Durante muito tempo, parâmetros isolados, como, variáveis funcionais ou 

microbiológicas, dados clínicos ou a extensão da doença foram utilizados para qualificar 

a gravidade das bronquiectasias e/ou avaliar o efeito de diferentes tratamentos (Lynch et 
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al. 1999; Tsang et al. 2005). No entanto, o impacto das bronquiectasias variam 

consideravelmente entre os pacientes, como indicado pela grande variabilidade do quadro 

clínico ou índices de qualidade de vida em relação à mesma função pulmonar e extensão 

da doença (Chan et al.; Wilson et al. 1997; Angel Martínez-García et al. 2005). Dessa 

forma, um único parâmetro clínico ou funcional não é suficiente para avaliar a severidade 

da doença.  

No ano de 2014, foram desenvolvidos dois índices multidimensionais para a 

classificação da severidade nas bronquiectasias, o Bronchiectasis Severity Index (BSI) e 

o FACED score. O BSI estratifica com precisão o risco de mortalidade, internações 

hospitalares e o risco futuro de exacerbações (Chalmers et al. 2014). O escore de 

pontuação varia de 0 a 26 pontos, e permite três níveis de classificação para as 

bronquiectasias, leve (0 – 4 pontos), moderada (5 – 8 pontos) e severa (9 ou mais pontos), 

determinadas por nove parâmetros: idade, índice de massa corporal, porcentagem do 

predito do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1% previsto), 

hospitalizações e exacerbações no ano anterior, grau de dispneia, colonização crônica por 

PA ou outros microorganismos e extensão radiológica da doença. Agentes colonizadores 

como Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus resistente a meticilina são os 

microorganismos determinam maior pontuação no BSI e previsão mortalidade nos 

próximos anos (Chalmers et al. 2014). 

O FACED score avalia a morbidade e mortalidade em indivíduos com 

bronquiectasias, abrangendo os aspectos clínicos, funcionais, radiológicos e 

microbiológicos da doença. O escore de pontuação do FACED, varia de 0 a 7 pontos e 

também permite a classificação da severidade das bronquiectasias em três níveis: leve (0 

a 2 pontos), moderada (3 a 4 pontos) e grave (pontuação global de 5 a 7 pontos). Para 

análise, são consideradas cinco variáveis dicotômicas: VEF1% previsto, idade, 

colonização crônica por PA, número de lobos afetados e grau de dispneia, avaliado pela 

escala mMRC (Martínez-García et al.). 

As duas escalas têm vantagens e desvantagens, o FACED é fácil de obter, calcular 

e interpretar, pois incorpora cinco variáveis dicotômicas, enquanto o BSI é uma escala 

relativamente mais complexa, pois incorpora nove variáveis com valores diferentes para 

cada uma. Ambas estratificam os pacientes em categorias de risco de gravidade para 

prever a probabilidade de mortalidade. Além disso, ambas escalas também têm objetivos 

diferentes, a FACED foi desenvolvida especificamente para predizer a probabilidade de 

mortalidade em cinco anos de acompanhamento das bronquiectasias de qualquer 
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etiologia, proporcionando assim uma avaliação rápida da gravidade inicial, enquanto o 

BSI foi desenvolvido para predizer mortalidade, exacerbações graves que requerem 

hospitalização, frequência das exacerbações e qualidade de vida. 

No entanto, nenhum destes índices de severidade consideram a influência dos 

fatores psicossociais na severidade da doença. Indivíduos com doenças respiratórias 

crônicas, tais como as bronquiectasias, têm maior risco de desenvolver ansiedade e 

depressão, e, em conjunto com as alterações estruturais e funcionais causadas pelas 

bronquiectasias, estas condições psicológicas podem afetar de maneira negativa a 

percepção da qualidade de vida relacionada a saúde, a capacidade de exercícios e as 

atividades de vida diária em sujeitos com bronquiectasias (Koulouris et al.; Bradley et al. 

2002; Lee et al. 2009). A QV relacionada à saúde pode ser avaliada por instrumentos 

gerais ou específicos, ou ainda relacionado a sintomas, como por exemplo, o LCQ, 

relacionado ao sintoma mais comum nos pacientes com bronquiectasias 

As alterações fisiopatológicas encontradas no exame radiológico, refletem na 

função pulmonar destes indivíduos, e exames para avaliar esse desfecho podem ser 

utilizados para acompanhar a progressão da doença.  A espirometria é o teste padrão ouro 

para a avaliação da função pulmonar, acessível e altamente utilizado na prática clínica, 

no entanto, não fornece dados relativos à fisiopatologia da obstrução ao fluxo aéreo, e 

exige bastante cooperação dos indivíduos, uma vez que se utiliza manobras forçadas para 

obtenção das medidas (Paredi et al.; Guan et al. 2015). 

Como alternativa, têm sido propostos testes que exijam menor cooperação dos 

indivíduos, especialmente, para pacientes com dificuldades para realizar as manobras 

forçadas. Dentre estes, temos a pletismografia, que determina o volume de gás torácico e 

a resistência das vias aéreas. Entretanto, para avaliar da função pulmonar pela 

pletismografia há necessidade de equipamentos mais caros e espaços maiores, o que pode 

limitar o uso na prática clínica  (Smith et al. 2007). Outra proposta, é a avaliação da função 

pulmonar pelo sistema de oscilometria de impulso (IOS), que fornece dados da mecânica 

respiratória pela avaliação direta da resistência das vias aéreas. O IOS fornece 

informações compartimentadas sobre alterações das vias aéreas (Paredi et al. 2010) , e 

discrimina com mais sensibilidade os distúrbios das vias aéreas quando comparado a 

espirometria; além disso, exige apenas a cooperação passiva dos indivíduos, é 

considerado uma ferramenta inovadora para auxiliar na avaliação e tratamento (Paredi et 

al.; Gastaldi et al. 2015; de Souza Simoni et al. 2019). 
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As bronquiectasias têm um curso progressivo, determinado principalmente pela 

frequência de exacerbações, ou seja, pela deterioração aguda dos sintomas respiratórios. 

As exacerbações estão associadas com a diminuição da função pulmonar, da qualidade 

de vida, e aumento da mortalidade (Kaıssa De Boer et al.; Valente et al. 2004) (Brito et 

al., 2002), e a gravidade está diretamente relacionada a colonização/infecção bacteriana 

presente no trato respiratório destes indivíduos, sendo mais grave a infecção por 

Pseudomonas aeruginosa (PA). Consequentemente, prevenir colonização por PA e tratar 

o quadro agudo associado às exacerbações continuam a ser uma prioridade clínica. 

Nestes pacientes, a resposta inflamatória em conjunto com as toxinas bacterianas 

secretadas causa danos adicionais (P J Cole 1986; Chalmers and Hill 2013). Nas 

bronquiectasias a resposta imune é mediada principalmente por neutrófilos, e níveis 

aumentados de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias são encontradas nas vias aéreas 

dos indivíduos afetados (Bergin et al. 2013; Hsieh et al. 2013). Altos níveis de proteases 

Tabela1. Etiologia das bronquiectasias não decorrentes de fibrose cística. 

Doença auto-imune 

     Artrite reumatóide 

     Síndrome de Sjogren 

Anormalidades ciliares 

     Discinesia ciliar primária 

Doença do tecido conjuntivo 

     Traqueobroncomegalia (síndrome de Mounier-Kuhn) 

     Doença de Marfan 

     Deficiência de cartilagem (síndrome de Williams-Campbell) 

Hipersensibilidade 

     Aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) 

Deficiência imunológica 

     Deficiência de imunoglobulina 

     Infecção por HIV 

     Síndrome de Job 

Doença inflamatória intestinal 

     Colite ulcerativa 

     Doença de Crohn 

Prejuízo 

     Pneumonia / infecções de repetiçãos 

     Aspiração 

     Inalação de fumaça 

Malignidade 

     Linfoma linfocítico crônico 

     Transplante de células-tronco; doença do enxerto contra hospedeiro 

Obstrução 

     Tumor 

     Corpo estranho 

      Linfadenopatia 

Outros 

      Deficiência de a1-antitripsina 

      Síndrome de unha amarela 

      Síndrome de Young  

Extraído de (Keir and Chalmers 2021). 
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estão presentes nos locais de inflamação, resultando na liberação de citocinas pró-

inflamatórias, exercendo atividade proteolítica, causando ainda mais danos às células que 

constituem a estrutura das vias aéreas (Fuschillo et al. 2008).  

O dano ao transporte mucociliar (TMC) está associado à produção de um muco 

mais espesso, resultando em um transporte mais lento que favorece o estado 

hipersecretivo observado nestes pacientes (Fahy et al. 1992). As alterações do muco 

respiratório relacionam-se com modificações em suas propriedades reológicas e em suas 

propriedades de superfície, as quais interferem de maneira distinta no transporte ciliar e 

no transporte pela tosse (Puchelle et al.; Zahm et al. 1989). A falha de um desses 

mecanismos pode levar a retenção de muco nas vias aéreas levando a infecção e/ou 

inflamação local (Volsko 2013), como proposto na hipótese do ciclo vicioso por Cole. 

Para avaliar o impacto da doença sobre o TMC, a análise do tempo de transporte da 

sacarina é uma técnica simples para avaliação da clearance mucociliar e tem sido 

amplamente utilizada (Stanley et al. 1986). A cavidade nasal tem o epitélio respiratório 

semelhante ao restante do trato respiratório e a literatura tem estabelecido que o transporte 

mucociliar nasal tem uma boa correlação com o transporte traqueobrônquico o qual 

necessita de procedimentos invasivos para ser avaliado (Nakagawa et al. 2005).  Ramos 

e colaboradores (2015) demonstraram que, embora prejudicado em fumantes, o transporte 

mucociliar respondeu positivamente ao estímulo do exercício, demonstrando resultados 

semelhantes em testes do tempo de transporte da sacarina em comparação com indivíduos 

não fumantes (Ramos et al. 2015).  

 O tratamento das bronquiectasias envolve o manejo da doença primária quando 

possível, antibioticoterapia para tratamento das exacerbações e supressão da carga 

microbiana, quando as bronquiectasias apresentam-se de forma localizada pode-se 

considerar a remoção cirúrgica. Além do tratamento cirúrgico e/ou medicamentoso os 

pacientes com bronquiectasias têm indicação de tratamento fisioterapêutico, para 

remoção de secreção das vias aéreas inferiores (Chalmers and Hill 2013; Mcshane et al.; 

Pasteur et al.; Thompson et al. 2002; Snijders et al. 2013) (McShane et al., 2013; 

Chalmers, Hill, 2013; Snijders et al., 2013; Pasteur et al., 2010; Thompson, 2002). 

Para isto, pode-se utilizar técnicas de fisioterapia a específicas para este fim 

(Gastaldi et al. 2015; de Souza Simoni et al. 2019), bem como exercícios globais dentro 

de um programa de reabilitação pulmonar. As técnicas de desobstrução das vias aéreas 

(TCA) são estratégias não farmacológicas para melhorar os sintomas, a qualidade de vida 

e reduzir a frequência de exacerbações (Lee et al. 2015a; Lee AL 2017). Diferentes 
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técnicas de desobstrução das vias aéreas estão disponíveis: técnicas manuais ou técnicas 

realizadas usando dispositivos específicos(de Souza Simoni et al. 2019). As metas de 

curto prazo são fornecer uma depuração do escarro mais eficaz que melhora a ventilação 

e reduz o impacto da tosse e a falta de ar, e a longo prazo são reduzir mais danos nas vias 

aéreas, interrompendo o ciclo vicioso de colonização bacteriana e inflamação 

subsequente, reduzindo o número de exacerbações pulmonares e hospitalizações e 

melhorando a qualidade de vida (Polverino et al. 2017). Essas técnicas adicionais têm 

sido usadas em pacientes com bronquiectasias relatadas como benéficas em 

bronquiectasias para desobstrução das vias aéreas (O’neill et al. 2019). 

Em outras afecções respiratórias crônicas foi demonstrado os benefícios do exercício 

global na remoção de secreções (BYE et al., 1997), como também, reduções na 

viscosidade e elasticidade do muco após a aplicação de oscilações de forças de 

cisalhamento (APP et al., 1998; WHITTLE, 1999; KAVANAGH et al., 2005, KING et 

al., 1993). A adição do exercício ao programa de fisioterapia respiratória, aumenta de 

maneira significativa a quantidade de muco expectorado e melhora a demanda ventilatória 

(Baldwin et al. 1994). Dwyer e colaboradores (2011) relataram maior facilidade de 

expectoração de muco após o exercício em pacientes com fibrose cística, o que pode ser 

devido ao aumento da ventilação e do fluxo respiratório, este mesmo estudo constatou 

ainda que o exercício na esteira reduziu a impedância mecânica do muco, provavelmente 

devido às oscilações do tronco associadas com o pé (Dwyer et al. 2011).   

Os benefícios da reabilitação pulmonar nas doenças respiratórias crônicas são 

amplamente descritos na literatura e a adesão a programas de atividade física está 

associada com benefícios para a saúde e redução da mortalidade em indivíduos saudáveis 

e em pacientes com doenças crônicas (Arne et al. 2009; O’donovan et al. 2010). A 

princípio, considerava-se provável que os benefícios do treinamento físico nestes 

pacientes fossem comparáveis aos demonstrados em outras condições clínicas com 

disfunções respiratórias (Morgan et al. 1995; Mandal et al. 2012; van Zeller et al. 2012). 

Atualmente, já se sabe que a reabilitação pulmonar em pessoas com bronquiectasias tem 

como objetivo melhorar a capacidade de exercício, através dos efeitos sobre a capacidade 

aeróbia e a musculatura periférica, bem como melhorar o controle da doença e a qualidade 

de vida (Spruit et al. 2013).  

Estudos prospectivos dos efeitos da reabilitação pulmonar em pacientes com 

bronquiectasias mostraram em curto prazo a melhoria na tolerância ao exercício e 

qualidade de vida (Newall et al. 2005; Mandal et al. 2012; Lee et al. 2014b). E, em longo 
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prazo, foram observadas melhorias na frequência das exacerbações e no tempo para a 

primeira exacerbação (Lee et al. 2014a). Estudos retrospectivos demonstraram efeitos 

positivos na capacidade de exercício e qualidade de vida e na função pulmonar (van Zeller 

et al. 2012).  

É importante salientar que, a obstrução do fluxo aéreo característica nas 

bronquiectasias, pode melhorar significantemente após a administração de 

broncodilatadores (Martínez-García et al. 2007). Entretanto, apesar da intervenção 

medicamentosa adequada, a função pulmonar e a capacidade de exercício geralmente 

piora com o tempo (ten Hacken et al. 2008).  

Evidências indicam que a redução da função pulmonar está relacionada com o 

aumento da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares. Indivíduos com 

bronquiectasias desenvolvem alterações sistêmicas que culminam em maior risco 

cardiovascular em relação à população saudável (Sin et al.; Gale et al. 2012). Doenças 

que prejudicam as trocas gasosas, tais como, a apneia obstrutiva do sono, DPOC e 

bronquiectasias, estão associadas com a maior ativação simpática ((Morgan et al. 1995; 

Hansen and Sander 2002; Tamisier et al. 2005; Ashley et al. 2010).  

Nas bronquiectasias, a disfunção do SNA, tem sido pouco estudada. No entanto, 

diversos fatores induzem a presença de disautonomia em pacientes com bronquiectasias, 

com provável hiperativação simpática, representando importante risco cardiovascular. 

Alguns fatores extrapulmonares incluindo inflamação sistêmica (Guran et al. 2007; 

Bergin et al. 2013), estresse oxidativo (Loukides et al.; Wood et al. 2005), inatividade 

física (Camargo 2012), hiperinsuflação dinâmica (Eckberg and Orshan; Kolbe1s2 and 

Wells1 1996; Calabrese et al. 2000) e o uso de broncodilatadores (Joaquim et al. 2005), 

sugerem a presença desta disfunção nesta doença (Amaral 2013). Nesse sentido, a análise 

da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) pode ser uma excelente medida da 

regulação autonômica cardíaca, por refletir a interação de diferentes fatores que 

desencadeiam influência do SNA sobre este sistema (Joaquim et al., 2005, Amaral, 2013).  

O treinamento físico regular é capaz de modificar o balanço autonômico e pode acelerar 

a recuperação fisiológica da interação simpato vagal (la Rovere et al. 1992)  
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2. OBJETIVO 

 

Avaliar os efeitos do exercício sobre o transporte de secreções, inflamação e 

resistência do sistema respiratório, sistema nervoso autônomo e suas repercussões sobre 

a qualidade de vida em pacientes com bronquiectasias inseridos em um programa de 

reabilitação pulmonar 
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3. MÉTODOS 

 

Este estudo é um ensaio clínico randomizado, conduzido de acordo com as 

normas do CONSORT, com registro no clinical trials, sob o número de protocolo 

NCT02823587. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, processo HCRP 

2053/2016, CAAE 52923415.8.0000.5440 (ANEXO 1). As coletas tiveram início em 

maio de 2017 e foram interrompidas em março de 2020, devido a pandemia de COVID-

19, causada pelo vírus, Sars-Cov2. O tamanho da amostra foi calculado baseado na 

clearance mucociliar, avaliada pelo tempo de transporte da sacarina (Goto et al. 2010) 

com efeito a ser detectado de 4 minutos, desvio padrão de 3 minutos, alfa de 5% e power 

de 95%, resultando em um tamanho estimado da amostra de 15 indivíduos por grupo.  

O recrutamento dos voluntários com bronquiectasias foi realizado inicialmente no 

ambulatório de Pneumologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – 

HCFMRP/USP, e, posteriormente foram convidados a participar do estudo os pacientes 

do serviço de Pneumologia no Núcleo de Gestão Assistencial - (Ambulatório Regional 

de Especialidades), atendidos pela Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto. Os voluntários 

sem doença pulmonar, foram recrutados na comunidade. Todos os voluntários incluídos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2). 

 

3.1 Critérios de elegibilidade 

Foram avaliados pacientes clinicamente estáveis, de ambos os sexos, na faixa 

etária entre 18-60 anos, com diagnóstico de bronquiectasias não decorrentes de fibrose 

cística, definido por história e exame clínico completo e confirmado por tomografia 

computadorizada (grupo BCQ). Este estudo também incluiu voluntários saudáveis não 

fumantes sem doença pulmonar na mesma faixa etária, recrutados na comunidade (grupo 

SAU). Todos os voluntários participaram do programa de reabilitação pulmonar (PRP). 

Foram excluídos deste estudo pacientes com DPOC, asma ou outras doenças 

restritivas, tabagistas ativos, com doenças cardiovasculares ou metabólicas 

descompensadas, neuromusculares ou musculoesqueléticas que impedissem a realização 

do protocolo. 
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3.2 Delineamento do Estudo 

Os voluntários selecionados para participar do estudo passaram por avaliação 

médica detalhada para avaliação do estado geral, assim como da estabilidade clínica, e a 

severidade da doença foi classificada pelo BSI (Chalmers et al. 2014). Os voluntários 

foram avaliados no início e ao final do protocolo do estudo. Os participantes do grupo 

BCQ realizaram a avaliação da função pulmonar pela espirometria e oscilometria de 

impulso; tempo de transporte da sacarina; teste cardiopulmonar, teste de caminhada de 

seis minutos, teste das pressões respiratórias máximas e questionários da qualidade de 

vida.  

 

3.3 Avaliação da Função Pulmonar 

3.3.1 Espirometria 

Para esta avalição foi utilizado o equipamento Jaeger IOS (Jaeger, Wurzburg, 

Germany), as manobras foram realizadas de acordo com as Diretrizes para Testes de 

Função Pulmonar (Pereira 2002), com os voluntários sentados, com os pés inteiramente 

apoiados no solo, utilizando clip nasal, relaxados e com a cabeça na posição neutra. Os 

valores para as variáveis analisadas foram obtidos em valores absolutos e porcentagem 

do previsto, tendo sido analisadas as seguintes variáveis:  

• Capacidade vital forçada (CVF): representa o volume máximo de ar exalado com 

esforço máximo, a partir do ponto de máxima inspiração. 

• Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1): representa o volume de 

ar exalado num tempo especificado durante a manobra de CVF; relacionado à 

gravidade da obstrução. 

• Relação (CVF/VEF1): resultado da fração que representa o VEF1 em relação à 

CVF; evidencia o padrão obstrutivo. 

• Fluxo expiratório forçado médio na faixa intermediária da CVF (FEF25-75%): 

representa o fluxo expiratório forçado médio de um segmento obtido durante a 

manobra de CVF; isto é, entre 25 e 75% da curva de CVF. 

 

3.3.2 Oscilometria de Impulso 

Para a medida da oscilometria de impulso foi utilizado o Jaeger IOS (Jaeger, 

Wurzburg, Germany) - adquirido no processo FAPESP 2013/26433-0 - calibrado 
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diariamente para volume, com uma seringa de 3 litros, e pressão, com uma resistência de 

referência de 0.2 kPa/l/s. Para minimizar o efeito do mal posicionamento da língua, foi 

utilizado um bucal “free flow”, estabilizando-a e diminuindo a resistência oral (Dionísio 

et al. 2018). As medidas foram obtidas com o voluntário sentado, utilizando clip nasal, 

relaxado, com a cabeça na posição neutra, respirando normalmente através da peça bocal 

com os lábios firmemente selados a fim de evitar vazamentos de ar, eles foram instruídos 

a apoiar as mãos firmemente sobre as bochechas para diminuir o efeito da oscilação delas, 

evitando artefatos. Foram considerados como resultado a média de 3 medidas de registros 

tecnicamente aceitáveis. Os parâmetros serão calculados em frequências entre 5 e 35 Hz 

(Oostveen et al. 2003). Para a comparação dos valores previstos com os obtidos foi 

utilizada a equação disponível no software para R5, R20, R5-20 e X5 (Brashier and Salvi 

2015). 

 

• Resistência respiratória a 5Hz (R5): corresponde à resistência total das vias 

aéreas (extratorácica + vias aéreas centrais e periféricas).  

• Resistência respiratória a 20Hz (R20): corresponde à resistência da região 

proximal (extratorácica + vias aéreas centrais).  

• Diferença entre resistência a 5Hz e 20Hz (R5-R20): corresponde à resistências 

das vias aéreas periféricas.  

• Reatância a 5Hz (X5): permite caracterizar a zona periférica mais profunda do 

sistema respiratório.  

• Área de reatância (AX): reflete o grau de restrição ou obstrução das vias aéreas 

periféricas.  

• Frequência de ressonância (Fres): ponto em que a linha da reatância cruza a 

linha zero, ponto em que a resistência elástica e a inercial se tornam iguais. O 

deslocamento deste ponto indica alterações de caráter obstrutivo.  

 

3.4 Teste de Pressões Respiratórias Máximas 

Para avaliação da força dos músculos respiratórios foi utilizado o 

manovacuômetro digital, modelo MVD300, marca Global Med, São Paulo, Brasil, com 

escala de ±300 cmH2O. Ajustado a um bucal rígido com orifício de 1 mm a fim de evitar 

influência dos músculos faciais e o fechamento da glote, conectado a um tubo de 15,2 cm 
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de comprimento e 3,0 cm de diâmetro, seguindo o modelo proposto por Black e Hyatt em 

1969. A avaliação foi realizada como proposto pelas Diretrizes para teste de Função 

Pulmonar (Pereira 2002). As medidas foram obtidas com os voluntários sentados, 

utilizando clip nasal, relaxados, com a cabeça na posição neutra. 

 

3.5 Tempo de Transporte da Sacarina 

Os participantes realizaram a avaliação sentados e posicionados com 10 graus de 

extensão de pescoço. Grãos de sacarina de sódio granulada (250 µg), foram inseridos, sob 

controle visual, a 2 cm dentro da narina direita. O tempo desde o posicionamento da 

partícula até a percepção de um sabor doce na boca foi gravado em minutos por um 

cronômetro digital. 

 

3.6 Avaliação da Fração de Óxido Nítrico Exalado - FeNO 

Esta avaliação foi realizada de acordo com protocolo definido pela ATS American 

Toracic Society, 2011, com utilização NIOX MINO® (Aerocrine AB; Solna, Suécia). Os 

participantes realizaram uma expiração continua em bocal conectado ao aparelho, 

mantendo fluxo expiratório de 50l/s e pressão expiratória ao nível da boca de 10 cmH2O, 

controlados pelo feed-back visual fornecido pelo equipamento. foram considerados os 

pontos de corte propostos pela American Toracic Society (Dweik et al. 2011). 

 

3.7 Avaliação da Capacidade de Exercícios 

3.7.1 Teste Cardiopulmonar  

O teste cardiopulmonar foi realizado nos sujeitos com BCQ, em esteira 

ergométrica (GE T2100, General Eletric, Boston, Massachusetts, USA), seguindo o 

protocolo de Balke Modificado, os voluntários caminharam em uma velocidade fixa 

durante todo o período do teste e o grau de inclinação foi aumentado 0% para 2% após 1 

min e então 1% a cada minuto até o término do teste (Burckhardt et al. 1989). Durante 

todo o teste os voluntários tiveram seu eletrocardiograma monitorizado usando-se um 

eletrocardiógrafo digital (CardioSoft, General Eletric, Boston, Massachusetts, USA) e as 

variáveis ventilatórias foram obtidas por um analisador metabólico (V-Max Encore 29, 

CareFusion, Yorba Linda, CA). Os parâmetros fisiológicos analisados foram: ventilação 

pulmonar (VE), consumo de oxigênio (VO2), produção de CO2 (VCO2), equivalente 

metabólico (MET), limiar de anaerobiose ventilatório, pressão arterial (PA), 
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eletrocardiograma (ECG), frequência cardíaca (FC) e oximetria de pulso.  O índice de 

percepção do esforço foi avaliado pela escala de Borg modificada (Borg 1990). 

 

3.7.2 Teste de Caminhada de Seis Minutos 

A capacidade funcional de exercícios foi avaliada através do TC6, realizado de 

acordo com as recomendações da American Thoracic Society (Holland et al. 2014). Os 

pacientes foram monitorizados pelo oxímetro de pulso portátil TuffSat® (GE Healthcare, 

Finlândia) com registro instantâneo dos valores da frequência cardíaca (FC) e saturação 

periférica de oxigênio (SpO2%); os valores da pressão arterial foram obtidos pelo método 

auscultatório (esfigmomanômetro aneróide de mesa Premium-Glicomed® Ltda e 

Estetoscópio Duplo Inox Adulto ES1501 Preto- BIC® Ltda) e a avaliação de percepção 

da intensidade de esforço será feita pela escala de Borg modificada (Borg 1990). 

 

3.8 Avaliação da qualidade de vida 

Para a avaliação da qualidade de vida foram utilizados os instrumentos Outcomes 

Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) traduzido e validado para a língua 

portuguesa (Ware, Jr. and Gandek 1994; Ciconelli et al. 1999); Quality of Life in 

Bronchiectasis (QOLB) (Quittner et al. 2014)e o Leicester Cough Questionnaire (LCQ) 

traduzido e validado para a língua portuguesa  (Birring et al. 2003; Felisbino et al. 2014), 

para avaliar, respectivamente, a QV em relacionada ao estado geral de saúde, as 

bronquiectasias e a tosse que é o principal sintoma.  

 

3.9 Variabilidade da Frequência Cardíaca 

Os dados da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foram obtidos utilizando-se 

os intervalos RR (iRR) do registro eletrocardiográfico (ECG) através do shunt CM5 

modificado, na frequência de amostragem de 2000 Hz. Os valores da variabilidade da 

pressão arterial (VBP) foram obtidos a partir dos dados da PAS batimento-a-batimento 

utilizando equipamento de registro de pletismografia digital (Finometer Pro, Finapres 

Medical System, Amsterdam, Holanda), com um manguito posicionado no dedo médio 

do membro superior direito. A interface dos dados com o microcomputador foi realizada 

utilizando o dispositivo PowerLab4/35 (ADInstruments, Austrália). Os dados foram 

registrados e armazenados (Software LabChart 8.0, ADInstruments,Austrália) para 

posterior análise. Os voluntários foram orientados a permanecer em decúbito dorsal por 

aproximadamente 10 min para estabilização dos parâmetros cardiovasculares. Após esse 
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período, o ECG e a pressão de pulso arterial foram registrados simultaneamente por mais 

10 min. A temperatura (22°C) e a iluminação ambiente foram controladas e as sessões 

foram realizadas em ambiente livre de ruídos. -to-flow (RTF) além do sensor de altura da 

fotopletismografia. Esse procedimento permitiu o ajuste dos valores de pressão periférica 

(manguito no dedo médio) em relação aos valores de pressão da artéria braquial 

(manguito posicionado na região superior do braço ipsilateral). Sinais biológicos 

ininterruptos foram registrados após esta fase de calibração. As análises de BPV e VFC 

foram realizadas usando software de computador personalizado (CardioSeries v2.4, 

http://sites.google.com/site/cardioseries) desenvolvido por Dias, DPM da Universidade 

de São Paulo, Brasil (Tezini et al. 2013). Os valores dos intervalos de RRi e PAS foram 

redesenhados em uma interpolação spline cúbica de 3 Hz para normalizar o intervalo de 

tempo entre os batimentos. As séries de RRi e SBP interpoladas foram divididas em 

conjuntos de meia sobreposição de 256 pontos de dados, sobreposição de 50% (Protocolo 

de Welch). O segmento estacionário foi inspecionado visualmente e aqueles com artefatos 

ou transitórios foram excluídos. Cada segmento estacionário de RRi e SBP foi submetido 

à análise espectral por transformada rápida de Fourier (FFT), após a janela de Hanning. 

As séries temporais RRi foram integradas em bandas de baixa frequência (LF;0,04–0,15 

Hz) e alta frequência (HF; 0,15–0,5 Hz), e os resultados foram expressos em unidades 

absolutas (ms2) e normalizadas (nu), enquanto as séries temporais da SBP foram 

integrados apenas na banda de baixa frequência (BF; 0,04–0,15 Hz), e os resultados foram 

expressos em valores absolutos (mmHg2). a banda de frequência muito baixa (VLF; < 

0,04 Hz). Além disso, o procedimento de normalização foi realizado para minimizar as 

variações de potência total nos valores absolutos de LF e HF [19]. Para avaliar o equilíbrio 

simpato-vagal, a razão LF/HF da variabilidade RRi também foi calculada  (Montano et 

al. 1994; Philbois et al. 2021). 

 

3.10 Protocolo de Exercícios 

Os participantes com bronquiectasias realizaram o protocolo de exercícios no Centro 

de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(CER-HC/FMRP), e os voluntários sem doença pulmonar no Centro de Educação Física 

e Recreação de Ribeirão Preto (CEFER/USP-RP). O protocolo de treinamento consistiu 

em 24 sessões supervisionadas, 2 sessões por semana durante 12 semanas. Todos os 

participantes foram orientados a manter uma rotina de exercício domiciliar 3 vezes por 
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semana, que consistia em uma caminhada de 40 a 50 minutos, com a percepção de esforço 

avaliada pela escala de Borg modificada entre 3 e 5 (Borg 1990). Em cada sessão 

supervisionada os voluntários realizaram 40 minutos de treinamento na esteira, a 

velocidade foi calculada com base na velocidade média obtida no teste de caminhada de 

seis minutos (aquecimento, treino aeróbio e recuperação). Em seguida os voluntários 

realizavam exercícios resistidos para membros superiores, para a prescrição da carga os 

voluntários realizavam o teste de 1RM(Levinger et al. 2009; Grgic et al. 2020) . Todos os 

participantes foram instruídos iniciar/manter uma rotina de exercícios durante o período 

do estudo.  

 

3.11 Análise Estatística 

Para análise dos dados foram utilizados os softwares R Core Team (Vienna, Austria, 

2016) e o SAS Statistical Software (version 9.3; SAS Institute, Inc. Cary, NC).  

Para as comparações foi utilizado modelo de regressão linear com efeitos mistos para 

a análise das variáveis. Este modelo considera um efeito aleatório por indivíduo, 

informando que o indivíduo possui duas medidas tomadas ao longo do tempo. E o efeito 

fixo representa a independência entre as medidas tomadas em cada indivíduo. Os valores 

foram considerados significantes quando p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4 RESULTADOS 

 

Foram convidados a participar do estudo 45 sujeitos com bronquiectasias (19 não 

aceitaram) e 12 voluntários saudáveis sem doença pulmonar, totalizando 57 indivíduos. 

É importante relatar que a coleta de dados foi interrompida pela pandemia de Covid-

19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. 

Sendo assim, a amostra deste estudo foi composta por dois grupos, Grupo 

bronquiectasias (BCQ) e Grupo saudáveis (SAU). No grupo BCQ foram incluídos 12 

indivíduos com diagnóstico clínico de bronquiectasias não decorrentes de fibrose 

cística, confirmado pela tomografia computadorizada de alta resolução e no grupo SAU 

9 sujeitos saudáveis sem doença respiratória (Figura 1). As características dos 

voluntários no momento inicial do estudo estão descritas na tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma de recrutamento e randomização. 

Avaliação final (n=21) 

 Avaliação Inicial (n=21) 

PRR - 12 semanas 

              Recrutamento 
N=57 

  

- 3 inadequados aos critérios de inclusão 

(BCQ) 

- 1 faleceu (BCQ) 

- 10 desistiram (BCQ) 

- 3 desistiram (CTRL) 

- 19 não quiseram participar (BCQ) 

  

Grupo Controle 

CTRL (n=9) 

Grupo Bronquiectasias 

BCQ (n=12) 
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Tabela 2. Caracterização da amostra. 

 BCQ 
(n=12) 

CTRL 
(n=9) 

Valor de 
p 

Intervalo de Confiança 
95% 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Idade 
(anos) 

59 (19-75) 56 (30-75) 0,80 -11,83 15,22 

IMC (Kg/m²) 24,1 (16,0-34,8) 28,4 (26,5-4,05) 0,04 -8,17 -0,28 

Peso (Kg) 69,5 (43,8–88,5) 69,5 (64,5-92,7) 0,15 -22,05 3,69 

Altura (m) 1,64 (1,43–1,77) 1,58 (1,54–1,74) 0,61 -0,06 0,10 

Sexo (M/F) 8/4 2/7 - - - 

BSI 5 - - - - 

Os dados estão apresentados em mediana, mínimo e máximo; *p<0,05 

BSI: Bronchiectasis Severity Index. 

 

Nas tabelas a seguir, as comparações apresentadas nas linhas (horizontal), são 

referentes as análises das entre os grupos (BCQ vs SAU), e as comparações apresentadas 

entre colunas (vertical) são os resultados da análise entre os valores obtidos na avaliação 

inicial comparados aos valores obtidos na avaliação final. 

 Na avaliação inicial da função pulmonar pela espirometria, os indivíduos com 

bronquiectasias apresentaram valores reduzidos em todas as variáveis analisadas, CVF, 

CVF%, VEF1, VEF1%, VEF1/CVF, VEF1/CVF%, FEF25-75 e FEF25-75%. Na 

avaliação final, os valores do grupo BCQ para as variáveis VEF1, VEF1%, VEF1/CVF, 

VEF1/CVF%, FEF25-75 e FEF25-75% apresentaram uma tendência ao aumento, sem 

significância estatística. Não houve diferença significante na comparação antes e depois 

do programa. 

Os indivíduos do grupo controle apresentaram os valores para as todas as variáveis 

dentro dos parâmetros de normalidade, tanto na avaliação inicial quanto na avaliação 

final, e não houve diferença significante na comparação entre as avaliações.  

Na comparação entre os grupos houve diferença entre todas as variáveis analisadas 

(tabela 3). 
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Tabela 3. Avaliação da função pulmonar pela espirometria. 

 BCQ (n=12) SAU (n=9) 
p Intervalo de Confiança 

95% 

CVF obtido (L)      

Avaliação Inicial 2,32 (1,48 - 5,68) 3,31 (2,67 - 5) 0,03 -1,66 -0,06 

Avaliação Final 2,41 (1,52- 3,65) 3,33 (2,69 - 5,11) 0,01 -1,82 -0,22 

p 0,29 0,93    

IC 95% -0,16 0,52 -0,38 0,41    

CVF % previsto      

 Avaliação Inicial 73,5 (38- 143) 108 (86- 127) 0,004 -51,09 -10,90 

 Avaliação Final 70,5 (36- 105) 106 (87- 122) 0,003 -52,70 -12,51 

p 0,58     

IC 95% - 6,02 10,35 -8,89 10,11    

VEF1 obtido (L)      

    Avaliação Inicial 1,4 (0,99- 2,96) 2,65 (2,14- 3,93) 0,0006 -1,73 -0,56 

    Avaliação Final 1,37 (0,91- 3,24) 2,61 (2,08- 3,40) 0,0008 -1,70 -0,52 

p 0,24 0,13    

IC 95% -0,05 0,21 -0,03 0,27    

VEF1% previsto      

    Avaliação Inicial 46,5 (31- 95) 98 (85- 116) 0,0001 -65,37 -26,78 

    Avaliação Final 52,5 (27- 104) 98 (85- 117) 0,0002 -61,57 -22,98 

p 0,96 0,13    

IC 95% -4,37 4,54 -1,25 9,03    

VEF1/CVF obtido (L)      

    Avaliação Inicial 
60,60 (35,02- 

90,18) 

77,48 (58,25- 

85,09) 
0,03 -24,20 -1,14 

    Avaliação Final 63,05 (42,1- 94,95) 
77,37 (66,08- 

85,33) 
0,01 -26,29 -3,23 

p 0,68 0,85    

IC 95% -5,67 8,45 -8,86 7,45    

VEF1/CVF % previsto      

    Avaliação Inicial 72 (45- 101) 100 (83- 105) 0,0004 -34,87 -12,13 

    Avaliação Final 76 (55- 98) 97 (84- 102) 0,002 -30,72 -7,99 

p 0,76 0,49    

IC 95% -8,88 6,60 -5,94 11,94    

FEF25-75%:  obtido 

(L) 
     

    Avaliação Inicial 0,595 (0,28- 3,48) 2,51 (1,32- 4,66) 0,0006 -2,79 -0,89 

    Avaliação Final 0,665 (0,21- 4,54) 2,28 (1,38- 4,02) 0,003 -2,46 -0,56 

p 0,85 0,11    

IC 95% -0,36 0,30 -0,07 0,68    

FEF25-75%: % 

previsto 
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Na avaliação da função pulmonar pela oscilometria de impulso, quando comparadas 

as avaliações inicial e final, o grupo BCQ apresentou uma tendência a redução dos valores 

em todas as variáveis analisadas (R5, R20, R5-R20, X5, AX e FRES), sem diferenças 

estatisticamente significantes. Quando realizada a mesma comparação no grupo CTRL, 

foi observada a tendência a redução para a variável R5-R20% e AX, também sem 

significância estatística (tabela 4).  

Na comparação entre os grupos, houve significância estatística para as variáveis R5, 

R20, R5-R20%, FRES e AX, tanto na avaliação inicial, quanto na avaliação final, 

entretanto, foi observada uma diferença com menor significância na avaliação final, como 

demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4. Avaliação da função pulmonar pela oscilometria de impulso. 

 BCQ (n=12) SAU (n=9) 
p Intervalo de Confiança 

95% 

R5obtido      

Avaliação Inicial 0,52 (0,23- 0,73) 0,43 (0,23- 0,88) 0,39 -0,09 0,22 

Avaliação Final 0,46 (0,25- 0,89) 0,42 (0,34- 0,79) 0,79 -0,13 0,17 

p 0,15 0,93    

IC 95% -0,01 0,11 -0,04 0,08    

R5%      

Avaliação Inicial 169,23 (74,19- 248,28) 115,79 (74,19- 225,64) 0,09 -7,12 76,77 

Avaliação Final 154,19 (80,65 - 217,07) 109,68 (94,87- 202,56) 0,35 -22,89 61,00 

p 0,08 0,99    

IC 95% -2,08 33,45 -20,60 20,43    

R20 obtido      

Avaliação Inicial 0,31 (0,16- 0,49) 0,35 (0,11- 0,73) 0,41 -0,14 0,06 

Avaliação Final 0,30 (0,17- 0,46) 0,35 (0,28- 0,64) 0,17 -0,17 0,03 

p 0,47 0,62    

IC 95% -0,03 0,06 -0,06 0,04    

    Avaliação Inicial 19 (10- 89) 109 (59- 132) 0,0001 -98,34 -48,59 

    Avaliação Final 21,5 (7- 116) 89 (62- 124) 0,0001 -86,42 -36,68 

p 0,81 0,09    

IC 95% -12,12 9,62 1,88 23,22    

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo. IC 95%: intervalo de confiança 95%. 

CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no 1º segundo; VEF1/CVF: índice de 

Tiffenau; FEF25-75%: fluxo expiratório forçado médio 
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R20 %      

  Avaliação Inicial 113,18 (59,26- 196) 121,88 (74,07- 221,21) 0,43 -42,63 19,25 

    Avaliação Final 115,38 (62,96- 148) 128,57 (83,33- 193,94) 0,33 -45,51 16,37 

p 0,29 0,65    

IC 95% -5,43 16,86 -10,03 15,71    

R5 - R20 obtido      

Avaliação Inicial 0,22 (0,03- 0,34) 0,06 (0,03- 0,18) 0,01 0,02 0,18 

Avaliação Final 0,15 (0,03- 0,43) 0,06 (-0,02- 0,15) 0,02 0,01 0,17 

p 0,25 0,60    

IC 95% -0,02 0,08 -0,04 0,08    

R5 - R20 %      

    Avaliação 

Inicial 
475 (66,67- 850) 100 (50- 250) 0,0008 138,12 441,25 

    Avaliação Final 362 (50- 716,67) 116,67 ((-33,33) - 250) 0,006 69,27 372,39 

p 0,16 0,99    

IC 95% -31,48 170,37 -115,95 117,13    

X5 obtido      

Avaliação Inicial -0,29 ((-0,46) - (-0,10)) -0,17 ((-0,37) - (-0,03)) 0,07 -0,25 0,01 

Avaliação Final -0,20 ((-0,47) - (- 0,41) -0,16 ((-0,34) - (-0,09)) 0,67 -0,16 0,10 

p 0,07 0,87    

IC 95% -0,21 0,01 -0,14 0,12    

X5 %      

Avaliação Inicial 1139,58 (150- 2500) 314,29 (125,00- 1600) 0,14 -192,37 1235,83 

Avaliação Final 1001,36 ((-750) - 2800) 425,00 (141,67- 1400) 0,24 -304,56 1123,65 

p 0,17 0,76    

IC 95% -74,57 375,79 -221,59 298,44    

FRES      

Avaliação Inicial 26,725 (18,25- 38,64) 15,29 (0- 24,16) 0,0002 6,70 17,87 

Avaliação Final 24,77 (12,01- 33,6) 15,79 (10,18- 28,64) 0,01 1,60 12,77 

p 0,36 0,28    

IC 95% -2,74 7,06 -8,60 2,71    

AX    1,06 3,59 

Avaliação Inicial 2,99 (0,57- 5,46) 0,7 (0- 1,42) 0,001 0,14 2,68 

Avaliação Final 1,90 (0,41- 5,78) 0,61 (0,3- 3,01) 0,03   

p 0,14 0,49    

IC 95% -0,23 1,42 -1,27 0,63    
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Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

R5: resistência total das vias aéreas; R20: resistência das vias aéreas centrais; R5-R20: resistência das vias aéreas 

periféricas; X5: reatância das vias aéreas periféricas; FRES: frequência de ressonância; AX: área de reatância. 

 

Em relação a avaliação das pressões respiratórias máximas pela 

manovacuometria, não foram observadas diferenças na comparação entre as 

avaliações inicial e final, nos grupos. Na comparação entre os grupos, foi encontrada 

diferença no percentual da pressão expiratória máxima na avaliação inicial, o mesmo 

resultado não foi observado na avaliação final, em que não foi observada diferença 

significante (tabela 5). 

 

Tabela 5. Avaliação das pressões respiratórias máximas. 

 BCQ (n=12) CTRL (n=9) 
p Intervalo de Confiança 

95% 

PI obtido cmH2O      

    Avaliação Inicial 91,00 (49,00 - 128,00) 95,00 (59,00 - 145,00) 0,88 -26,93 23,5418 

    Avaliação Final 92,50 (60,00 - 132,00) 117,00 (101,00 - 161,00) 0,34 -41,13 15,3986 

p 0,87 0,16    

IC 95% -11,13 9,63 -29,41 5,56    

PI%      

    Avaliação Inicial 127,90 (66,53 - 182,53) 113,18 (71,54- 190,48) 0,70 -29,52 42,45 

    Avaliação Final 122,44 (83,22- 195,01) 152,46 (128,85- 207,21) 0,81 -45,33 36,33 

p 0,59 0,25    

IC 95% -19,89 11,84 -41,59 11,61    

PE obtido cmH2O      

    Avaliação Inicial 110,00 (49,00- 160,00) 97,00 (63,00- 173,00) 0,70 -39,23 27,12 

    Avaliação Final 105,50 (67,00- 144,00) 100,50 (85,00- 186,00) 0,66 -32,089 48,677 

p 0,44 0,65    

IC 95% -27,54 12,70 -25,77 39,65    

PE%      

    Avaliação Inicial 58,27 (28,26- 177,82) 106,77 (64,75- 196,71) 0,02 -83,28 -8,11 

    Avaliação Final 60,98 (40,84 - 161,13) 103,35 (84,51- 124,36) 0,50 -62,20 32,07 

p 0,26 0,40    

IC 95% -39,85 12,00 -24,59 58,01    

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima; cmH2O: centímetros de água 
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Os resultados da avaliação da capacidade funcional de exercício pelo teste de 

caminhada de seis minutos serão apresentados a seguir. Os resultados para as 

variáveis distância percorrida, percepção de dispneia, percepção de fadiga de MMII, 

saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória e 

pressão arterial estão descritos nas tabelas de 5 a 11. 

Para a distância máxima percorrida durante o TC6, houve diferença no grupo BCQ 

quando comparadas a avaliação inicial e final (p=0,001), e não houve diferença no 

grupo controle. Na comparação entre os grupos, foi observada diferença na apenas 

avaliação inicial (p=0,002, tabela 6. 

 

 

Em relação a percepção de dispneia avaliada pela escala de Borg durante TC6, 

não foram encontras diferenças no grupo BCQ quando comparadas as avaliações final e 

inicial, por outro lado, o grupo CTRL apresentou diferença para a mesma comparação no 

3º e 6º minuto do teste. Foram observadas diferenças entre os grupos para esta variável 

na avaliação inicial apenas no 9º minuto, e na avaliação final em repouso, no 3º, 6º, 9º e 

12º minuto, tabela 7. 

 

 

Tabela 6. Distância máxima percorrida no teste de caminhada de seis minutos 

 BCQ CTRL 
p Intervalo de Confiança 

95% 

Distância Máxima Percorrida (m)     

Avaliação Inicial 444,5 (357- 566) 608 (442- 697) 0,002 -214,27  -53,14 

Avaliação Final 536 (359- 807) 608 (531- 707) 0,05 -160,98   0,14 

p 0,001 0,41   

IC -108,97  -32,61 -61,58  26,58   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

m: metros; IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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Quando avaliada a percepção fadiga dos MMII, pela escala de Borg durante o 

TC6, não foram encontras diferenças no grupo BCQ quando comparadas as avaliações 

final e inicial, por outro lado, o grupo CTRL apresentou diferença para a mesma 

comparação no 3º, 6º e 12º minuto do teste. Foram observadas diferenças entre os grupos 

para esta variável na avaliação final em repouso, no 3º, 6º, 9º e 12º minuto, tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Teste de caminhada de seis minutos, percepção de dispneia. 

 BCQ CTRL 
p Intervalo de 

Confiança 95% 

Repouso     

Avaliação Inicial 1,5 (0- 4) 1 (0- 3) 0,39 -0,55 1,32 

Avaliação Final 2 (1- 2) 0 (0- 2) 0,01 0,25 2,13 

p 0,48 0,18   

IC -0,98 0,48 -0,29 1,40   

3º minuto     

Avaliação Inicial 3 (1- 7) 2 (1- 7) 0,55 -0,90 1,62 

Avaliação Final 2 (1- 3) 0,5 (0- 3) 0,03 0,12 2,65 

p 0,05 0,001   

IC -0,01 1,85 0,86 3,02   

6º minuto     

Avaliação Inicial 4 (2 - 10) 3 (2- 9) 0,64 -1,33  2,11 

Avaliação Final 3 (2- 5) 2 (0- 3) 0,03 0,13 3,58 

p 0,05 0,0009   

IC -0,003  2,50 1,27  4,16   

9º minuto     

Avaliação Inicial 2 (0,5 - 7) 1 (0 - 4) 0,01 0,39 – 2,73  

Avaliação Final 2 (1- 3) 0,5 (0 - 3) 0,03 0,13 – 2,47  

p 0,06 0,25   

IC -0,05  -0,46  1,69   

12º minuto     

Avaliação Inicial 1,5 (0 - 3) 1 (0- 2) 0,16 -0,25  1,42 

Avaliação Final 2 (1- 3) 0 (0- 2) 0,004 0,44 2,11 

p 0,15 0,40   

IC -1,01 0,17 -0,41 0,96 ‘  

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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A avaliação da saturação da saturação periférica de oxigênio, no teste de 

caminhada de seis minutos, apresentou diferença apenas na comparação entre os grupos, 

na avaliação inicial no 3º e 6º minutos, tabela 10. 

 

Tabela 9. Teste de caminhada de seis minutos, percepção de fadiga de MMII. 

Variável BCQ CTRL p IC 

Repouso     

Avaliação Inicial 2 (0- 3) 1 (0- 3) 0,14 -0,21  1,37 

Avaliação Final 2 (1 - 2) 0,5 (0- 2) 0,008 0,31 1,90 

p 0,28 0,30   

IC -0,72  0,22 -0,27  0,82   

3º minuto     

Avaliação Inicial 2 (0- 7) 3 (1- 7) 0,13 -2,35  0,35 

Avaliação Final 2,5 (2- 5) 1 (0,5- 3) 0,01 0,36 3,07 

p 0,28 0,0005   

IC -1,45   0,45 1,11  3,32   

6º minuto     

Avaliação Inicial 4 (0- 9) 3 (2- 9) 0,55 -2,35   1,30 

Avaliação Final 3 (2- 7) 2 (1- 3) 0,06    0,10 3,55 

p 0,56 0,004   

IC -1,06  1,90 0,95   4,38   

9º minuto     

Avaliação Inicial 3 (0 -7) 2 (1- 4) 0,16 -0,37  2,04 

Avaliação Final 2,5 (1 -4) 1 (0- 3) 0,02 0,18  2,59 

p 0,19 0,04   

IC -0,36 1,70 0,02 2,41   

12º minuto     

Avaliação Inicial 2 (0- 4) 1 (0- 2) 0,32 -0,46  1,35 

Avaliação Final 2 (1- 3) 0,5 (0- 2) 0,01 0,28  2,10 

p 0,18 0,35   

IC -1,05  0,21 -0,39  1,06   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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No TC6, quando avaliada a frequência cardíaca, foram observadas diferenças na 

comparação entre os grupos para na avaliação inicial e final no 6º minuto, tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Teste de caminhada de seis minutos, saturação periférica de oxigênio. 

Variável BCQ CTRL p IC 

Repouso     

valiação Inicial 95 (87- 98) 97 (94- 98) 0,16 -4,22 0,78 

Avaliação Final 95 (86- 98) 96 (94- 98) 0,12 -4,53  0,47 

p 0,33 0,61   

IC -0,84  2,34 -1,39  2,28   

3º minuto     

Avaliação Inicial 91,5 (77- 96) 94 (91- 98) 0,01 -9,77  -1,11 

Avaliação Final 90,5 (79- 98) 94 (86- 97) 0,27 -6,66   1,99 

p 0,84 0,17   

IC -3,81  3,22 -1,32  6,88   

6º minuto     

Avaliação Inicial 93 (81- 98) 96 (94- 98) 0,01 -9,72 -1,16 

Avaliação Final 89 (80 - 98) 96 (95- 99) 0,001 -11,86   -3,30 

p 0,23 0,71   

IC -1,10  4,26 -3,65 2,54   

9º minuto     

Avaliação Inicial 97 (87- 98) 98 (95- 100) 0,10 -4,15 0,42 

 Avaliação Final 96 (90- 99) 97 (96 - 98) 0,17 -3,83  0,72 

p 0,65 0,39   

IC -0,91 1,41 -0,78 1,89   

12º minuto     

Avaliação Inicial 95,5 (86 - 98) 97 (95 - 99) 0,07 -4,19  0,19 

Avaliação Final 95 (92 - 99) 96 (93 - 98) 0,38 -3,14 1,25 

p 0,23 0,78   

IC -2,25 0,58 -1,41  1,86   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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Em relação a frequência respiratória no TC6, foi observada diferença entre os 

grupos apenas na avaliação final no 9º minuto tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Teste de caminhada de seis minutos, frequência cardíaca. 

 BCQ CTRL p IC 

Repouso (bpm)     

Avaliação Inicial 73,5 (52- 99) 74 (62 - 94) 0,67 -15,90  10,51 

Avaliação Final 72 (46- 96) 75 (20 - 84) 0,67 -10,51  15,90 

p 0,92 0,33   

IC -10,34 11,34 -6,63 18,41   

3º minuto (bpm)     

Avaliação Inicial 108,5 (76- 164) 110 (71- 162) 0,66 -27,45  18,01 

Avaliação Final 107 (63- 144) 120 (87- 150) 0,10 -41,34  4,12 

p 0,14 0,86   

IC -4,50 29,16 -20,99 11,88   

6º minuto (bpm)     

Avaliação Inicial 101,5 (73 - 120) 111 (77- 154) 0,03 -42,44  -1,71 

Avaliação Final 104,5 (63 - 132) 110,5 (104-165) 0,04 -42,31  -0,90 

p 0,20 0,32   

IC -16,13 3,63 -17,79 6,23   

9º minuto (bpm)     

Avaliação Inicial 83,5 (56 - 98) 84 (69 - 113) 0,46 -22,32  10,54 

Avaliação Final 79,5 (49 - 102) 90 (24 - 116) 0,93 -17,07  15,79 

p 0,98 0,46   

IC -13,02  13,19 -9,80 20,47   

12º minuto (bpm)     

Avaliação Inicial 79,5 (60 - 97) 80 (71- 110) 0,35 -20,25 7,61 

Avaliação Final 80 (50- 100) 84 (26- 92) 0,62 -10,61  17,27 

p 0,89 0,18   

IC -12,37 10,87 -4,53 22,31   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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No TC6, na análise da pressão arterial sistólica, no TC6, no grupo BCQ foi 

encontrada diferença entre a avaliação inicial e final em repouso. No grupo CTRL, 

para a mesma comparação foi encontrada diferença no 6º minuto. Não foram 

observadas diferenças entre os grupos. Na análise da pressão arterial diastólica, não 

foram encontradas diferenças significantes, tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Teste de caminhada de seis minutos, frequência respiratória. 

 BCQ CTRL p IC 

Repouso (irpm)     

Avaliação Inicial 20 (12- 32) 18 (12- 21) 0,55 -7,13 12,91 

Avaliação Final 18 (10- 32) 16 (14- 81) 0,26 -15,55  4,49 

p 0,71 0,13   

IC -6,64  9,48 -16,31  2,31   

6º minuto (irpm)     

Avaliação Inicial 25 (20- 34) 21 (16- 29) 0,05 -0,06  7,89 

Avaliação Final 23,5 (17- 28) 20 (16- 28) 0,37 -2,25 5,70 

p 0,15 0,90   

IC -1,01 5,85 -3,74 4,18   

9º minuto (irpm)     

Avaliação Inicial 20 (15 - 28) 20 (10 - 23) 0,18 -1,33  6,49 

Avaliação Final 19 (15- 30) 16 (11- 20) 0,04 0,05 7,88 

p 0,89 0,28   

IC -2,38 2,72 -1,39 4,50   

12º minuto (irpm)     

Avaliação Inicial 20 (10 - 32) 18 (12- 20) 0,58 -9,21  15,93 

Avaliação Final 16 (12- 23) 16 (14 - 101)  -20,85  4,30 

p 0,64 0,13   

IC -8,38 13,22 -21,69  3,25   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  

IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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 Na avaliação do tempo de transporte da sacarina, não foram encontradas 

diferenças nas comparações as avaliações inicial e final nos grupos. No entanto na 

comparação entre eles foram encontradas diferenças em ambas as avaliações, na 

avaliação final, tabela 14. 

 

 

 

 

Tabela 13. Teste de caminhada de seis minutos, pressão arterial sistólica e diastólica. 

 Pressão arterial sistólica (mmHg) Pressão arterial diastólica (mmHg) 

 BCQ SAU p IC BCQ SAU p IC 

Repouso          

Avaliação Inicial 115 (90 – 150) 120 (100 – 120) 0,77 -16,84 – 22,39 80 (60 – 100) 80 (60 – 90) 0,67 -9,11  13,83 

Avaliação Final 100 (13 – 140) 110 (90 – 120) 0,15 -33,53 – 5,70 60 (50 – 85) 70 (60 – 90) 0,31 -17,16 5,78 

p 0,01 0,57   0,09 0,05   

IC 4,49 40,00 -14,94 26,05   -1,18 13,41 -0,01 1,85   

6º minuto         

Avaliação Inicial 125 (100 – 170) 150 (110 – 180) 0,12 -38,50 – 5,17 80 (70 - 120) 80 (70 – 100) 0,74 -14,26  10,37 

Avaliação Final 130 (90 – 180) 140 (110 – 160) 0,73 -25,45 – 18,22 80 (55 - 100) 70 (65 – 110) 0,98 -12,46  12,18 

p 0,88 0,04   0,17 0,12   

IC -10,66  0,61  27,16   -2,64 – 13,47 -2,08 – 16,52   

9º minuto          

Avaliação Inicial 115 (90 – 160) 130 (100- 160) 0,29 -32,69 – 10,47 80 (60- 120) 80 (60 –   90) 0,94 -11,17  12,09 

Avaliação Final 115 (90 – 140) 110 (11 - 135) 0,45 -13,64 – 29,52 70 (60 - 90) 80 (60 – 100) 0,62 -14,37  8,81 

p 0,45 0,01   0,09 0,40   

IC -10,03   21,70 6,56 –  43,21   -1,24  14,41 -5,73  13,50   

12º minuto          

Avaliação Inicial 105 (90 – 180) 120 (100 – 140) 0,60 -19,86 – 11,80 80 (60- 120) 80 (60 - 100) 0,66 -15,90  10,34 

Avaliação Final 105 (80 – 130) 110 (90 – 130) 0,36 -22,91 – 8,75 67,5 (50 - 90) 70 (60- 100) 0,57 -16,73  9,51 

p 0,05 0,21   0,09 0,19   

IC -0,03  21,70 -4,77 20,32   -1,50  16,50 -3,73  17,07   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  
IC 95%: intervalo de confiança de 95% 

Tabela 14. Tempo de transporte de sacarina. 

 BCQ SAU p IC 

TTS (s)     

Avaliação Inicial 1800 (452 – 1800) 423,5 (60 - 804) 0,0003 507,45 1384,97 

Avaliação Final 1131 (366 – 1800) 363 (62 – 663) 0,001 410,37 1353,49 

p 0,27 0,65   

IC -123,44 399,24 -273,97  421,21   

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  
IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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As tabelas a seguir demonstram as análises foram realizadas apenas no grupo BCQ, 

teste cardiopulmonar, variabilidade da frequência cardíaca e fração exalada de óxido 

nítrico. 

     Não houve diferença na análise do teste cardiopulmonar quando comparados valores 

basais e finais no grupo BCQ, tabela 15. 
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 Avaliação Inicial Avaliação Final 
Valor p 

Intervalo de Confiança 95% da diferença 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Limite Inferior Limite Superior 

BASE_RR 19 7,965836143 20,90909 4,742458127 0,20 -6,74 1,65 

BASE_VEO2 42,58333 16,18898803 52,90909 12,1281041 0,17 -23,05 4,68 

BASE_VECO2 43,58333 15,52978565 49,45455 10,06343516 0,37 -18,00 7,45 

BASE_VO2_Inicial 0,261833 0,107779095 0,266909 0,076881018 0,55 -0,07 0,04 

BASE_VCO2_Inicial 0,230333 0,090867869 0,244182 0,069275996 0,28 -0,06 0,02 

BASE_RER_Inicial 0,77 0,38042082 0,876667 0,066231916 0,26 -0,07 0,19 

BASE_HR 71,41667 26,445341 77,18182 12,64767316 0,20 -23,02 5,57 

BASE_PET02 91,99167 29,21504775 102,4 2,727636339 0,28 -30,85 10,21 

BASE_PETC02 33,475 11,32207217 33,67273 3,33199367 0,65 -8,40 5,49 

BASE_VD_Vt_est 0,32 0,119848389 0,369091 0,05682509 0,34 -0,13 0,05 

LIMIARI_RR 17,36364 13,94469596 17,6 15,48619457 0,71 -10,98 15,20 

LIMIARI_VEO2 20,72727 17,08853949 19,4 17,13475999 0,58 -10,69 17,58 

LIMIARI_VECO2 21,54545 17,97422397 18,9 16,98005366 0,51 -13,38 24,71 

LIMIARI_VO2_Inicial 0,664818 0,70965482 0,7329 0,701601256 0,75 -0,35 0,47155 

LIMIARI_VCO2_Inicial 0,594273 0,701375519 0,6321 0,618950806 0,60 -0,32 0,52 

LIMIARI_RER_Inicial 0,376667 0,451718939 0,43 0,460465603 0,58 -0,06 0,10 

LIMIARI_HR 61,54545 59,2120995 66,2 58,54874512 0,84 -38,15 45,71 

LIMIARI_PET02 51,66364 49,589944 56,85 49,03183206 0,98 -36,05 36,52 

LIMIARI_PETC02 24,25455 23,61971057 23,58 23,15675088 0,62 -15,75 24,59 

LIMIARI_VD_Vt_est 0,101818 0,104289806 0,125 0,115301537 0,81 -0,09 0,07 

PICO_RR 32 11,35381394 35 3,633180425 0,35 -10,72 4,17 

PICO_VE_O2 29,83333 10,46929131 37,18182 13,80447885 0,21 -18,11 4,65 

PICO_VE_VCO2 29,5 9,894902269 35,63636 7,242551032 0,12 -14,08 1,90 

Comentado [ACG1]: Pode limitar as casas 

decimais 
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A análise da variabilidade da frequência cardíaca foi realizada apenas antes e após o PRP, no grupo BCQ, não foram encontradas diferenças 

significantes em nenhuma das variáveis analisadas nesta comparação (tabela 16). 

Também não houve diferença na análise da fração exalada de óxido nítrico, tabela 17. 

 

 

 

 

 

 

PICO_VO2_Inicial. 1,220667 0,619442467 1,264182 0,728722419 0,91 -0,35 0,32 

VO2PICO_VCO2_Inicial 6,220917 11,62273729 1,296182 0,785651935 0,36 -3,84 9,54 

VO2PICO_RER_Inicial 0,818571 0,378700787 1,035 0,110408333 0,36 -0,28 0,12 

VO2PICO_HR 120,3333 44,14095878 130,8182 25,13888694 0,23 -41,22 11,58 

VO2PICO_PET_02 88,63333 28,44405461 98,2 7,017406928 0,32 -29,57 10,83 

VO2PICO_PET_C02 39,98333 16,31334274 46,96364 6,719266735 0,11 -18,09 2,20 

VO2PICO_VD_Vt_est 0,1825 0,071111308 0,217273 0,065588247 0,20 -0,08 0,02 

PORC_PREV_RR % 78,25 27,5123939 86,45455 10,58644073 0,33 -28,39 10,76 

PORC_PREV_VE_O2 % 96,91667 34,45539497 95,09091 36,52247129 0,77 -16,87 21,97 

PORC_PREV_VE_VCO2 % 92,83333 33,90315977 96,63636 32,23126658 0,71 -21,12 15,12 

PORC_PREV_VO2_Inicial % 70,54545 34,70551436 84,4 34,98634654 0,43 -41,91 19,51 

PORC_PREV_HR % 69,90909 25,73112724 79,2 13,86281998 0,25 -27,14 8,14 
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Tabela. 

  Supino Inicial Supino Final  Tilt Inicial Tilt Final  

  Mediana Mínimo Máximo Mediana Mínimo Máximo P Mediana Mínimo Máximo Mediana Mínimo Máximo P 

VFC- 
DOMÍNIO 

DA FC 

iRR 898,67 607,76 1302,17 796,37 363,72 989,86 ,11 911,81 621,68 1345,79 879,69 668,64 1160,54 ,57 

VAR 2005,71 200,53 5988,05 2604,21 457,42 5699,73 ,73 531,26 141,85 5755,89 886,96 72,60 4395,12 ,96 

LF abs 420,97 45,34 1494,54 560,01 56,86 1203,46 ,86 116,17 45,34 1791,38 183,81 46,29 1862,53 ,93 

HF abs 188,84 36,69 2869,87 378,99 21,45 2340,83 ,50 66,42 17,99 971,00 217,22 30,60 1652,00 ,37 

LF nu 55,5 31 83 37 18 81 ,19 61 42 84 45,5 15 75 ,06 

HF nu 44,5 17 69 63 19 82 ,19 39 16 58 54,5 25 85 ,06 

LF/HF 1,30 0,46 5,69 0,63 0,24 6,67 ,72 1,73 0,75 5,79 0,94 0,18 3,61 ,16 

LF nu 
(conta) 

56,52 31,60 85,06 39,29 15,64 87,48 ,20 61,40 44,00 85,85 45,36 14,21 80,80 ,08 

HF nu 
(conta) 

43,48 14,94 68,40 60,71 12,52 84,36 ,20 38,60 14,15 56,00 54,64 19,20 85,79 ,08 

                  

VFC- 
DOMÍNO 

DO TEMPO 

MEAN 898,67 607,76 1302,17 833,56 682,84 1144,78 ,49 784,935 569,46 1071,91 775,71 604,98 821,3 ,30 

SD 49,4 16,24 128,47 65,355 22,25 147,86 ,49 29,765 13,69 74,7 34,82 11,7 63,2 ,93 

VAR 2454,68 263,66 16503,97 4284,165 495,27 21861,73 ,46 887,245 187,33 5580,38 1215,61 136,98 3994,27 ,99 

RMSSD 22,48 9,19 138,02 43,01 9,37 182,21 ,48 16,365 8,43 42,68 23,09 5,65 59,99 ,40 

                 

ANÁLISE 
SIMBÓLICA  
(valores de 

%) 

0V 46,85 11,5 60,3 52,2 4,1 83,8 ,55 45,55 13,4 62 44,45 21,8 76,2 ,48 

1V 41,9 28,4 46,3 31,9 10,6 46,20 ,07 41,7 29,1 61 43,2 16 51,8 ,60 

2LV 2,35 0,9 12 1,1 0 28 ,66 3,15 0 9,4 2,9 0,2 12,1 ,97 

2UV 11,75 5,1 48,9 9,65 3,8 40,5 ,92 10,2 8 36,4 8,1 5,2 21,7 ,39 

                 

MET SEQ 

BRR ALL 
(n) 

76 10 184 54 11 142 ,71 58 16 163 54 22 195 ,83 

BRR ALL 
BEI 

0,38 0,11 0,71 0,33 0,11 0,72 ,84 0,51 0,13 0,59 0,30 0,19 0,78 ,89 

BRR UP 
GAIN 

(mean) 
7,71 2,62 38,57 6,05 2,17 50,26 ,92 5,40 1,96 38,57 4,48 1,69 11,49 ,45 

BRR 
DOWN 
GAIN 

(mean) 

11,17 2,22 32,09 7,18 3,86 50,45 ,72 4,81 1,77 32,09 4,74 3,30 10,88 ,60 

ALL GAIN 
mean 

8,34 2,39 34,14 6,49 4,54 50,41 ,92 5,26 1,89 34,14 4,37 2,96 11,17 ,51 

                 

VPA- 
DOMÍNIO 

DA FC 

VAR 22,11 15,53 60,54 40,97 15,56 54,61 ,51 26,77 20,57 60,69 40,87 9,86 88,36 ,58 

LF abs 6,71 2,49 10,32 8,95 3,77 22,35 ,12 7,05 4,76 12,49 9,96 3,18 18,34 ,61 

HF abs 6,29 0,79 11,43 5,09 1,44 17 ,94 3,1 1,58 32,01 4,34 1,07 43,32 ,62 

          0 0      

VPA - 
DOMÍNIO 

DO TEMPO 

MEAN 123,12 105,37 135,69 133,88 96,94 175,02 ,28 115,62 92,84 131,46 96,94 92,3 143,6 ,84 

SD 5,61 4,34 8,81 6,97 4,46 8,43 ,48 6,3 4,98 8,83 6,62 4,2 9,77 ,89 

VAR 31,5 18,87 77,62 48,59 19,86 71,1 ,52 39,69 24,77 77,96 43,81 17,68 95,39 ,76 
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Tabela 17. Tempo de transporte de sacarina. 

FENO 
(ppb) 

Avaliação Inicial Avaliação Final p 

 10 (5 - 66) 13 (6 - 74) 0,34 

Dados expressos em mediana, mínimo e máximo.  
IC 95%: intervalo de confiança de 95% 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou voluntários com bronquiectasias moderadas classificadas 

pelo Bronchiectasis Severity Index (Chalmers et al. 2014)  e sujeitos saudáveis sem 

doença pulmonar, em relação a função pulmonar, força dos músculos respiratórios, 

capacidade funcional de exercícios, variabilidade da frequência cardíaca e qualidade de 

vida antes e depois de um programa de reabilitação pulmonar com duração de 12 semanas. 

Neste estudo, os voluntários com bronquiectasias caminharam 71m após o PRP – 46 

metros a mais que a DMCI (25 metros). Em relação ao TTS, apesar de não apesentar 

diferença estatística após o PRP  83% do grupo relaram sentir o gosto da sacarina na 

boca., enquanto na avaliação inicial esse percentual foi de apenas 58%, os resultados 

demonstraram ainda uma melhora significativa na qualidade de vida destes sujeitos. 

Diferente do que é descrito na literatura o grupo de sujeitos com bronquiectasias 

(BCQ) foi composto majoritariamente por homens, embora tenhamos convidado para 

participar do estudo 23 homens e 23 mulheres a adesão foi maior entre as pessoas do sexo 

masculino. Outro fator relevante a ser considerado em relação a adesão dos participantes 

é que apenas 10 dos indivíduos que foram convidados residiam na cidade de Ribeirão 

Preto.  

Vale lembrar que por conta da interrupção da coleta e do treinamento pela pandemia, 

não foi possível completar a avaliação final com todos os participantes, especialmente no 

grupo SAU, comprometendo o tamanho da amostra, tornando inviável, estatisticamente, 

a análise entre os grupos. Por essa razão, para os para os desfechos interação simpato-

vagal - avaliada pela variabilidade da frequência cardíaca; a interação cardiopulmonar no 

teste de exercício máximo e fração exalada de óxido nítrico apresentamos os resultados 

foram apenas do grupo BCQ. 

Em relação ao IMC dos voluntários, observamos que mesmo sedentários os 

indivíduos com bronquiectasias não apresentaram sobrepeso, como ocorreu no grupo de 

indivíduos saudáveis e essa variável também não modificou ao final do PRP em nenhum 

dos grupos. Olveira et al., avaliou a composição corporal por meio da bioimpedância em 

uma amostra de 30 voluntários com bronquiectasias e demonstrou que os voluntários que   

receberam suplementação oral (n=15) durante o programa de reabilitação pulmonar 

aumentaram a composição corporal, densidade de massa óssea, força muscular e 

qualidade de vida relacionada à saúde o mesmo não ocorreu com os indivíduos que 
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participaram o PRP, mas não receberam suplementação, corroborando com os nossos 

resultados (Olveira et al. 2016). 

Na avaliação da função pulmonar pela espirometria, apesar da tendência ao aumento 

dos valores das variáveis CVF obtida, VEF1 em porcentagem do previsto, VEF1/CVF 

obtido e porcentagem do previsto, FEF25-75% obtido e porcentagem do previsto, não houve 

diferença significante entre a avaliação inicial e final em ambos os grupos, na comparação 

entre os grupos houve diferença entre todas as variáveis analisadas, uma vez que os 

voluntários com bronquiectasias tinham a função pulmonar comprometida, apresentaram 

um padrão obstrutivo na espirometria e os indivíduos sem doença pulmonar valores 

dentro do padrão de normalidade.  

Corroborando com os nossos resultados, Van Zeller e colaboradores também 

avaliaram a função pulmonar em sujeitos com bronquiectasias antes e após um programa 

de reabilitação pulmonar, e observaram um aumento nos valores da mediana da CVF%, 

VEF1/CVF e do volume residual, mas também não encontraram diferença 

estatisticamente significante (van Zeller et al. 2012). Por outro lado, Pehlivan e 

colaboradores, após avaliarem a função pulmonar em uma amostra de 25 pacientes com 

bronquiectasias, antes de depois de um PRP, observaram diminuição dos valores dos 

parâmetros da prova de função pulmonar. Outros estudos enfatizam que não há aumento 

nos parâmetros da função pulmonar ou não consideram esse desfecho. Apesar da ausência 

de aumento significativo a manutenção da função pulmonar nos valores observados no 

início do programa é benéfica para esses pacientes uma vez que nas bronquiectasias a 

função pulmonar deteriora com o tempo apesar das intervenções médicas adequadas, 

como tratamento com antibióticos e broncodilatadores (Brill et al. 2012). 

Embora a espirometria seja a medida de função pulmonar mais utilizada nas 

bronquiectasias, ela não responde suficientemente às mudanças ao tratamento (Brill et al. 

2012), como visto também em outras doenças respiratórias crônicas – DPOC (Gastaldi et 

al. 2015) e asma (Paredi et al.) - . Dado que o sistema de oscilometria de impulso, tem se 

mostrado um método com maior sensibilidade para detectar alterações no sistema 

respiratório e capaz de distinguir entre as vias aéreas centrais e periféricas, neste estudo 

optamos por avaliar também a função pulmonar por meio da impedância do sistema 

respiratório, e, observamos uma tendência a redução dos valores em todas as variáveis 

analisadas no IOS, no grupo BCQ, no final do PRP. No grupo CTRL, observamos a 

redução do valor de R5%, R20 e aumento das variáveis relacionadas a periferia, R5-R20 

e X5, no entanto, não houve nenhuma diferença significativa na comparação entre os 
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valores basais e finais. Por outro lado, na comparação entre os grupos, diferente da 

espirometria que apresentou diferença em todas as variáveis analisadas, no IOS 

encontramos diferença em R5-R20 obtido e % do previsto, FRES e AX, variáveis 

relacionadas a periferia, confirmando que este método é mais sensível e descreve com 

maior precisão a localização da lesão pulmonar.   

Guan e colaboradores, também avaliaram a função pulmonar de sujeitos com 

bronquiectasias (n=100) e saudáveis (n=28) utilizando a oscilometria de impulso e 

demonstraram que os voluntários com doença respiratória apresentaram valores mais 

altos em todas as variáveis, eles avaliaram no mesmo estudo 16 indivíduos durante o 

período de exacerbação e não encontram diferença significante durante a agudização da 

doença, os valores permaneceram aumentados. Alguns autores descrevem os seguintes 

valores como intervalos normativos para o IOS: Z5 inferior a 0,5 kPa/L/s, R5 e R20 

inferior a 150% do valor previsto, X5 superior ao valor previsto menos 0,2 kPa/L/s (El-

Naggar et al. 2012; Guan et al. 2015a). Em nosso estudo, não analisamos os valores de 

Z5, mas os valores de R% e R20 nos grupos BCQ foram maiores de 150% do valor 

previsto, indicativo de dano nas vias aéreas dos sujeitos com bronquiectasias, por outro 

lado, os valores do grupo SAU estavam abaixo de 150% em todas as variáveis.  

Yamamoto e colaboradores, utilizaram o IOS com objetivo de determinar a 

significância preditiva da impedância respiratória e detectar os outros parâmetros mais 

significativos do IOS para predizer a gravidade da doença em pacientes com 

bronquiectasias, eles demonstraram que a resistência respiratória pode ser um indicador 

de piores condições clínicas. Em particular, R5-R20, que é considerado como reflexo das 

condições das pequenas vias aéreas, foi relatado como útil para o diagnóstico de 

bronquiectasias  (Yamamoto et al.). 

Esses estudos corroboram com os nossos resultados, uma vez que diferenças 

significativas foram observadas na resistência periférica (R5-R20) e na frequência de 

ressonância. Todavia, esses estudos avaliaram pacientes com bronquiectasias na linha de 

base e durante o follow-up, não há relato de intervenção nestes estudos, não temos 

conhecimento de outro estudo que avaliou sujeitos com essa mesma afecção respiratória 

crônica antes e após um PRP. Em nosso estudo, na análise das variáveis descritas 

anteriormente, na comparação com o grupo controle, observamos uma redução na 

significância dos valores no final do PRP, apesar do número limitado de sujeitos em nossa 

amostra, no final do programa os valores do grupo BCQ estavam mais próximos dos 

valores do grupo CTRL, o que indica uma melhora na função respiratória desses 
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pacientes, no entanto, um estudo com uma amostra maior de pacientes faz-se necessário 

para responder essa questão e investigar se há diferença nos valores das variáveis após a 

intervenção. 

 Quando avaliamos a força dos músculos respiratórios por meio das pressões 

respiratórias máximas, encontramos uma única diferença significativa, entre os grupos, 

na avaliação inicial para a pressão expiratória máxima expressa em porcentagem. Wang 

e colaboradores, após avaliar a força muscular respiratória em 150 sujeitos concluíram 

que em pacientes com bronquiectasias leves a moderadas, a função muscular respiratória 

e periférica é significativamente prejudicada e apenas parcialmente relacionada ao estado 

da doença pulmonar (Ricci et al. 2022). Em relação a intervenções para aumentar a força 

muscular respiratória em pacientes com bronquiectasias, Murray et al., realizaram um 

estudo cruzado em que investigaram os efeitos da terapia com PEP utilizando Acapella® 

comparada a nenhuma terapia, ambos por um período de 3 meses, e não observaram 

nenhuma alteração significativa nas pressões respiratórias máximas após esse período 

(Murray et al.).  

 Liaw e colaboradores, elaboraram um protocolo específico para o treinamento 

muscular inspiratório domiciliar em pacientes com bronquiectasias, em uma amostra de 

38 sujeitos (TMI = 19; CTRL= 19), com duração de 8 semanas, os autores encontraram 

diferença nos valores de pressão inspiratória e expiratória máximas no grupo que realizou 

o TMI (Liaw et al. 2011). Mandal et al., dentre outros desfechos avaliaram as pressões 

respiratórias máximas antes e depois da reabilitação pulmonar associada à fisioterapia 

torácica e relataram uma melhora significativa na capacidade de exercício e na qualidade 

de vida relacionada à saúde em comparação com pacientes que praticavam apenas 

fisioterapia respiratória regular, e isso foi mantido em 12 semanas após o término da 

intervenção. No entanto, isso não resultou em nenhuma melhora significativa nos 

desfechos VEF1, CVF, PImax, PEmax (Mandal et al. 2012). Em nosso estudo para a 

variável PEmax% na avaliação inicial houve diferença entre o grupo BCQ e SAU, após 

o PRP não foi observada diferença entre os grupos. Vale ressaltar que, em nosso PRP a 

intervenção proposta era exercício físico global apenas, não houve prescrição de 

treinamento muscular respiratório ou técnicas/dispositivos para remoção de secreções.  

O aumento da tolerância ao exercício após o PRP, é o benefício mais relatado na 

literatura em relação a esta intervenção ((Newall et al. 2005; Mandal et al. 2012; Lee et 

al. 2014a; Zanini et al. 2015; Olveira et al. 2016). O método padrão ouro para avaliar esse 

desfecho descrito na literatura é o teste cardiopulmonar, a ergoespirometria, entretanto, 
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testes de campo, como o teste de caminhada de seis minutos permitem a avaliação da 

capacidade funcional de exercício de maneira simples, rápida e de baixo custo (Lee et al. 

2009; Holland et al. 2014). Em nosso estudo, os voluntários do grupo BCQ realizaram a 

ergoespirometria, entretanto, não houve diferença estatística nas variáveis analisadas após 

o PRP, acreditamos que o tamanho da amostra foi insuficiente para demonstrar o efeito. 

A tolerância ao exercício, impacta diretamente na qualidade de vida, pacientes 

com maior capacidade funcional de exercício tem melhor desempenho melhor nas 

atividades de vida diária. Pehlivan et al., avaliou a capacidade exercícios, após um PRP 

em uma amostra de 19 voluntários com bronquiectasias e relatou que a maioria dos 

pacientes com bronquiectasias tem um baixo nível de atividade física e a reabilitação 

pulmonar garante melhorias positivas no nível de atividade física e no estado clínico geral 

desses pacientes (Pehlivan et al. 2019). Estudos que avaliaram a capacidade funcional de 

exercícios demonstram resultados significantes quando compararam a avaliação inicial à 

final (MANDAL et al., 2012; LEE et al., 2014a; LEE et al., 2014b; LEE et al., 2015; 

ZANINI et al., 2015; PEHLIVAN et al., 2019).  

O aumento da capacidade funcional de exercício foi associado ao aumento da 

atividade física em sujeitos com bronquiectasias (PEHLIVANET al., 2019). Outros 

autores relaram uma redução significante da dispneia que pode ser associada a este 

desfecho (LEE et al., 2014; ZANINI et al., 2015). 

A diferença mínima clinicamente importante para o TC6 descrita na literatura é 

de 25 metros para pacientes com bronquiectasias (Lee et al. 2014b). Em nosso estudo, os 

voluntários com bronquiectasias caminharam em média 71 metros a mais no TC6 

realizado ao final do PRP, e o grupo controle apenas 18 metros. Os resultados demonstram 

que apesar da redução dos valores das variáveis que analisam a percepção de esforço o 

grupo controle não caminhou uma distância significante ao final do PRP, por outro lado, 

o grupo BCQ caminhou muito mais sem diferença nos parâmetros avaliados em 

comparação com o primeiro teste. No entanto, a literatura relata que a melhora adquirida 

na capacidade de exercício advinda da reabilitação pulmonar se perde em longo prazo 

(Lee et al. 2015b), neste estudo, a pandemia de Covid-19 impediu o acompanhamento 

desses pacientes. Outro fator interessante a ser considerado neste estudo é que o TC6 foi 

capaz de identificar os efeitos do treinamento neste grupo de pacientes, apesar da ausência 

de resultados no teste cardiopulmonar. Na prática clínica esse resultado pode ser 

importante, uma vez que o TC6 pode ser reproduzido mais facilmente. 
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Uma vez que, a produção exacerbada de secreção é um dos principais sintomas 

apresentados por esses pacientes, a clearance mucociliar torna-se um desfecho relevante 

de ser avaliado em pacientes (BRITTO et al., 2002; DE BK et al., 2011; VALENTE et 

al., 2004). Apesar disso, desconhecemos estudos que avaliaram o efeito de um PRP sobre 

este desfecho, em nosso estudo, apesar dos resultados não demonstrarem significância 

estatística, após o PRP 83% (10) voluntários do grupo BCQ relatou sentir o gosto da 

sacarina na boca, enquanto na avaliação inicial apenas 58% (7) do grupo relatou sentir o 

gosto da sacarina e 42% (5) relataram não sentir, essa melhora está relacionada à melhora 

no tempo de transporte mucociliar, uma vez que o TTS é um método simples e confiável 

para determinar a depuração mucociliar global e elimina a necessidade de procedimentos 

mais invasivos como broncoscopia  

Assim como a capacidade funcional de exercícios, a qualidade de vida relacionada 

à saúde é um desfecho bastante estudado em PRP. Nosso estudo, demonstrou os efeitos 

benéficos do exercício global, na QV avaliada por um instrumento específico - o QoL-B, 

nos domínios:  vitalidade, emocional, social, saúde e sintomas respiratórios, e pelo SF-

36, que avalia a QV genericamente, nos domínios: capacidade funcional, limitação física 

e limitação funcional. Em relação a qualidade de vida relacionada à tosse, o principal 

sintoma, não houve diferença após o PRP. Estudo anteriores em pacientes com 

bronquiectasias avaliaram a qualidade de vida utilizando diferentes instrumentos o Saint 

Georges Respiratory Questionnaire (MANDAL et al., 2012), o Chronich Respiratory 

Disease Questionnaire (LEE et al., 2014a) e o Euro Qol Visual Analogue Scale (ZANINI 

et al, 2015). No entanto, independente do questionário utilizado, todos encontraram 

diferenças significativas ao final do PRP inferindo que esta intervenção promove melhora 

na qualidade de vida geral. (Mandal et al. 2012) demonstraram que este resultado está 

diretamente relacionado com a RP, uma vez que os participantes do grupo que fizeram a 

intervenção utilizando somente o dispositivo para remoção de secreções não 

apresentaram melhora desse desfecho na avaliação final. 

Dois autores avaliaram a qualidade de vida relacionada ao sintoma, por meio do 

Leicester Cough Questionnaire (Mandal et al. 2012; Lee et al. 2014b) e os resultados 

foram dissonantes. Mandal et al., (2012) descrevem o efeito positivo da RP na qualidade 

de vida relacionada a tosse em indivíduos com bronquiectasias que completaram o 

programa durante o qual também fizeram uso do dispositivo pra remoções de secreção 

Acapella®. Por outro lado, corroborando com os nossos resultados, Lee e et al (2014a) 

relataram que não encontraram diferenças significantes na análise intragrupos, quando 
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avaliaram indivíduos com a doença que finalizaram a reabilitação e o grupo controle que 

não realizou o treinamento, em nenhum momento avaliado (basal, final, após 6 e 12 meses 

do término do programa).  

OLVEIRA e colaboradores (2016), também utilizaram o instrumento específico 

para avaliação da QV nas bronquiectasias, o QoL-B, e relataram a melhora no domínio 

físico do questionário ao final do programa de RP quando comparado a avaliação inicial 

e a melhora manteve-se após seis meses de conclusão do programa. Contudo, diferindo 

dos nossos resultados, esse benefício ocorreu somente em indivíduos que receberam 

suplementação nutricional no período da observação e o mesmo benefício não foi 

percebido nos indivíduos que fizeram a RP e não receberam a suplementação. 

Neste estudo foram avaliados pacientes com bronquiectasias não fibrocísticas e 

sem outras doenças respiratórias associadas, que realizaram um PRP focado em 

exercícios aeróbicos e resistidos, sem TMI nem técnicas de fisioterapia respiratória para 

remoção de secreções, tornando possível a avaliação desta intervenção sobre os desfechos 

analisados. Os resultados demonstraram a melhora da capacidade funcional de exercícios, 

no tempo de transporte mucociliar e na qualidade de vida, principalmente relacionada a 

doença nos participantes com bronquiectasias.  

As limitações deste estudo são concernentes ao tamanho da amostra e a perda do 

follow-up.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Como esperado, o PRP foi eficaz para melhorar a tolerância ao exercício no grupo 

BCQ e este aumento, maior que a DMCI (35m), pode impactar diretamente as AVDs 

nesses pacientes. Além disso, também houve melhora no transporte mucociliar, que 

contribui para maior eficácia dos mecanismos de remoção de secreções e melhora da QV 

destes pacientes. 
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ANEXOS 

Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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