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RESUMO 

 

Borges RC. O papel do treinamento físico resistido durante o período de 

hospitalização na melhora clínica, funcional e da qualidade de vida em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 

INTRODUÇÃO: As exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) afetam profundamente a força muscular periférica e a capacidade 

funcional destes pacientes, entretanto, intervenções para prevenir estas 

perdas funcionais e sistêmicas são pobremente compreendidas. 

OBJETIVOS: Avaliar os efeitos do treinamento resistido sobre a força 

muscular periférica, capacidade funcional e a qualidade de vida em 

pacientes com DPOC durante a hospitalização. Além disso, avaliar a 

resposta desta intervenção sobre a inflamação sistêmica e a atividade física 

de vida diária. MÉTODOS: Vinte e nove pacientes hospitalizados na 

enfermaria de um Hospital Universitário por exacerbação da DPOC foram 

randomizados em dois grupos: controle (GC) e treinamento (GT). Eles foram 

avaliados no 2° dia de internação, na alta hospitalar e após 30 dias. Nestas 

avaliações foram verificadas a força muscular periférica dos membros 

inferiores e superiores, a distância percorrida no teste de caminha de 6 

minutos (TC6min), a inflamação sistêmica (TNF-α, PCR, IL1β, IL-12p70, IL-

6, IL-8, IL10), a saúde relacionada a qualidade de vida e a atividade física de 

vida diária. RESULTADOS: Nossos resultados demonstram que durante a 



hospitalização todos os pacientes, independente do grupo, mantiveram-se a 

maior parte do tempo (87%) na posição deitada ou sentada. Os pacientes do 

GC demonstraram uma redução de força muscular dos membros inferiores 

(p<0,05), mas sem alteração na distância percorrida em 6 minutos (p>0,05) 

durante a hospitalização. Os pacientes do GT demonstraram uma melhora 

na força muscular dos membros inferiores e do TC6min  (p<0,05) que 

permaneceram até 30 dias após a alta hospitalar. Diferentemente do GC, os 

pacientes do GT apresentaram uma melhora do domínio impacto no 

questionário de qualidade de vida após a alta hospitalar. Não houve 

diferença entre os grupos nos marcadores inflamatórios sistêmicos 

analisados durante a hospitalização e após 30 dias. Além disso, diversos 

pacientes de ambos os grupos permaneciam fisicamente inativos (70%) em 

casa. CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem que o treinamento 

resistido durante a hospitalização melhora a força muscular periférica e 

capacidade funcional. Entretanto, sem alterar a inflamação sistêmica e a 

atividade física de vida diária.  

Descritores: Doença pulmonar obstrutiva crônica; Hospitalização; Força 

muscular; Capacidade funcional; Qualidade de vida; Inflamação sistêmica.    

 

 

 

 



SUMMARY 

 

BORGES RC. The role of resistive physical training during the hospitalization 

in clinical, functional and quality of life improvement in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 

BACKGROUND: Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) profoundly affects the peripheral muscle strength and functional 

capacity of patients, however, interventions to prevent these losses and 

systemic function are poorly understood. OBJECTIVE: Evaluate the effects 

of resistance training on peripheral muscle strength, functional capacity and 

quality of life in COPD patients during hospitalization. In addition, evaluate 

the response of this intervention on systemic inflammation and physical 

activity of daily living. METHODS: Twenty-nine patients hospitalized in the 

ward of a university hospital for exacerbation of COPD were randomized into 

two groups: control (CG) and training (GT). They were evaluated at day 2 

after admission, hospital discharge and after 30 days. These assessments 

were verified to peripheral muscle strength of upper and lower limbs, the 

distance walked in 6 minutes, systemic inflammation (TNF-α, CRP, IL1β, IL-

12p70, IL-6, IL-8 and IL10), health-related quality of life and physical activity 

of daily living. RESULTS: Our results show that during hospitalization all 

patients, regardless of group, remained most of the time (87%) in the lying or 

sitting position. The CG patients showed a reduction in muscle strength of 



lower limbs (p <0.05) but no change in distance walked in 6 minutes (p> 

0.05) during hospitalization. TG patients demonstrated improvement in 

muscle strength of lower limbs and distance walked in 6 minutes (p <0.05) 

that remained until 30 days after hospital discharge. Differently from GC, the 

GT patients showed an improvement in the domain impact on health-related 

quality of life after discharge. There was no difference between groups in 

systemic inflammatory markers analyzed during hospitalization and after 30 

days. In addition, several patients in both groups remained physically inactive 

(70%) at home. CONCLUSION: Our results suggest that resistance training 

during hospitalization improves peripheral muscle strength and functional 

capacity. However, without altering systemic inflammation and physical 

activity of daily living.  

Descriptors: Chronic obstructive pulmonary disease; Hospitalization; Muscle 

strength, Functional capacity; Quality of life; Systemic inflammation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença 

previnível e tratável com diversos efeitos extrapulmonares que contribuem 

para gravidade individual dos pacientes sendo caracterizada por uma 

limitação crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível após o uso 

de broncodilatador. Esta limitação é frequentemente progressiva e associada 

à resposta inflamatória anormal dos pulmões a gases ou partículas tóxicas.1 

O diagnóstico de DPOC deve ser considerado na presença de tosse, 

produção de escarro, dispnéia e/ou história de exposição a fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença como, tabagismo, poluição ambiental e 

exposição ocupacional a gases ou partículas tóxicas, sendo confirmado após 

a espirometria.1 

Os pacientes portadores de DPOC representam considerável impacto 

no aumento dos atendimentos clínicos assim como nos gastos econômicos 

com a saúde para proporcionar melhores condições aos portadores da 

doença. Segundo o World Health Report2, a DPOC foi à quinta causa de 

morte no mundo em 2002 perdendo apenas para as doenças cardíacas 

isquêmicas e cerebrovasculares, as infecções de vias aéreas inferiores e a 

síndrome da doença imunodeficiência-adquirida. Na Europa, a mortalidade, 

morbidade e incidência da DPOC vêm crescendo, porém os dados oficiais 

mostram grande variabilidade entre os países, variando entre 2,3 a 41,4 

mortes em 100.000 mortes ano.3 A DPOC atinge proporções não totalmente 

conhecidas na população brasileira nos dias atuais, sendo estimado que 6 a 
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15,8% da população com idade igual ou superior a 40 anos apresentam a 

doença4. 

A DPOC é caracterizada por um intenso processo inflamatório das vias 

aéreas, parênquima pulmonar e vasculatura pulmonar.1 A inflamação da via 

aérea desempenha um papel importante na patogênese da obstrução ao 

fluxo aéreo e na piora dos sintomas respiratórios.5,6 Porém, sabe-se, 

atualmente, que além do comprometimento inflamatório persistente 

pulmonar, o paciente apresenta uma inflamação sistêmica.7 Alguns autores 

têm apontado a inflamação sistêmica como um dos responsáveis pela 

disfunção muscular esquelética, perda de peso, caquexia8-9 e doenças 

cardiovasculares.10 Dahl et al.11 relata que os indivíduos com um aumento 

dos marcadores inflamatórios sistêmicos sofrem um declínio maior da função 

pulmonar e um risco acentuado de hospitalização. Interessante notar que 

outros estudos sugerem que este processo inflamatório se intensifica 

durante a exacerbação da doença.12-15 Saetta et al.12 verificou que mesmo 

pacientes com DPOC leve em processo de exacerbação, apresentam um 

aumento do número de eosinófilos, neutrófilos, fator de necrose tumoral alfa 

(FNT-) e interleucinas (IL) em biópsias brônquicas quando comparado com 

indivíduos portadores de DPOC clinicamente estáveis. Além disso, os 

mediadores inflamatórios estão relacionados com o estado de saúde dos 

pacientes no início da internação hospitalar e com as variações clínicas 

decorrentes da hospitalização. Recentemente, Pereira et al.14 mostraram 

que os níveis plasmáticos de proteína C reativa (PCR) se encontram 

elevados mesmo após o 35º dia da exacerbação do paciente e que 22% dos 
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pacientes que apresentaram uma re-exacerbação após 50 dias tinham níveis 

mais elevados da PCR quando comparado com os pacientes que não re-

exacerbaram. De maneira similar, Bhowmik et al.14 concluíram que os 

indivíduos que vivenciam exacerbações frequentes (≥3 exacerbação/ano) 

apresentaram maiores concentrações de IL-6 e IL-8 no escarro comparado a 

outros com frequências menores de exacerbações. Gan et al.15, numa 

revisão sistemática, mostraram que os mediadores inflamatórios que 

apresentam níveis mais elevados na resposta inflamatória são: o FNT-, a 

PCR, o fibrinogênio e as IL-6 e IL-8. 

As interleucinas fazem parte de uma grande classe de polipeptídeos 

conhecido como citocinas. Estas moléculas mensageiras transmitem sinais 

entre várias células do sistema imune e são secretadas por neutrófilos, 

macrófagos, e linfócitos, ou mesmo pelos tecidos corpóreos em resposta a 

uma agressão, exercício, processos inflamatórios ou infecções.16,17 Alguns 

estudos sugerem que a IL-6 e o FNT- agem seletivamente na miosina 

muscular através de vias proteolíticas.9,18 A IL-6 atuaria degradando a 

miosina muscular enquanto o FNT- reduziria a sua síntese. Além disso, 

estas citocinas podem causar fraqueza muscular comprometendo 

diretamente a sua função contrátil.7 Dados da literatura sugerem uma 

relação direta nos níveis plasmáticos de citocinas e da PCR com os níveis 

de tolerância física e o estado geral de saúde.19,20 Spruit et al.21 avaliaram a 

correlação entre a força do músculo quadríceps e os níveis plasmáticos IL-6, 

IL-8, PCR e TNF-  em pacientes DPOC hospitalizados. Os autores 

mostraram que estes pacientes apresentam uma correlação inversa entre 
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força de quadríceps e a IL-8, independente do índice de massa corpórea 

(IMC) do paciente sugerindo que durante a exacerbação da doença a 

fraqueza muscular parece estar relacionada mais à inflamação sistêmica do 

que a limitação ao fluxo aéreo.21 

Vários estudos sugerem que a atividade física regular pode reduzir o 

grau de inflamação sistêmica em pacientes com doença coronariana22, 

insuficiência cardíaca crônica23-26 e até mesmo em pessoas saudáveis.27 

Numa revisão recente da literatura, Bruunsgaard28 sugere que existem 

evidências de efeitos antiinflamatórios gerados pela atividade física sobre a 

musculatura esquelética em pessoas saudáveis que parece envolver a IL-6, 

atenuando a produção do FNT- e induzindo a liberação de citocinas anti-

inflamatórias como IL-10 e os receptores antagonistas da IL-1, porém esta 

resposta tem sido pouco estudada em pacientes DPOC. Rabinovich et al.29 

foram um dos primeiros a estudar a ação da resposta inflamatória durante 

exercícios de intensidade moderada em DPOC e verificaram um aumento da 

produção de FNT- durante a realização de uma única sessão atividade 

física, mas sem alteração dos níveis de IL-6, como observado em sujeitos 

saudáveis. Bolton et al.30 demonstraram que um programa de reabilitação 

em pacientes DPOC de moderado ou grave não alterava o estado 

inflamatório sistêmico ao final de 8 semanas de treinamento. Entretanto, 

ambos os trabalhos não demonstraram a ação específica do treinamento 

físico resistido sobre a atividade inflamatória já que utilizavam 

predominantemente durante as sessões o treinamento aeróbio.29,30  

Baseado nestes achados é possível e relevante avaliarmos a inflamação 
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sistêmica sobre os mecanismos que levam a redução da força muscular 

periférica em pacientes DPOC hospitalizados e de que maneira a terapêutica 

proposta (treinamento físico) poderá interferir na inflamação sistêmica destes 

doentes. 

A disfunção da musculatura esquelética periférica é comum nos 

pacientes portadores de DPOC, mesmo naqueles clinicamente estáveis, e 

tem um aspecto importante não só na limitação da capacidade funcional 

durante o exercício31, mas também como preditor do risco de mortalidade32 e 

do uso de recursos de destinados à saúde.33 Marquis et al.32, utilizando a 

tomografia computadorizada para verificar o diâmetro transverso dos 

músculos da coxa, encontrou uma relação inversa significativa entre o 

diâmetro transverso dos músculos da coxa e mortalidade, principalmente 

nos pacientes que apresentavam o diâmetro da coxa <70 cm2. Além disso, 

Decramer et al.33 realizando a análise de regressão múltipla demonstrou 

uma correlação inversa entre a força muscular de quadríceps e o número de 

internações hospitalares, dias de internação, uso de corticóide e consultas 

médicas. 

A internação hospitalar do DPOC tem um impacto negativo nos fatores 

de saúde relacionados à qualidade de vida (FSRQV)34, função pulmonar35, 

força muscular21 e na sobrevida destes indivíduos.36 A redução da força 

muscular durante a hospitalização é provavelmente uma combinação de 

fatores como o tratamento crônico com corticosteroides37, alterações 

metabólicas e nutricionais decorrente da doença38, inflamação sistêmica21, 

inatividade física39 e a duração da exacerbação40. Esta inatividade, 
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especialmente o repouso no leito, tem efeitos potencialmente prejudiciais 

que podem levar à atrofia muscular.41 

Akima et al.42 demonstraram que 20 dias de inatividade no leito 

induzem entre 7 e 10% de atrofia muscular dos membros inferiores de 

pessoas hígidas. Nos doentes críticos, o início da atrofia muscular é rápida e 

severa começando dentro de 4 horas após a hospitalização.43 Durante as 

primeiras semanas de inatividade, os músculos extensores 

(antigravitacionais), dentre eles o quadríceps, evoluem com atrofia muscular 

maior do que os músculos flexores.44 Caso este processo se perpetue por 

períodos prolongados, o desuso pode levar a alterações deletérias da 

morfologia muscular45, como dissolução do sarcômero, degradação 

endotelial, acúmulo de tecido conjuntivo46, redução do número de 

mitocôndrias47 e uma diminuição da densidade capilar.48 

Inúmeros pacientes DPOC são marcados pela ausência ou redução de 

atividades diárias passando a maior parte do tempo sentado ou deitado.39 

Donaldson et al.49 encontraram que o tempo gasto em atividades declina 

rapidamente durante a exacerbação da doença. Num recente estudo, Pitta et 

al.40 verificaram que os pacientes com DPOC têm uma redução do esforço 

físico diário durante a internação e após um mês da alta hospitalar, 

independente se a exacerbação era ocasionada ou não por um quadro 

infeccioso. Além disso, a força do músculo quadríceps foi reduzida durante a 

sua permanência e recuperada somente parcialmente 3 meses após a alta 

hospitalar.21 
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Os pacientes portadores de DPOC diminuem suas tarefas de vida 

diária devido à piora progressiva da função pulmonar, que é traduzida por 

dispnéia e percepção de cansaço ao realizar qualquer forma de esforço. O 

progressivo descondicionamento físico associado à inatividade e à disfunção 

da musculatura esquelética dá início a um círculo vicioso, em que a piora da 

dispnéia associa-se a esforços cada vez menores, com grave 

comprometimento da sua capacidade física e dos FSRQV. Com o intuito de 

corrigir ou minimizar as disfunções provocadas pela doença e também para 

limitar sua progressão devem ser utilizadas várias modalidades de 

tratamento dentre eles: a interrupção do tabagismo1, o tratamento 

farmacológico1, a oxigenoterapia1,50, o suporte ventilatório51 e a reabilitação 

pulmonar através do treinamento físico.52,53 

O treinamento físico pode reverter, no mínimo, parte das 

anormalidades decorrentes da inatividade induzindo adaptações fisiológicas 

através do aumento do diâmetro transverso das fibras esqueléticas 

periféricas e da atividade enzimática oxidativa bem como reduzindo a 

ventilação minuto e aumentando a tolerância ao exercício.54-56 Há indícios 

que os benefícios fisiológicos da reabilitação só são obtidos quando 

realizado 3 vezes por semana por um período de, no mínimo, 6 semanas 

utilizando-se o treinamento de alta intensidade (> 70% do pico de consumo 

de oxigênio).57-58 Entretanto, esta intensidade pode não ser tolerada por 

muitos pacientes devido à sua limitação ventilatória e a hiperinsuflação 

dinâmica51. Casaburi et al.53 afirmam que a maioria dos pacientes portadores 

de DPOC graves não é capaz de sustentar o treinamento de endurance de 
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alta intensidade por tempo prolongado durante as sessões. Além disso, o 

treinamento de endurance tem poucos efeitos sobre a fraqueza e a atrofia 

muscular59, dois problemas comuns e que contribuem para a intolerância 

física e piora dos FSRQV. Outra hipótese sobre a atividade aeróbia intensa, 

principalmente nos pacientes agudizados, é que ela poderia aumentar 

demasiadamente a demanda metabólica e pode contribuir para a redução da 

resposta imune e aumento do processo inflamatório. 

Atualmente, o treinamento físico resistido é considerado outra forma de 

atividade que reverte às disfunções musculares provocadas pela doença. 

Este treinamento é uma modalidade de exercício na qual um grupo muscular 

é treinado repetidamente através de cargas pré-estabelecida60, podendo o 

treinamento ser ajustado para ganhos de endurance ou força, sendo que 

este último, está associado a uma hipertrofia de fibras musculares do tipo II59 

e um aumento na tolerância durante o trabalho físico.61 Esta modalidade de 

treinamento também tem sido utilizada com sucesso na reabilitação de 

idosos saudáveis62 e em pacientes com insuficiência cardíaca crônica63 

melhorando a força muscular periférica, capacidade física e a deambulação 

destes indivíduos. Bamman et al.64 conseguiram reduzir a atrofia do músculo 

vasto lateral decorrente do imobilismo em voluntários sadios. Resultados 

semelhante foram obtidos por outros investigadores para reduzir a atrofia 

induzida pelo repouso.65,66 

Apesar destes benefícios para DPOCs estáveis, cardiopatas e idosos 

saudáveis, os efeitos de um programa de exercícios resistidos durante a 

internação são pouco conhecidos. Por um lado, durante as exacerbações, os 
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pacientes experimentam sintomas excessivos de dispnéia, fraqueza e 

cansaço até mesmo durante atividades de baixa intensidade67 e, realizar 

atividades que aumentam o esforço físico, parece desproposital. Além disto, 

existem evidências de que uma única sessão de treinamento eleva os níveis 

de FNT-α em pacientes DPOC estáveis sugerindo um aumento da resposta 

inflamatória sistêmica.29 Por outro lado, um estudo muito recente 

demonstrou que o treinamento de força para membros inferiores em 

pacientes DPOC hospitalizados parece ser seguro, capaz de aumentar a 

força do quadríceps e favorecer o balanço anabólico-catabólico muscular,  

reduzindo assim, o efeito da superregulação da miostatina decorrente da 

agudização.68 Por isso, são necessários mais estudos para investigar se o 

treinamento resistido pode ter efeitos positivos ou deletérios em pacientes 

DPOC hospitalizados. 

Nós especulamos que o treinamento resistido seja capaz de aumentar 

a força muscular periférica neste período e, consequentemente, aumente a 

capacidade de exercício dos pacientes e que isto possa indiretamente 

resultar em um aumento da atividade física e dos fatores de saúde 

relacionados à qualidade de vida durante e após a hospitalização.  
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar a contribuição de um programa de treinamento resistido durante 

a hospitalização na capacidade de exercício, força muscular de membros 

inferiores e membros superiores e na qualidade de vida nos pacientes com 

DPOC a curto e médio prazo. 

Analisar se o treinamento resistido modifica a atividade inflamatória e a 

atividade física de vida diária durante o período de hospitalização e 1 mês 

após. 

O objetivo secundário deste estudo foi avaliar se o treinamento 

resistido reduz o período de internação. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um ensaio clínico controlado e aleatorizado de pacientes 

portadores de DPOC que foram internados consecutivamente na enfermaria 

do Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP) com 

diagnóstico clínico de exacerbação da doença entre abril de 2009 e outubro 

de 2010. Todos os pacientes receberam tratamento farmacológico 

otimizado, de acordo com as recomendações da Iniciativa Global para 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (do inglês, GOLD)1 e oxigênio 

suplementar, caso não mantivessem saturação de pulso de oxigênio 

(SpO2)>88% respirando em ar ambiente. Os critérios de inclusão do estudo 

foram: pacientes com diagnóstico clínico de DPOC e exacerbação da 

doença caracterizada por aumento e/ou mudança do aspecto da secreção 

pulmonar, tosse e piora da dispnéia; não ter hospitalização prévia nos 

últimos 30 dias; não ter diagnóstico de doença neurológica, ortopédica ou 

cardiovascular que impossibilitasse a realização de exercícios; não participar 

de programas de reabilitação ou ter outras doenças pulmonares. Foram 

excluídos os pacientes que: (i) apresentassem alteração do estado mental 

(confusão, letargia ou coma); (ii) persistência ou piora da hipoxemia 

(PaO2<40mmHg) e/ou piora da acidose respiratória (pH<7,25) apesar da 

suplementação de oxigênio e da utilização de ventilação não invasiva; (iii) 

instabilidade hemodinâmica com a necessidade de drogas vasoativas; (iv) 

encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por piora do quadro 

clínico ou período de internação menor do que 5 dias; e, (vi) caso não 
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realizassem algumas das avaliações do protocolo. Os pacientes foram 

previamente informados do objetivo do estudo e assinaram o termo de 

consentimento aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital, 

protocolo 727/07.  

 

3.1. Período de Internação 

O período de internação correspondeu ao momento da entrada do 

paciente na enfermaria da clínica médica do HU-USP até o dia da alta 

hospitalar (de acordo com os critérios descritos abaixo – ver item 3.5). Não 

foram computados como período de internação os dias em que os pacientes 

permaneceram no Pronto Atendimento do HU-USP. 

 

3.2. Desenho do Estudo 

Os pacientes foram aleatorizados (por sorteio) imediatamente após 

assinarem o temo de consentimento e divididos em 2 grupos: controle (GC) 

e treinamento (GT). Todos os pacientes foram avaliados em 3 momentos: no 

2º dia de internação, na alta hospitalar e após um mês. Nas 3 avaliações 

foram avaliados: a distância percorrida no teste de caminhada em 6 minutos 

(TC6min), a força muscular periférica do membro inferior e superior, os 

níveis de mediadores inflamatórios sistêmicos, a gasometria arterial, a 

função pulmonar, os fatores de saúde relacionados à qualidade de vida e a 

sensação da dispnéia. As atividades físicas de vida diária (AFVD) intra-

hospitalar foram avaliadas em 2 momentos: no 3º e 4º dia de internação e 

após 1 mês da alta hospitalar no domicílio do paciente. Durante a 
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hospitalização, foram quantificados também o número de dias de internação, 

medicação administrada e o número de horas em ventilação não invasiva. 

 

3.3. Protocolo de Treinamento Resistido 

Além da terapia medicamentosa, os pacientes do GC receberam os 

cuidados de fisioterapia respiratória usual que visava à remoção de secreção 

brônquica, ventilação não invasiva e orientações para não ficarem restritos 

ao leito. Os pacientes do GT receberam atendimento semelhante ao GC e 

um programa de treinamento resistido pelo período da tarde que consistiu de 

exercícios dinâmicos para os membros superiores e inferiores através do 

levantamento de pesos que foram feitos com halteres e caneleiras. Os 

exercícios eram realizados em 2 séries com 8 repetições69, de maneira 

intercalada (um lado de cada vez), com um período de repouso de 4 a 5 

minutos entre cada série. A carga de treinamento foi de 80% da carga 

máxima no teste de 1 repetição máxima.70 Como a maioria dos pesos não 

permite precisão decimal no ajuste da carga, os valores foram aproximados 

para os membros superiores e inferiores para o valor de 0,5kg e 1kg a mais 

ou a menos, respectivamente, sendo tolerável pelo paciente.  

No início de cada sessão, foi feita a familiarização com os exercícios a 

serem realizados (repetição do movimento sem pesos). Para os membros 

superiores, foram realizados exercícios dinâmicos de flexão de ombro, flexão 

de cotovelo e abdução de ombro estando o paciente sentado, tronco ereto e 

apoiado no encosto da cadeira, quadris e joelhos a 90˚ e com os pés 

apoiados sobre o chão. Após realizarem os exercícios de membros 
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superiores, os pacientes permaneceram nesta posição e foram feitos os 

seguintes exercícios dinâmicos para os membros inferiores: extensão de 

joelho e flexão de quadril. Por último, foram feitos os exercícios de flexão de 

joelho com o paciente em pé, tronco ereto, mãos apoiadas sobre uma 

cadeira localizada a sua frente para garantir um maior equilíbrio. 

Durante o exercício, foram monitoradas as sensações subjetivas de 

dispnéia e de esforço para os membros (escala de Borg modificada)71, a 

Sp02 e quantificadas as freqüências cardíaca e respiratória. A sessão era 

interrompida caso o paciente apresentasse valor superior a 7 na escala de 

Borg ou algum sinal clínico ou sintoma de intolerância tais como: síncope, 

vertigem, taquicardia importante (100% da freqüência cardíaca máxima) ou 

cianose. Caso o paciente conseguisse realizar a atividade sem o uso de 

movimentos compensatórios, sem sinais e/ou sintomas de intolerância, a 

carga era reajustada diariamente em 0,5kg a mais para os membros 

superiores e/ou 1 kg para os membros inferiores. 

 

3.4. Variáveis Analisadas 

Foram feitas avaliações e coleta de dados antropométricos, história 

clínica prévia e atual, parâmetros clínicos, funcionais e laboratoriais. As 

avaliações antropométricas, clínicas e funcionais foram realizadas por um 

único fisioterapeuta e as avaliações laboratoriais pelo Serviço de Laboratório 

Clínico do HU-USP. 
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3.4.1. Dados antropométricos  

Foram coletados os seguintes dados: idade, gênero, peso, altura e o 

índice de massa corpórea (IMC). A avaliação do IMC foi determinada pela 

razão entre peso corpóreo e o quadrado da altura:  

IMC= Peso(Kg)/ Altura2 (m)                                   (1) 

 

3.4.2. História clínica prévia e atual 

Os dados coletados da história clínica prévia foram referentes à história 

tabágica, uso de corticosteróide diário e o número de internações prévias no 

último ano. 

Durante a internação, todos os pacientes receberam terapia com 

corticosteróides por 7 a 10 dias, de acordo com as recomendações da 

literatura.1 Entretanto, o prolongamento ou adequação da dose padronizada 

durante a hospitalização dependia do estado de saúde do paciente frente à 

resposta terapêutica aplicada, uso de corticosteróide crônico e do manejo 

clínico do médico responsável pelo paciente. Em todos os sujeitos, foi 

computada a dose de corticosteróides utilizada na internação para 

avaliarmos a influência desta terapêutica sobre as alterações na força 

muscular. Além disso, foi computado o número de dias internados. 

 

3.4.3. Questionário de fatores relacionados à qualidade de vida 

Os FSRQV foram avaliados pelo questionário específico para 

portadores de DPOC do Hospital Saint-George (do inglês, SGRQ) validado 

para a língua portuguesa.72 O questionário possui três domínios: “sintomas” - 
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que avalia o desconforto por sintomas respiratórios; “impacto” - que avalia o 

impacto global nas atividades de vida diária e no bem-estar do paciente; e 

“atividades” - que avalia alterações da atividade física. Além disso, foi 

quantificado o escore “total”. Os resultados foram expressos de 0 a 100% 

sendo que um escore maior significa pior qualidade de vida para cada 

domínio. 

 

3.4.4. Parâmetros clínicos 

3.4.4.1. Prova de função pulmonar 

A espirometria (Microquark – Cosmed – USA) foi realizada de acordo 

com os critérios da American Thoracic Society.73 Foram medidos os valores 

da capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) e a relação entre VEF1 e a CVF. Os valores obtidos foram 

calculados em valores relativos previstos para o sexo, idade, e a altura 

considerando os valores descritos por Pereira et al74 Foi realizada uma 

prova pós broncodilatador realizada com 15 minutos após a administração 

de 400 microgramas de salbutamol e foi considerado como responsivo ao 

broncodiltador o paciente que apresentar uma melhora de 200 ml no VEF1, 

se comparado com o valor obtido pré-broncodilatador. 

 

3.4.4.2. Sinais vitais 

A SpO2 e a freqüência cardíaca de repouso e após o esforço foram 

obtidas com o oxímetro (Dixtal 2515, Brasil). A freqüência respiratória foi 
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quantificada pela contagem dos movimentos abdominais e torácicos durante 

um minuto. 

 

3.4.4.3. Sensação subjetiva de esforço  

A avaliação subjetiva de esforço para os membros inferiores e dispnéia 

foi mensurada através da escala de percepção de esforço de Borg 

modificada.71 Esta escala é visual e gradativa (0 a 10) na qual cada número 

determina uma intensidade de dispnéia e esforço que vai desde “nenhuma” 

(0) até “máxima” (10) (Anexo A). Quanto maior a pontuação final, pior a 

severidade da dispnéia e do esforço. Foi utilizada durante as avaliações e 

em cada sessão de tratamento. 

 

3.4.5. Parâmetros funcionais 

3.4.5.1. Capacidade de exercício 

Foi realizado um teste de caminhada de 6 minutos seguindo as 

técnicas propostas pelas diretrizes da American Thoracic Society.75 

Resumidamente, o teste foi feito num corredor de 30 metros, com pouco 

tráfego e a cada minuto foram ditas frases de incentivo padronizadas. Antes 

do teste, os pacientes foram orientados a caminhar o mais rápido possível 

durante o teste e foi permitida a interrupção caso eles apresentassem 

dispnéia limitante ou qualquer outro desconforto que os impossibilitasse de 

continuar caminhando. As freqüências cardíaca e respiratória, a SpO2 e a 

sensação subjetiva de esforço foram monitoradas antes e após o teste. 
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Todos os pacientes receberam oxigenioterapia durante o teste para manter a 

Sp02>88%.  

 

3.4.5.2. Força muscular periférica dos membros inferiores e superiores 

O instrumento de medida utilizado para estimar a força de contração 

isométrica voluntária máxima dos membros foi uma célula de carga (Anexo 

B), um dinamômetro que mede tração e/ ou compressão estática ou 

dinâmica. Os sinais captados pela célula de carga (EMG, Brasil) com 

capacidade para até 100 Kilogramas-força (Kgf) foram transmitidos por um 

cabo de sinal de saída de 2mV/V e captados por um módulo condicionador 

de sinais digitais (EMG-Brasil) (Anexo C). Para aquisição e armazenamento 

dos dados dos sinais do indicador digital foi utilizado o software (EMG100, 

Brasil). 

Os grupos musculares do membro inferior avaliado foram os 

extensores de joelho, flexores de joelho e os flexores de quadril. Já para o 

membro superior foram os flexores de cotovelo, abdutores de ombro e 

flexores de ombro. A força isométrica do grupo muscular específico foi 

realizada pelo paciente após comando verbal durante 5 segundos, num total 

de 5 repetições, sendo considerado o melhor valor das três maiores 

tentativas com diferença de no máximo 10% e não foram permitidos 

movimentos posturais compensatórios. Para efeito de aprendizado, o 

paciente realizou uma tentativa anterior ao início do teste de cada 

grupamento muscular e foi respeitado um intervalo de pelo menos um 

minuto entre cada tentativa. Durante a avaliação isométrica da musculatura 
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extensora de joelho, flexora de quadril e flexora de joelho, os sujeitos 

permaneceram sentados em uma cadeira, na qual os quadris e os joelhos 

ficavam fletidos a 90º.76 A célula de carga foi alocada em um suporte abaixo 

da cadeira, não permitindo movimentos oscilatórios. Uma presilha conectada 

a uma caneleira ligava a porção distal da tíbia dominante à célula de carga. 

Os pacientes realizavam os respectivos movimentos após comando verbal. 

Durante a avaliação isométrica dos grupos musculares dos membros 

superiores, os sujeitos permaneceram sentados na cadeira, com joelhos e 

quadris fletidos a 90º, com a célula de carga permanecendo fixa abaixo da 

cadeira, e um puxador ligava a mão dominante à célula de carga. Os 

pacientes realizavam os respectivos movimentos após comando verbal. 

 

3.4.6. Monitoramento da atividade física de vida diária 

A atividade física de vida diária foi monitorada através do Dynaport 

Minimod (McRoberts, Holanda), equipamento capaz de distinguir atividades 

como caminhada, mudanças na posição corpórea tais como sentar, deitar ou 

ficar em pé por longos períodos de análise. O equipamento foi desenvolvido 

com o intuito de avaliar a atividade física de vida diária e atualmente está 

validado para os pacientes portadores de DPOC.77 O equipamento consiste 

de um dispositivo pequeno e leve de aproximadamente 54x84x8,5mm, com 

45g, e contém um sensor triaxial de alta resolução (100Hz). O Minimod fica 

inserido em uma cinta elástica posicionada na parte inferior das costas, na 

altura da segunda vértebra lombar (Anexo D). Os sinais captados são 

armazenados em um cartão de memória de 512 Mb e enviados via internet 
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ao fabricante que realiza toda a análise ao longo do tempo deitado, sentado, 

em pé, caminhando e o número de passos. Além disso, o equipamento é 

capaz de fornecer uma estimativa do gasto energético realizado pelo 

paciente. A mensuração através deste equipamento foi feita por 12 

horas/dia, durante dois dias consecutivos, iniciando as 08:00 da manhã. No 

domicílio as avaliações foram feitas em dias consecutivos da semana, 

evitando-se os finais de semana, já para a mensuração durante o período de 

internação foi utilizado o 3º e 4º dia de internação. Vale destacar ainda, que 

a média das duas mensurações foi utilizada para análise estatística.  

 

3.4.7. Índice de prognóstico BODE 

O índice BODE foi descrito por Celli et al78 com o intuito de estimar a 

severidade da doença e servir como um preditor do risco de mortalidade. 

Este índice se mostrou superior como prognóstico de mortalidade na DPOC 

quando comparado ao VEF1 isoladamente. Ele é composto por 4 variáveis: 

IMC, VEF1, escala de dispnéia modificada do Medical Research Council79 

(do inglês, MMRC) e a capacidade física dada pelo TC6min. 

As avaliações do IMC, prova de função pulmonar e TC6min foram 

obtidas conforme descrito anteriormente. Com o objetivo de avaliar o grau de 

dispnéia durante a sua vida cotidiana cada paciente respondeu a escala de 

dispnéia do MMRC. Esta escala consiste de 5 pontos (0 – 4) e se baseia em 

diferentes atividades que levam a falta de ar, variando entre 0 (o paciente 

não é incomodado com a falta de ar a não ser quando submetido a exercício 

vigoroso) a 4 (o paciente apresenta muita falta de ar quando sai de casa ou 
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até mesmo quando troca de roupa), sendo que os indivíduos devem 

selecionar o número da escala que se relaciona melhor a sua falta de ar       

(Anexo E).79 Após serem feitas as 4 variáveis do índice BODE cada paciente 

recebeu pontos que variam de 0 até 3 nos itens TC6min, VEF1 e escala de 

dispnéia MMRC e para o IMC os valores dos pontos variavam de 0 a 1 

(Anexo F). Os pontos de cada item foram somados variando o índice BODE 

de zero (baixo risco de mortalidade) a 10 (alto risco). 

 

3.4.8. Parâmetros laboratoriais 

3.4.8.1. Coleta de sangue 

Amostras de sangue venoso (mediadores inflamatórios) e arterial 

(gasometria) foram coletadas pelo período da manhã, antes de qualquer 

exercício. O sangue venoso foi centrifugado a 1000rpm e uma parte do 

sobrenadante foi armazenado a -70°C para testes laboratoriais posteriores 

das citocinas sistêmicas (IL-6, IL-8, IL-10, IL12p-70, IL1-β e FNT-α) e a outra 

parte para análise da proteína C reativa. A dosagem sérica de PCR foi feita 

por método de nefelometria e para citocinas sistêmicas foi empregada à 

técnica de quantificação com kits de imunoensaio enzimático (Ray Bio 

Human, USA). O limite mínimo de detecção para as citocinas foi de 1 pg/ml 

e para PCR foi de 5 pg/ml. 

 

3.5. Critérios de Alta Hospitalar 

Os critérios de alta hospitalar utilizados pela equipe médica foram 

aqueles definidos pelas recomendações do GOLD1: necessidade de 
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inalação com B2-agonista de 4/4 horas ou mais espaçada; capacidade de 

andar, comer ou dormir sem dispnéia significativa; pacientes estáveis 

clinicamente por no mínimo 12 a 24 horas; gasometria arterial ou oximetria 

de pulso estável por 12 a 24 horas; capacidade em compreender e utilizar 

corretamente a medicação prescrita; suporte social ou familiar adequado e 

oxigenoterapia domiciliar caso haja indicação. 

 

3.6. Avaliação Pós-Alta Hospitalar 

A todos os pacientes foi solicitado um retorno ao ambulatório do HU-

USP depois de completado um mês da alta hospitalar, para avaliação clínica 

e otimização da terapêutica aplicada por parte da equipe médica. Durante 

este retorno, foram coletados novamente os dados referentes ao 

questionário do SGRQ, mediadores inflamatórios (citocinas e PCR), força 

muscular de membros superiores e inferiores e o TC6min, conforme descrito 

anteriormente. 

 

3.7. Análise Estatística 

As variáveis quantitativas foram expressas como média e desvio 

padrão e as variáveis categóricas foram apresentadas como número total de 

pacientes. A distribuição paramétrica dos dados foi avaliada pelo teste de 

Shapiro Wilk. Os grupos no início do estudo foram comparados utilizando o 

test t não pareado e pelo teste Mann Whitney U (dados não paramétricos) e 

a comparação das variáveis contínuas inter e intra-grupos foi utilizado à 

análise de variância de dois fatores (ANOVA-two way). As variáveis 
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categóricas foram comparadas utilizando o teste Qui-quadrado. O nível de 

significância foi estabelecido em 5% (p<0,05) e a análise estatística foi 

calculada pelo programa estatístico SPSS 17.0. 
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4. RESULTADOS 

 

Durante a realização do estudo, foram admitidos na enfermaria da 

Clínica Médica do HU-USP um total de 102 pacientes elegíveis para o 

estudo com diagnóstico clínico de DPOC que apresentavam exacerbação da 

doença caracterizada por aumento e/ou mudança do aspecto da secreção 

pulmonar, tosse e piora da dispnéia. Destes, 56 pacientes não foram 

incluídos no estudo pelos seguintes motivos: doenças ortopédicas, 

neurológicas ou cardíacas prévias ou atuais que impossibilitavam as 

avaliações físicas (n=31), apresentavam outras doenças pulmonares 

associadas (n=11), foram transferidos para UTI antes da primeira avaliação 

(n=10) ou apresentavam outras condições que impediam sua inclusão (n=4) 

(Figura 1). Os 46 pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram 

aleatorizados para os grupos controle (GC; n=25) e treinamento físico 

resistido (GT; n=21). Dos pacientes inclusos, 6 pacientes tiveram alta 

hospitalar com tempo inferior a 5 dias de internação (GT=2 e GC=4) e 6 

pacientes foram transferidos para UTI por descompensação clínica após a 

primeira avaliação. Ao final, 29 pacientes realizaram as 3 avaliações (GT=15 

e GC=14) e foram submetidos a análise estatística (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma de inclusão dos pacientes 
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As características iniciais dos 29 pacientes estudados (GC=14 e 

GT=15) estão descritas na Tabela 1. Ao todo, 18 pacientes (62%) eram do 

sexo masculino (GC=71% e GT= 53%; p>0,05). Foi observado que o GC 

apresentou idade média superior ao do GT respectivamente, 67,8 ± 9,0 vs. 

64,1 ± 12,5 anos de idade, sem diferença significativa. Também não foi 

observada diferença entre os grupos nos gases sanguíneos, índice BODE, 

nos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida e na força de 

quadríceps (p>0,05) no 2° dia de internação. Porém, o GT apresentou uma 

tendência maior de fumantes atuais (p=0,09) e internações no último ano 

(p=0,09).  

Foram realizadas em média 5,6 ± 2,0 sessões de treinamento no GT e 

a taxa de aderência foi de, aproximadamente, 95% das sessões. Os 

principais motivos para recusa das sessões de treinamento foram dores 

musculares, dispnéia e cansaço. Em 35% das sessões o treinamento foi 

realizado com suporte ventilatório não invasivo devido à dispnéia. Não houve 

nenhuma alteração clínica significativa durante as sessões exceto a queda 

da Sp02 e piora da dispnéia que foi prontamente revertida com aumento do 

aporte de oxigênio e repouso entre cada série de exercício. O tempo de 

aplicação diária do protocolo foi, em média, de 90 minutos. 
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Tabela 1 – Características iniciais dos pacientes estudados 

Variáveis GC  (n=14) GT (n=15) p 

Idade (anos) 67,8 ± 9,0 64,1 ± 12,5 0,37 

Sexo (F/M) 4/10 7/8 0,31 

Fumantes atuais 5 9 0,09 

Tabagismo (anos-maço) 50,8 ± 20,4 48,7 ± 19,3 0,77 

Hospitalizações prévias   5 9 0,09 

Usavam 02 domiciliar 1 3 0,31 

Gases Sanguíneos    

Pa02 (mmHg) 51,5 ± 10,6 45,8 ± 10,6 0,16 

PaC02 (mmHg) 51,7 ± 17,2 49,8 ± 17,9 0,77 

Índice BODE (0-10) 6,1 ± 2,2 6,9 ± 1,7 0,30 

IMC (Kg/m2) 23,4 ± 4,6 22,3 ± 5,1 0,52 

VEF1 (% predito) 39,1 ± 15,5 41,7 ± 13,6 0,64 

TC6min (% predito) 46,6 ± 19,7 37,4 ± 15,8 0,17 

MMRC (0-4) 3,5 ± 0,7 3,8 ± 0,5 0,23 

SGRQ (0-100)    

Sintoma  69,2 ± 20,9 71,0 ± 16,5 0,80 

Atividade  83,3 ± 18,5 89,6 ± 15,2 0,32 

Impacto 50,7 ± 21,0 60,0 ± 18,3 0,21 

Total 63,5 ± 18,6 71,6 ±15,3 0,27 

Força quadríceps (Kg) 29,8 ± 11,7 26,3 ± 9,5 0,38 

Legenda: Valores estão apresentados como média ± desvio padrão, 
exceto para o sexo, fumantes atuais, pacientes que foram hospitalizados 
no último ano e aqueles que usavam 02 domiciliar que estão 
apresentados como número de pacientes; GC=grupo controle; GT=grupo 
treinamento; M= masculino; F= feminino; PaC02 = pressão arterial de gás 
carbônico; Pa02 = pressão arterial de oxigênio; VEF1= volume expiratório 
forçado no 1 segundo; TC6min= teste de caminhada de 6 minutos; 
MMRC= escala de dispnéia modificada do Medical Research Council; 
SRGQ= questionário de qualidade de vida do Saint George Respiratory 
Questionnaire. 



28 

 

A co-morbidade prévia mais prevalente nos pacientes foi à hipertensão 

arterial sistêmica afetando 62% dos indivíduos, seguida de diabetes mellitus 

(34%) e de insuficiência cardíaca crônica que acometia 21% dos pacientes e 

não foi observada diferença entre os grupos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Co-morbidades prévias dos pacientes estudados 

Co-morbidades prévias GC (n=14) GT (n=15) p 

Diabetes Mellitus 5 (36) 5 (33) 0,89 

Hipertensão Arterial 9 (64) 9 (60) 0,81 

Dislipidemia 1 (7) 4 (27) 0,16 

Insuficiência Cardíaca Crônica 3 (21) 3 (20) 0,92 

 Insuficiência Renal Crônica 2 (14) 2 (13) 0,94 

Legenda: Os dados estão apresentados em número de pacientes 
(porcentagem); GC=grupo controle; GT= grupo treinamento. 

 

Foi quantificado o período de internação, uso de medicação e de 

ventilação não invasiva utilizada pelos pacientes durante a internação 

(Tabela 3) e verificou-se que não houve diferença entre os grupos, com 

exceção da dose total de tiotrópio que foi mais consumida pelo grupo 

controle quando comparado com o grupo treinado (p<0,05) e do tempo de 

ventilação não invasiva utilizada no GT (p<0,05). 
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Tabela 3 – Variáveis clínicas quantificadas durante a internação 

Variáveis GC (n=14) GT (n=15) p 

Dias de Internação 10 ± 3 8 ± 2 0,08 

Hidrocortisona (mg) 1288 ± 1093 1127 ± 1094 0,74 

Prednisona (mg) 338 ± 157 293 ± 90 0,40 

Fenoterol (mcg) 488 ± 150 486 ± 179 0,97 

Brometo de Ipatrópio (mcg) 2165 ± 739 2144 ± 672 0,93 

Formoterol (mcg) 211 ± 121 152 ± 96 0,50 

Tiotrópio (mcg) 121 ± 22 54 ± 25 0,05* 

Budesonida (mcg) 4960 ± 3811 5066 ± 3233 0,96 

Tempo de VNI (horas) 6 ± 6 14 ± 7 0,05* 

Legenda: Os valores estão descritos em média ± desvio padrão. 
GC=grupo controle; GT=grupo treinamento; mg=miligrama; 
mcg=microgramas; VNI= ventilação não invasiva; *p<0,05 comparação 
entre os dois grupos. 

 

Não foi verificada diferença nas atividades físicas de vida diária entre 

os 2 grupos durante o período de internação e no domicílio (Tabela 4). 

Observou-se que o tempo de inatividade (deitado + sentado) durante o 

período de internação atingiu, aproximadamente, 87% do tempo total nos 

dois grupos e o período gasto deambulando foi de, aproximadamente, 1% do 

tempo total avaliado, ou seja, em torno de 7,2 minutos/dia. Em contrapartida, 

durante o domicílio, o tempo deitado foi reduzido pela metade nos dois 

grupos com aumento do tempo em pé e deambulando (p<0,05) passando a 

deambular quase 6 vezes mais no GC e 4,3 vezes no GT, quando 

comparado com o período observado durante a internação. 
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Tabela 4 – Atividade física de vida diária durante a internação e 1   
mês após  

 
Grupo Controle Grupo Treinamento  

Atividade (%) Internação 1 mês após  Internação 1 mês após  

Deitar  53.9 ± 22.9 28.2 ± 19.4* 56.4 ± 22.6 31.1 ± 18.2* 

Sentar 33.5 ± 17.8 41.5 ± 14.8 30.8 ± 19.2 39.9 ± 16.9 

Tempo inativo  87.4 ± 40.7 69.7 ± 34.2* 87.2 ± 41.8 71.0 ± 35.1* 

Em pé 10.8 ± 7.1 21.2 ± 13.0* 11.1 ± 8.0 23.4 ± 14.5* 

Deambular  1.0 ± 1.2 6.9 ± 4.9* 0.9 ± 1.1 4.2 ± 2.9* 

Outros 0.8 ± 1.2 2.2 ± 1.7* 0.8 ± 1.6 1.4 ± 0.7* 

Tempo ativo 12.6 ± 9.5 30.3 ± 19.6* 12.8 ± 10.7 29.0 ± 18.1* 

Legenda: Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão. Os 
dados referem-se à porcentagem do tempo (das 8:00 da manhã até as 
20:00) em cada atividade durante a internação e 1 mês após. Tempo 
inativo= deitado + sentado; tempo ativo= em pé + deambular + outros. *p≤ 
0.05 comparação intra-grupo (internação vs 1 mês após). 

 

 

Os FSRQV estão descritos na Tabela 5. Não houve diferença 

significativa entre os grupos em nenhum domínio durante o estudo (p>0,05). 

Os pacientes do GT e do GC não apresentam melhora no domínio sintoma 

no questionário do SGRQ durante a internação e 1 mês após (p>0,05). 

Entretanto, houve uma melhora do domínio atividade durante a internação 

(GT; p<0,05) e 1 mês após (GT e GC; p<0,05) quando comparado ao 2° dia. 

Além disso, houve uma melhora do domínio impacto e total no GT (p<0,05). 
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Tabela 5 - Porcentagem de alteração dos fatores de saúde 
relacionados à qualidade de vida durante a internação 
e 1 mês após em comparação ao 2° dia 

 
Grupo Controle Grupo Treinamento  

Domínio (%) 
Alta 

hospitalar 
1 mês após  

Alta 
hospitalar 

1 mês após  

Sintoma 4,8 ± 5,9 -4,1 ± 14,7 1,1 ± 15,7 -3,3 ± 22,2 

Atividade -10,1 ± 19,4 -29,1 ± 23,6# -14,3 ± 13,7* -28,7 ± 26,6# 

Impacto -3,1 ± 37,4 -14,6 ± 46,6 -13,3 ± 18,9* -30,6 ± 25,7# 

Total  -2.4 ± 19.6 -18.8 ± 28.1# -10.7 ± 11.8* -24.3 ± 21.5# 

Legenda: Os valores estão apresentados como porcentagem de alteração 
dos valores obtidos no 2° dia de internação em média ± desvio padrão.      

* p<0,05 comparação intra-grupo (2°dia vs alta hospitalar). 
# p<0,05 comparação intra-grupo (alta hospitalar vs 1mês após). 

 

 

Todos os pacientes conseguiram realizar as avaliações referentes à 

força muscular dos membros superiores e inferiores e o teste de caminhada 

de 6 minutos no 2º dia de internação, exceto, 7 pacientes que realizaram as 

avaliações do TC6min e da força muscular no dia seguinte (GT=4 e GC=3) 

devido à descompensação clínica apresentada pelos pacientes. Já o reteste 

do TC6min só foi conseguido em 69% dos pacientes (GC=73% e GT=64%) 

devido as queixas de cansaço e dispnéia, sendo o resultado do único teste 

utilizado para análise dos dados. 

A variação da força muscular dos grupamentos musculares do membro 

superior (MMSS) durante o estudo está demonstrada nas figuras abaixo 

(Figura 2, Figura 3 e Figura 4). Não houve diferença da força muscular do 

MMSS entre os GC e GT na avaliação inicial (p<0,05) e, verificou-se ainda, 
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que a força muscular do MMSS do GC ao longo do estudo não teve 

diferença significativa (p>0,05). Por outro lado, O GT apresentou um 

aumento da força muscular dos abdutores de ombro e dos flexores de 

cotovelo (respectivamente, em média de 17% e 15%) comparado ao 2° dia e 

ao GC (p<0,05; Figura 2 e Figura 4). 

 

 
Figura 2: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos abdutores de ombro no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre 
os grupos treinamento e controle e também do GT em relação ao seu 2° dia. 
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Figura 3: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos flexores de ombro no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre 
os grupos treinamento e controle e também do GT em relação ao seu 2° dia. 
 
 
 

  
Figura 4: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos flexores de cotovelo no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre 
os grupos treinamento e controle e também do GT em relação ao seu 2° dia. 
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No membro inferior, o GC apresentou uma diminuição significativa da 

força dos extensores de joelho (Figura 5) e dos flexores do quadril (Figura 6) 

ao longo da internação (p<0,05). Por outro lado, o GT não apresentou 

alteração da força dos extensores de joelho após a intervenção (p>0,05), 

mas apresentou um aumento da força dos flexores de quadril e de joelho 

comparado ao 2º dia e ao GC (p<0,05: Figura 6 e Figura 7). 

 

 
Figura 5: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos extensores de joelho no 2° dia. #p<0,05 indica uma diferença no 
grupo controle em relação ao 2° dia. 
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Figura 6: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos flexores de quadril no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre 
os grupos treinamento e controle; #p<0,05 indica uma diferença no grupo 
controle em relação ao 2° dia. 
 
 

 
Figura 7: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da força muscular 
obtida nos flexores de joelho no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre 
os grupos treinamento e controle. 
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Na alta hospitalar, o GT apresentou um aumento na distância 

percorrida no teste de 6 minutos em relação ao GC (74,2±30,7% vs. 4,1± 

5,1%; p<0,05), mas não foi observada diferença quando os pacientes foram 

reavaliados após 1 mês da internação (p>0,05; Figura 8). 

 

 
Figura 8: Os valores estão apresentados com média ± erro padrão da média 
nos grupos treinamento (círculos sólidos) e controle (círculos abertos). % de 
alteração está expressa como porcentagem de variação da distância 
percorrida em 6 minutos no 2° dia. *p<0,05 indica uma diferença entre os 
grupos treinamento e controle. 
 

Os marcadores inflamatórios sistêmicos analisados durante o estudo 

não apresentavam diferenças significativas iniciais entre os grupos. 

Entretanto, houve uma redução da PCR e do FNT-α durante a internação no 

GT (p<0,05). Após 1 mês da alta hospitalar houve uma redução da PCR e 

da IL6 (GC e GT; p<0,05) em comparação ao 2° dia. Além disso, a variação 

do TNF- α, IL6 e IL-8 foi maior no GT, apresentando um declínio mais 

acentuado 1 mês após quando comparado com alta hospitalar (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Variação dos níveis séricos de inflamação sistêmica 
durante a internação e 1 mês após em comparação ao 
2° dia  

 
Grupo Controle  Grupo Treinamento  

Variáveis 
(pg/ml) 

Alta 
hospitalar 

1 mês após  
Alta 

hospitalar 
1 mês após  

PCR -14,2 ± 24,1 -23,5 ± 33,6# -42,0 ± 49,1# -44,9 ± 53,0# 

IL12p-70 -0,2 ± 1,8 -0,2 ± 1,6 -0,7 ± 0,8 -0,6 ± 1,0 

FNT-α -0,9 ± 4,8 -1,0 ± 4,4 -2,6 ± 4,5# -3,8 ± 5,4* 

IL10 1,2 ± 4,1 -1,0 ± 2,6 0,7 ± 4,7 0,9 ± 5,4 

IL6 -1,3 ± 3,0 -1,8 ± 3,4 -1,8 ± 6,0 -3,6 ± 6,5*# 

IL1- β -0,5 ± 3,54 -0,5 ± 3,3 -1,3 ± 1,7 -2,8 ± 5,3 

IL8 -6,6 ± 11,6 -8,6 ± 14,3 -7,1 ± 5,1 -9,7 ± 7,9* 

Legenda: Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão da 
diferença entre a alta hospitalar e o 2° dia (alta hospitalar) e da diferença 
entre 1 mês após e o 2° dia (1 mês após).  
#p<0,05 comparação intra-grupo (vs 2° dia). 
*p<0.05 comparação intra-grupo (alta hospitalar vs 1 mês após). 
 

 

O índice de prognóstico BODE, função pulmonar, dispnéia e os gases 

sanguíneos estão descritos na tabela 7. Não foi possível obter a função 

pulmonar em 8 pacientes (GT=5 e GC=3) durante o 2° dia devido ao 

excesso de tosse apresentado pelos pacientes neste período. Por isto, os 

valores da alta hospitalar destes pacientes foram considerados iguais aos do 

2° dia, o que permitiu quantificar o índice BODE nas 3 avaliações. Não foi 

observada diferença entre os grupos nestas variáveis analisadas na tabela 

abaixo. O índice BODE reduziu em ambos os grupos durante a internação, 

assim como, a escala de dispnéia MMRC (p<0,05), melhora esta que 
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continuou mesmo após 1 mês da alta hospitalar nos dois grupos. A pressão 

arterial de oxigênio também melhorou nos dois grupos durante o estudo 

(p<0,05). 

 

Tabela 7 – Índice de prognóstico BODE, função pulmonar, escala de 
dispnéia modificada do MRC e gases sanguíneos durante 
o estudo 

Variáveis Avaliação GC (n=14) GT (n=15) 

BODE (0-10) 2° dia 6,1 ± 2,2 6,9 ± 1,7 

 Alta 4,9 ± 2,8* 4,6 ± 2,2* 

 1 mês 3,9 ± 3,3* 4,2 ± 2,0* 

VEF1(% predito) 2° dia 39,1 ± 15,5 41,7 ± 13,6 

 Alta 42,3 ± 14,4 44,6 ± 14,1 

 1 mês 45,1 ± 15,9 44,0 ± 15,5 

MMRC (0-4) 2° dia 3,5 ± 0,7 3,8 ± 0,5 

 Alta 2,5 ± 1,2* 2,3 ± 1,2* 

 1 mês 1,7 ± 1,6* 2,2 ± 1,2* 

Gases sanguíneos    

Pa02 (mmHg) 2° dia 51,5 ± 10,6 45,8 ± 10,6 

 Alta 63,0 ± 15,4* 57,9 ± 10,4* 

 1 mês 64,1 ± 8,1* 60,0 ± 10,1* 

PaC02 (mmHg) 2° dia 51,7 ± 17,2 49,8 ± 17,9 

 Alta 47,0 ± 14,9 48,4 ± 10,2 

 1 mês 47,3 ± 12,5 50,5 ± 11,9 

Legenda: Os valores estão descritos em média ± desvio padrão. GC=grupo controle; 

GT=grupo treinamento; VEF1= volume expiratório forçado no 1 segundo; MMRC= escala 

de dispnéia modificada do Medical Research Council. *p<0,05 comparação intra-grupo (vs 

2° dia). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que o treinamento 

resistido durante o período da internação em pacientes com DPOC 

exacerbada resultam em um aumento da força muscular dos membros 

superiores e inferiores, uma melhora da capacidade de exercício e também 

dos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida. Entretanto, o 

treinamento físico não modificou as atividades de vida diária a curto e médio 

prazo nestes pacientes. Verificou-se ainda, que o treinamento resistido não 

provocou um aumento da resposta inflamatória sistêmica durante a 

exacerbação da doença. 

Os efeitos deletérios de uma hospitalização para os pacientes DPOC 

agudizados já foram descritos anteriormente.21,34,40 No entanto, de nosso 

conhecimento, este é o segundo estudo demonstrando que estes efeitos 

deletérios podem ser evitados ou amenizados com o treinamento físico 

resistido dos membros superiores e inferiores, independente do grau de 

imobilismo apresentado pelos pacientes durante a internação. 

O declínio da força muscular dos membros inferiores observada no 

grupo controle ocorreu durante um curto período de tempo, em média 9 dias. 

Estas perdas são equiparáveis àquelas descritas previamente em pacientes 

DPOC exacerbados. Spruit et al.21 demonstraram um declínio de 5% do 

previsto para força muscular de quadríceps durante 5 dias de internação. 

Posteriormente, em um segundo estudo, demonstrou um declínio de 

aproximadamente 7% no mesmo período.40  Em nosso estudo, estes valores 
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foram superiores, chegando a uma perda de quase 10% da força de 

quadríceps. Esta diferença de valores entre os estudos ocorreu 

provavelmente porque os pacientes foram avaliados em períodos diferentes 

da internação e tiveram tempos diferentes de permanência hospitalar.  Os 

nossos resultados encontram subsídio em um estudo prévio do nosso grupo 

que sugerem que mesmo indivíduos sem limitação ao leito apresentam uma 

perda da capacidade funcional de 1,5 a 2% ao dia80. Ainda não existem 

dados disponíveis sobre a diferença clinicamente importante para este 

declínio muscular, mas nós acreditamos que uma redução de 10% em um 

curto período de tempo parece ser clinicamente relevante, especialmente em 

pacientes sujeitos a fraqueza muscular. Um dos motivos para crermos que 

esta redução seja clinicamente relevante é que, pacientes DPOC estáveis, 

em um programa de reabilitação pulmonar de 6 meses, apresentam uma 

melhora em torno de 20% da força de quadríceps81. Portanto, uma perda de 

10% em apenas 9 dias parece ser relevante.   

Entretanto, os nossos resultados adicionam dados a literatura e 

sugerem que durante a internação a perda de força muscular parece 

acontecer de maneira mais seletiva nos membros inferiores do que nos 

membros superiores. Este fato pode ter decorrido porque os grupos 

musculares dos membros superiores não são músculos antigravitacionais, 

por isso, estariam menos propensos aos efeitos do imobilismo. Além disso, 

acreditamos que haja um aumento do uso dos braços durante a 

permanência no leito em comparação a dos membros inferiores para 

realização das atividades de vida diária, conduzindo a uma maior ativação 



41 

 

destes grupos musculares. Isto foi demonstrado em voluntários sadios que 

permaneceram por 5 semanas de repouso no leito, na qual, não foi 

observada alterações da espessura do bíceps braquial, muito diferente do 

que aconteceu com os músculos antigravitacionais como vasto lateral e o 

gastroecnêmio, que apresentaram diminuição significativa durante este 

período.82 Podemos supor ainda, que isto seja causado pelo habitual 

recrutamento dos músculos dos membros superiores em suportar a 

ventilação levando a uma atividade submáxima contínua desta musculatura. 

Sanchez et al.83 demonstraram uma diferença da atividade enzimática 

oxidativa dos músculos intercostais em pacientes com DPOC comparados a 

sujeitos sadios e hipotetizaram que os pacientes DPOC tem um treinamento 

de endurance efetivo dos músculos respiratórios.  Desta forma, 

contrabalanceando os estímulos que levam a atrofia muscular por desuso.  

Vários fatores podem estar relacionados com esta diminuição da força 

muscular durante a internação como, por exemplo, alterações nutricionais, 

doses elevadas de corticóide, inflamação sistêmica e o imobilismo em 

pacientes com DPOC.40,84-88 Apesar disso, observamos que o treinamento 

resistido causou um aumento significativo da força muscular na maioria dos 

grupos musculares treinados e reverteu a perda muscular influenciada por 

estes diversos fatores, independente do tempo que os pacientes passavam 

inativos no leito. Estes resultados são similares a estudos prévios89,90, que 

compararam o treinamento resistido em pacientes com DPOC a um grupo 

controle (sem intervenção) durante a fase estável da doença. Clark et al.89 

encontraram um aumento da força muscular isotônica em 4 dos 5 exercícios 
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propostos para os membros inferiores e 1 dos 3 grupos musculares dos 

membros superiores, sem alteração significativa no grupo controle durante o 

estudo.  

Em teoria, o treinamento resistido conduz a uma série de adaptações 

morfológicas e neurológicas.  As adaptações morfológicas primárias ocorrem 

a partir do exercício crônico e envolvem um aumento do tamanho do 

músculo e da fibra muscular, na qual é devido a um aumento do número e 

do tamanho das miofibrilas. Outro fator, decorrente deste tipo de 

treinamento, é a ativação das células satélites com proliferação e posterior 

fusão com outras fibras. Outros mecanismos de adaptação morfológica 

incluem hiperplasia, alterações no tipo de fibra, densidade dos miofilamentos 

e da estrutura do tecido conjuntivo e dos tendões.91 Já as adaptações 

neurais ocorrem no início do treinamento e conduzem a um maior 

recrutamento e sincronização das fibras dos músculos envolvidos.91 Pode-se 

especular então, que o aumento da função muscular pode ser devido a uma 

melhora do acoplamento neuromuscular após o treinamento, devido ao 

pequeno número de dias treinado (5,6 ± 2,09 sessões). Este aumento na 

força muscular é, sem dúvida, em parte devido a estas adaptações 

neurológicas91, entretanto, Troosters et al.68  demonstraram recentemente 

que o treinamento resistido durante a  fase hospitalar em pacientes DPOC 

agudizados podem gerar estímulos anabólicos a musculatura esquelética 

dos membros inferiores e ainda diminuir fatores catabólicos. Eles 

encontraram, através de biópsia muscular do vasto lateral, uma quantidade 

maior dos fatores anabólicos myogenina e myoD no grupo treinado 
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associado a um aumento da força muscular de quadríceps e um aumento 

dos fatores catabólicos como a myostatina no grupo controle. Os próprios 

autores sugeriram através do índice anabólico-catabólico que os pacientes 

que ganharam força muscular de quadríceps de forma substancial, 

certamente, apresentaram uma resposta predominantemente anabólica. Em 

contrapartida, os pacientes que perderam quantidades substanciais de força 

muscular tinham um sistema catabólico mais predominante. Isto é 

consistente com um estudo de Costa et al.92 demonstrando um aumento da 

myogenina no 3° dia de um programa de treinamento físico em indivíduos 

saudáveis e uma diminuição da miostatina após algumas séries de exercício, 

resultado similar ao acontecido em idosas saudáveis.93  

Embora seja difícil quantificar o papel de cada fator sobre o declínio da 

força muscular, a inatividade física parece desempenhar um papel 

importante como demonstrado por Pitta el al.40, onde o tempo ativo (tempo 

em pé + deambulando) chegou próximo de 9 minutos/dia na internação, 

valores bem abaixo de DPOC estáveis ou da população idosa saudável. 

Vale acrescentar ainda, que estes mesmos autores, demonstraram uma 

correlação significativa do tempo ativo na internação com a força muscular 

de quadríceps. Além disso, estes indivíduos não caracterizados somente 

pelo sedentarismo, mas também pela baixa velocidade durante uma 

caminhada.94  

No presente estudo, nossos resultados confirmam os achados 

anteriores40 sobre o tempo ativo na hospitalização (11 minutos/dia), 

demonstrando que a inatividade pode sim ser um fator para o declínio 
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muscular. Entretanto, o treinamento físico resistido não foi capaz de 

influenciar a inatividade física durante a internação e no domicílio, apesar 

dos ganhos obtidos na musculatura esquelética. Achados semelhantes aos 

obtidos em um programa de reabilitação pulmonar de 3 meses em pacientes 

DPOC estáveis.95 Parece que as modificações no estilo de vida sedentário 

destes indivíduos são obtidas somente em programas de treinamento mais 

prolongados (6 meses).95 Bem diferente, foram os resultados obtidos em 

nosso estudo sobre a AFVD 1 mês a alta hospitalar, quando comparados a 

DPOC europeu pós exacerbação. O tempo ativo descrito nestes indivíduos 

em domicílio40 foi de 19%, valores bem abaixo dos nossos que ficaram em 

torno de 30% nos dois grupos. Nossos resultados refletem os obtidos em 

pacientes DPOC sem história de exacerbação no período.39 Esta diferença 

pode ser justificada em parte pelas piores condições socioeconômicas dos 

pacientes DPOC brasileiros que tem acesso a um transporte privado (por 

exemplo, automóvel) e, por isso teriam que deambular mais durante as 

atividades do dia a dia. Outras hipóteses seriam o fator climático e a 

diferença de tamanho entre as cidades que poderia influenciar diretamente o 

tempo gasto em atividade como deambular. Esta diferença da AFVD entre 

pacientes DPOC de diferentes continentes já foi demonstrado previamente, 

sendo os pacientes DPOC brasileiros mais ativos que os austríacos.96 E isto 

poderia ter influenciado na recuperação da força muscular dos membros 

inferiores dos pacientes do grupo controle. Podemos levantar esta hipótese, 

porque o paciente DPOC europeu após uma exacerbação não apresentaram 
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melhora da força muscular 1 mês após alta hospitalar caso não tivessem 

recebido treinamento físico durante a hospitalização.68   

De nosso conhecimento, este é o primeiro estudo mostrando uma 

melhora da capacidade de exercício e dos FSRQV durante a internação e 

uma perpetuação destes resultados 1 mês após. Estudos anteriores têm 

demonstrado uma correlação significativa da força muscular periférica com a 

capacidade de exercício97,98 e a utilização de recursos de saúde33 em 

pacientes DPOC, por isso, acreditamos que uma melhora significativa da 

capacidade de exercício e dos FSRQV possa ser clinicamente mais 

relevante para estes pacientes, visto que, uma baixa capacidade de 

exercício tem sido apontado com preditor para o risco de exacerbação na 

DPOC e uma forte correlação com os FSRQV.99 É tentador especular que os 

pacientes que tiveram alta hospitalar com melhora da força muscular e 

capacidade de exercício estarão mais confiantes no seu dia a dia e, por isso, 

apresentaram melhora dos FSRQV. Isto necessita é claro, de mais 

investigações. O aumento da força muscular e da capacidade funcional nos 

dois grupos (1 mês após) é provavelmente devido à reversibilidade dos 

efeitos sistêmicos sobre o estado nutricional e metabólico, redução do stress 

oxidativo, diminuição da dose de corticóide e da inflamação sistêmica em 

conjunto com o aumento da atividade física de vida diária.  

É provável que a dose de corticosteróides e as alterações do peso 

corpóreo tenha um papel no desenvolvimento da fraqueza muscular, no 

entanto, estes pacientes receberam dose similares de corticóide e não 



46 

 

tiveram perdas ponderais durante o estudo, o que ratifica os benefícios 

conseguidos pelo exercício.   

Recentemente, alguns pesquisadores22-27 têm relatado que programas 

de exercício físico podem reduzir a inflamação em pacientes com doença 

coronariana, claudicações, insuficiência cardíaca crônica e indivíduos 

saudáveis. No entanto, estes resultados ainda não foram demonstrados em 

pacientes DPOC. Em nosso estudo nós conseguimos demonstrar que o 

exercício físico não causa uma alteração da atividade inflamatória e ainda, 

que não é capaz de provocar uma piora clínica, visto que, não houve 

aumento do tempo de internação. Esta preocupação é oriunda de alguns 

trabalhos que relataram após uma simples série de exercícios tem se 

correlacionado com uma elevação abrupta dos valores de IL6100. Rabinovich 

et al.29, encontraram uma elevação do TNF-alfa após atividade moderada de 

endurance. Esta idéia também foi refutada parcialmente com o treinamento 

resistido diário do músculo quadríceps durante a hospitalização, na qual, não 

houve elevação dos marcadores inflamatórios nem piora clínica em 

pacientes DPOC agudizados68.     

Estes pacientes freqüentemente evoluem com fraqueza muscular 

periférica com o progredir da doença, na qual, podem afetar a sua 

capacidade física, principalmente durante atividades de endurance de alta 

intensidade, levando a uma interrupção precoce do exercício.  O presente 

estudo demonstrou que o treinamento resistido pode ser uma alternativa 

válida em alcançar uma intensidade alta de carga de treinamento. Além 

disso, o treinamento resistido pode ser usado para treinar músculos seletivos 
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adaptados a necessidade individual dos pacientes, visto que, estes 

indivíduos têm graus diferentes de fraqueza muscular nos diversos grupos 

musculares.101 Optamos por utilizar o treinamento resistido visto que ele tem 

demonstrado causar menor stress cardiopulmonar e sintomas de dispnéia, 

quando comparados ao treinamento de endurance.102 Assim, poderíamos 

atenuar em partes a sensação de dispnéia e a hiperinsuflação pulmonar e, 

desta forma, aumentar a adesão ao tratamento.  Simpson et al.103 relataram 

que o exercício resistido induz a um menor grau de dispnéia do que o 

exercício feito na bicicleta e como resultado puderam ser mais tolerados 

pelos pacientes.      

Em nosso estudo, nós tivemos até o momento, uma taxa de 

absenteísmo de somente 5% das sessões provocadas por dores musculares 

secundárias ao treinamento, broncoespasmo grave anterior ao início da 

atividade, entre outros. Em um artigo recente de 2009, Burtin et al104, 

utilizando um cicloergômetro em pacientes críticos a partir do 5º dia de 

internação na UTI não encontraram nenhum efeito adverso grave, como por 

exemplo, alterações da freqüência cardíaca, pressão sistólica e da 

freqüência respiratória, somente, quedas da saturação de oxigênio durante o 

exercício em mais de 400 sessões de treinamento. Resultados semelhantes 

ao nosso, na qual, não houve nenhum efeito adverso grave durante a 

atividade, somente, períodos de dessaturações o que foi prontamente 

corrigido com uma oferta maior de oxigênio. Outro estudo que confirma 

estes achados foi descrito por Baylei et al.105, em pacientes internados na 

UTI por insuficiência respiratória, que demonstrou ser seguro e possível 
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realizar atividade física, mesmo em pacientes necessitando de suporte 

ventilatório invasivo.  Vale lembrar, que em 35% das sessões, foi necessário 

utilizar a ventilação não invasiva durante o treinamento físico como auxílio 

para diminuir a sensação de dispnéia e melhorar a tolerância ao exercício, o 

que nos permitiu terminar as sessões e aumentar a aderência ao tratamento. 

Estratégia esta, utilizada por vários programas de reabilitação pulmonar 

ambulatoriais.51,107  

Este estudo tem limitações claras. Primeiramente, os testes aplicados 

para mensurar a força muscular no presente estudo são dependentes de 

motivação do paciente. Por isso, tentamos minimizar este efeito utilizando os 

três testes de maior valor com diferença de no máximo 10% entre eles e 

determinamos a força muscular periférica baseada no teste de maior valor. 

Segundo, o desenho do estudo não permite estabelecer a contribuição 

individual dos diversos fatores presentes na internação sobre o declínio 

muscular. Terceiro, determinar a dose mínima diária de exercício para 

combatermos os efeitos deletérios da internação. Quarto, a incapacidade de 

realizar o reteste de caminhada no início da internação devido a dispnéia e 

ao cansaço apresentado pelos pacientes. Quinto: as avaliações e os 

resultados obtidos pelo treinamento físico só foram possíveis em pacientes 

DPOC exacerbados internados em uma enfermaria, acreditamos que 

pacientes mais graves internados em uma UTI dificilmente conseguiriam 

realizar estas avaliações no inicio do estudo ou realizar o treinamento nesta 

intensidade.  
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6. CONCLUSÃO  

 

Os nossos resultados sugerem que o treinamento resistido durante o 

período de internação hospitalar é algo viável e factível capaz de melhorar a 

força muscular periférica dos pacientes e a capacidade funcional e que isto 

parece melhorar os fatores relacionados à qualidade de vida em pacientes 

com DPOC. 
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7. ANEXOS  

 

7.1 Anexo A - Escala de BORG Modificada 

 

0     NENHUMA   

1     MUITO LEVE 

2     LEVE 

3     MODERADA 

4     POUCO INTENSA 

5     INTENSA 

6 

7     MUITO INTENSA 

8 

9     MUITO, MUITO INTENSA 

10   MÁXIMA 

 

 

 

 

 

 



51 

 

7.2. Anexo B - Célula de Carga 
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7.3. Anexo C – Condicionador de Sinais 
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7.4. Anexo D - Monitor de atividade física de vida diária 

 

 

Legenda- O Dynaport Minimod sendo colocado na cinta elástica na parte 
inferior das costas na altura da 2ª vértebra lombar. 
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7.5. Anexo E - Escala de Dispnéia Modificada do Medical Research 

Council 

 

Classificação Característica 

Grau 0 (  ) Falta de ar surge quando realiza atividade física 

intensa (correr, nadar ou praticar esporte). 

Grau 1 (  ) A falta de ar surge quando caminha de maneira 

apressada no plano ou quando sobe uma rampa. 

Grau 2 (  ) Anda mais devagar do que as pessoas da mesma 

idade devido à falta de ar, ou quando caminha no 

seu ritmo em locais plano tem que parar para 

respirar. 

Grau 3 (  ) Após andar alguns metros ou alguns minutos no 

plano, tem que parar para respirar. 

Grau 4 (  ) Você tem falta de ar ao sair de casa ou quando se 

veste. 
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7.6. Anexo F – Escore de prognóstico BODE 

 

Variáveis Pontuação do Índice BODE 

 0 1 2 3 

VEF1 (% do pred) ≥ 65 50 - 64 36 - 49 ≤ 35 

TC6min (m) ≥ 350 250 - 349 150 - 249 ≤ 149 

MMRC 0-1 2 3 4 

IMC > 21 ≤ 21   

Legenda: VEF1 = Volume expirado forçado no 1 segundo (% do predito); 

TC6min= Teste de caminhada em 6 minutos; MMRC= Escala de dispnéia 

modifica do Medical Research Council; IMC=Índice de Massa Corpórea 
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