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RESUMO 

 

Introdução: Pacientes com DPOC apresentam prejuízo da função muscular 

respiratória relacionada aos sintomas respiratórios e aos fatores psicossociais 

bem como ao baixo condicionamento físico. O alongamento muscular 

respiratório surgiu como alternativa no tratamento da disfunção ventilatória 

nestes pacientes, entretanto ainda há carência de estudos que avaliem os 

benefícios da inclusão desta terapêutica ao exercício aeróbio. Objetivo: avaliar 

os efeitos da adição do alongamento da musculatura respiratória ao exercício 

aeróbico na mecânica toracoabdominal, capacidade funcional e aspectos 

psicossociais de pacientes com DPOC. Métodos: Este ensaio clínico envolveu 

28 pacientes com DPOC moderada a grave aleatorizados em Grupo Tratado 

(GT; n=14) e Grupo Controle (GC; n=14). Todos os pacientes foram 

acompanhados duas vezes por semana, durante 12 semanas. GC realizou 

exercício aeróbico e GT teve adição do alongamento ao treinamento. Os 

volumes regionais pulmonares no tórax superior, tórax inferior e abdome e 

contribuição desses compartimentos no volume total (pletismografia 

optoeletrônica), a dispneia basal (MRC) e nas atividades de vida diária 

(LCADL), a qualidade de vida relacionada a saúde (CRQ), o controle clínico da 

doença (CCQ), os sintomas de ansiedade e depressão (HAD) e a capacidade 

funcional (teste de caminhada de seis minutos) foram avaliados de maneira 

cega. Resultados: Após o tratamento, no GT apresentou aumento do volume 

abdominal, redução da contribuição do tórax inferior no volume total, 

diminuição da dispneia após o teste de caminhada. GT e GC apresentaram 

melhores escores no MRC, no LCADL, no CCQ e na capacidade funcional. 

Não houve alteração da qualidade de vida e na pontuação do HAD. 

Conclusões: A adição do alongamento da musculatura respiratória ao 

exercício aeróbico é capaz de melhorar a mecânica toracoabdominal e a 

dispneia após o esforço em pacientes com DPOC. Nossos resultados também 

confirmaram os efeitos positivos do exercício aeróbio sobre a dispneia basal e 

durante realizações de atividades de vida diária, sobre o controle clínico da 

doença e sobre a capacidade funcional destes pacientes. 
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Descritores: 

1- Doença pulmonar obstrutiva crônica 

2- Exercício 

3- Exercícios respiratórios 

4- Mecânica respiratória 

5- Dispneia 

6- Tolerância ao exercício.  
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ABSTRACT 

 

Background: Patients with COPD have impairment on respiratory muscle 

function related to respiratory symptoms and psychosocial factors as well as 

low fitness. The respiratory muscle stretching could be an alternative for 

treatment of respiratory dysfunction in these patients; however, there are few 

evidence about the benefits of including this therapy to aerobic exercise. 

Objective: to assess the effects of adding stretching of respiratory muscles to 

aerobic exercise in thoracoabdominal mechanics, functional capacity and 

psychosocial factors in patients with COPD. Methods: This trial enrolled 28 

patients with COPD moderate to severe randomized in Treatment Group (TG, 

n=14) and Control Group (CG, n=14). CG performed aerobic exercises and TC 

received adding respiratory muscles stretching twice weekly during 12 weeks. 

Blinded assessors evaluated regional lung volumes on superior thorax, inferior 

thorax and abdomen and their contribution on total chest wall volume 

(optoelectronic plethysmography), basal dyspnea (MRC), dyspnea during daily 

activities (LCADL), quality of life related with health (CRQ), clinical control of the 

disease (CCQ), anxiety and depression symptoms (HAD) and functional 

capacity (six minutes walking test). Results: After treatment, GT presented 

increase on abdominal volume and decrease on contribution of inferior thorax 

on total chest wall volume and lower dyspnea after walking test. Both groups 

presented improved scores on MRC, on LCADL, on CCQ and on functional 

capacity. Quality of life and HAD score was similar. Conclusions: Adding 

respiratory muscle stretching to aerobic exercise is able to improve 

thoracoabdominal mechanics and the dyspnea after effort in patients with 

COPD. Our results also confirmed the positive effects of aerobic exercise on 

dyspnea on baseline and during activity of daily living, on clinical control of the 

disease and on functional capacity of these patients. 
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1.1.  Definição, diagnóstico e epidemiologia.  

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida como uma 

enfermidade respiratória comum, prevenível e tratável, caracterizada por 

limitação ao fluxo aéreo persistente e progressiva. A obstrução aérea decorre 

da inflamação crônica das vias aéreas em resposta à inalação de partículas ou 

gases nocivos, sendo as principais causas o tabagismo e a deficiência da 

enzima alfa-1-antitripsina (GOLD, 2013).  

Classicamente, a DPOC é classificada em função do principal mecanismo 

causador da limitação ao fluxo aéreo em bronquite crônica ou enfisema 

pulmonar e a predominância destas alterações é variável em cada indivíduo, 

estando relacionada aos sintomas apresentados (SBPT, 2004). A bronquite 

crônica é definida clinicamente pela presença de tosse e expectoração na 

maioria dos dias por no mínimo três meses/ano durante dois anos 

consecutivos, enquanto o enfisema pulmonar é definido anatomicamente como 

aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição 

das paredes alveolares (Ministério da Saúde, 2010). Recomenda-se, 

entretanto, utilizar o termo DPOC, uma vez que a limitação crônica do fluxo 

aéreo é causada pela combinação das duas doenças (GOLD, 2013). 

O diagnóstico da doença se dá mediante análise do quadro clínico, da história 

clínica do paciente e após a realização da prova de função pulmonar (SBPT, 

2004). A espirometria é um teste de função pulmonar acessível e com 

excelente reprodutibilidade na avaliação da limitação do fluxo aéreo. A 

presença de volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pós-

broncodilatador < 80% do previsto em combinação com uma relação VEF1/CVF 

< 70% determinam a obstrução ao fluxo aéreo e logo, formalizam o diagnóstico 

de DPOC (Celli et al., 2004). 

Embora o comprometimento principal acometa o sistema respiratório, a DPOC 

é uma doença sistêmica com repercussões clínicas, psicológicas e sociais que 
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estão associadas a incapacidades e prejuízo da qualidade de vida (GOLD, 

2013). As elevadas taxas de morbidade e mortalidade em todo mundo têm 

substancial e crescente impacto econômico e social (GOLD, 2013); a real 

prevalência no Brasil e no mundo não é totalmente conhecida, devido às 

variações nos métodos e critérios diagnósticos, porém, estima-se que 12% dos 

brasileiros maiores de 40 anos (aproximadamente 5,5 milhões de indivíduos) 

apresentem a doença (SBPT, 2004).  

Segundo dados do estudo PLATINO, conduzido em cinco cidades latino-

americanas (São Paulo/Brasil; Cidade do México/México; Montevidéu/Uruguai; 

Santiago/Chile e Caracas/Venezuela), a prevalência de DPOC na região 

metropolitana de São Paulo é de 15,8% e aumenta com o avançar da idade 

(Menezes et al., 2005). Em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde 

(2010), a DPOC foi responsável por 170.000 internações hospitalares no 

Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2008 e o número de óbitos 

decorrente da doença variou em torno de 33.000 mortes anuais de 2000 a 

2005, colocando a DPOC entre a quinta e sexta das principais causas de morte 

no Brasil.  

 

1.2. Fisiopatologia da DPOC 

 

A inflamação crônica apresentada por esses indivíduos é uma resposta 

amplificada do sistema respiratório, geneticamente determinada, frente à 

exposição ao agente irritante (GOLD, 2013) que causa alterações no 

parênquima pulmonar, brônquios e bronquíolos (SBPT, 2004), sendo este 

último, o principal local anatômico responsável pela limitação ao fluxo aéreo 

nos pacientes com DPOC (Hogg et al., 2004).  

Além do impacto no sistema respiratório, a inflamação associada ao estresse 

oxidativo pode estar envolvida nos mecanismos de comprometimento sistêmico 

da DPOC (Macnee, 2005). Esses pacientes apresentam depleção nutricional 
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(Gosker et al., 2007) com consequente perda de massa magra (Debigare et al., 

2003) e osteoporose (Andreassem e Vestbo, 2003); além disso, os pacientes 

com DPOC apresentam disfunção endotelial (Maclay et al., 2009) e sobrecarga 

cardíaca (Macnee, 2005). Essas alterações compõem o caráter sistêmico da 

doença e, especialmente em pacientes graves, têm importante impacto nas co-

morbidades e na taxa de mortalidade (GOLD, 2013). 

 

1.3. Alterações Ventilatórias  

 

É sabido que indivíduos com doenças respiratórias, dentre elas a DPOC, 

sofrem alterações dos volumes e capacidades pulmonares dinâmicos e 

estáticos, como redução do VEF1 e da capacidade vital forçada (CVF). Além 

disso, as doenças respiratórias chamadas de obstrutivas causam aumento do 

volume residual (VR) com consequente aumento da capacidade residual 

funcional (CRF) e da capacidade pulmonar total (CPT) levando ao 

aprisionamento aéreo, e cronicamente, a hiperinsuflação pulmonar, (Gallagher, 

1991).  

A obstrução ao fluxo aéreo e as alterações da conformidade da parede torácica 

secundárias a hiperinsuflação pulmonar contribuem para o desenvolvimento de 

anormalidades no padrão respiratório e no movimento toracoabdominal (MTA) 

de indivíduos com DPOC (Alves, 2006). As alterações do padrão respiratório 

conferem uma redução do volume corrente (VC), com aumento da ventilação 

de espaço-morto e volume minuto (VE) normal ou aumentado nesta população. 

O aumento na frequência respiratória (FR) pode se dar por redução no tempo 

inspiratório (TI) e em menor grau, por diminuição no tempo expiratório (TE) 

(Fernandes, 2007). Essa alteração do padrão respiratório reforça a teoria de 

que os quimioreceptores centrais e periféricos não são, isoladamente, os 

principais responsáveis pela modulação do sistema respiratório. Atualmente, 

acredita-se que os reflexos oriundos dos mecanoceptores presentes nos 

músculos da caixa torácica e diafragma também contribuem significativamente 
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para tal modulação (Roussos e Koutsoukou 2003). Considerando que nas 

doenças respiratórias obstrutivas, a hipersinsuflação leva a prejuízos no 

diafragma como a piora na relação tensão-comprimento, diminuição da sua 

zona de aposição e do raio de curvatura, bem como modificações no tipo e no 

arranjo de suas fibras (Laghi e Tobin, 2003) prejudicando sua capacidade de 

gerar força e alterando sua configuração, com consequente diminuição na sua 

participação na geração do VC (Decramer, 1987), espera-se que em pacientes 

com DPOC ocorram alterações no padrão respiratório.  

Afim de prevenir as alterações oriundas da obstrução das vias aéreas e da 

hiperinsuflação que levam ao encurtamento dos músculos inspiratórios, que 

são mantidos em contração isométrica constante, de modo a tentar manter 

adequado fluxo aéreo para os pulmões (Minoguchi et al., 2002; Peche et al., 

1996; Izumizaki et al., 2008), os músculos da caixa torácica e a musculatura 

acessória da respiração sofrem aumento em suas funções contráteis em 

repouso e, principalmente, no esforço (Martinez, 1990). Diversos estudos 

evidenciam aumento na atividade dos músculos escalenos, 

esternocleidomastoídeo, intercostais e trapézio em repouso e nas situações de 

maior demanda ventilatória (De Troyer, 1994; Duiverman, 2004; De Andrade, 

2005). Estes músculos participam na fase inspiratória favorecendo a expansão 

torácica pela tração das costelas (Peche et al., 1996). 

Em estudo experimental, Decramer e DeTroyer (1984) concluíram que os 

músculos intercostais sofrem encurtamento de 7% entre a CRF e a CPT, ao 

passo que, em pacientes com DPOC, o diafragma sofre encurtamento de suas 

fibras da ordem de 30 a 40%, com consequente redução de sua função por 

desequilíbrio da relação tensão-comprimento (Braun et al., 1982). Os 

sarcômeros apresentam redução no seu comprimento e não podem 

desenvolver a força contrátil máxima (Ito et al., 1999; Gordon et al.,1966) 

fazendo com que os mesmos trabalhem em posição de desvantagem 

mecânica, reduzindo sua capacidade em gerar força (De Troyer, 1997) e 

levando a um aumento no gasto energético e maior propensão à fadiga durante 

os exercícios físicos (Kokkonen et al, 2007; Putt et al., 2008). 
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O encurtamento das miofibrilas musculares prejudica uma propriedade biofísica 

dos músculos esqueléticos denominada tixotropia muscular (Izumizaki et al., 

2006). Tixotropia pode ser definida como uma transformação reversível do 

estado sol-gel (Lakie e Robson, 1988) que ocorre como resultado do aumento 

no número de ligações estáveis entre os filamentos de actina e miosina quando 

o músculo está em repouso (Gama et al., 2007). Do ponto de vista clínico, o 

grau de encurtamento e de tensão muscular em repouso dependem do 

histórico de contrações musculares e movimentos realizados. No sistema 

toracoabdominal isso implica em aumento no encurtamento quando o músculo 

se contrai com os pulmões totalmente insuflados (Izumizaki et al., 2006).  

A alteração das propriedades diafragmáticas somada ao prejuízo da ação dos 

demais músculos da caixa torácica fazem com que esses pacientes necessitem 

de maior acionamento ventilatório central (Aubier et al., 1980), aumentando o 

trabalho ventilatório e a sensação de dispneia (Stubbing et al., 1980; Ward et 

al., 1988), podendo evoluir com assincronia toracoabdominal (Tobin et al., 

1983; Alves, 2006) e movimento paradoxal nas situações de maior demanda 

(Jubran e Tobin, 1992). 

 

 1.4. Dispneia 

 

A dispneia é o principal sintoma relatado pelos pacientes com DPOC e sua 

gênese decorre da interação entre mecanismos periféricos e centrais. Como 

mecanismos periféricos temos a resposta aos estímulos dos quimioceptores 

sensíveis às variações de PaO2 e PaCO2, receptores pulmonares (receptores 

de ação lenta e rápida, fibras polimodais Aδ e fibras C amielínicas) e 

mecanoceptores (fusos musculares e órgãos tendinosos) sensíveis à 

hiperinsuflação pulmonar, mudanças no recrutamento diafragmático e dos 

músculos da caixa torácica (Burki e Lee, 2010; Breslin et al., 1990). As 

aferências provenientes dos receptores periféricos são processadas no sistema 

nervoso central pelo sistema límbico e córtex sensório motor (Burki e Lee, 
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2010) e resultam em estímulos nervosos para os músculos respiratórios que 

modificam seu modelo e acionamento (Breslin et al., 1990). 

Diversos fatores contribuem para o surgimento da dispneia em pneumopatas, 

como o aumento na carga mecânica imposta à musculatura inspiratória, 

aumento na restrição da caixa torácica, fraqueza dos músculos respiratórios, 

desproporção entre a demanda e a capacidade ventilatória, anormalidades das 

trocas gasosas, compressão dinâmica das vias aéreas e efeitos 

cardiovasculares (Gosselink et al., 1995). 

No sistema respiratório, a presença da dispneia leva o indivíduo a modificar 

seu padrão respiratório como resposta às mudanças capazes de alterar o drive 

ventilatório, na tentativa de minimizar o esforço respiratório e o desconforto por 

ele gerado (Chonan et al., 1990). A persistência da dispneia prejudica a 

qualidade de vida, conduz a incapacidades e força o indivíduo a fazer ajustes 

em seu estilo de vida (Jones et al., 2012), tornando-os cada vez mais inativos e 

descondicionados, evoluindo com maiores chances de exacerbações e 

internações hospitalares (Fuji, 2010).  

 

1.5. Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) pode ser definida como “a 

quantificação do impacto da doença nas atividades de vida diária e no bem 

estar do paciente, de maneira formal e padronizada” (Jones et al.,1991) e 

resulta da interação entre os desfechos clínicos e as experiências vividas pelo 

mesmo (Jones, 2006). Seu conceito integra dimensões como o estado geral de 

saúde, saúde mental, qualidade do sono, habilidade em realizar as atividades 

de vida diária e capacidade de interação social (Tsiligianni et al., 2011). 

Em pacientes com DPOC, o declínio da QVRS está intimamente relacionado à 

intensidade da dispneia e à redução no envolvimento nas atividades de vida 
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diária apresentados por esses indivíduos (Ries, 2006; Reardon et al., 2006). 

Pereira et al. (2009) encontraram correlação negativa entre a QVRS, variáveis 

gasométricas, teste de caminhada de seis minutos (TC6) e o VEF1 de 

pacientes com DPOC, sugerindo a existência de uma associação entre a 

QVRS e parâmetros funcionais, diretamente afetada pelo grau de 

comprometimento ventilatório (Berry et al., 2012). 

Devido à sua característica multidimensional, tornou-se uma das medidas de 

saúde mais importantes a serem avaliadas (Stucki et al., 2007) e requer o uso 

de instrumentos específicos para sua avaliação como questionários e diários. 

Os questionários estão sendo cada vez mais utilizados em conjunto à avaliação 

da função pulmonar em ensaios clínicos para compreensão dos resultados 

obtidos em tratamentos farmacológicos, assim como da reabilitação pulmonar 

(Jones, 2006). A utilização de ferramentas confiáveis e válidas contribui para 

um aumento substancial na aplicação dos mesmos (Moreira, 2009). 

Há dois tipos de questionários para avaliação da percepção do paciente sobre 

seu estado de saúde e qualidade de vida, os questionários genéricos e os 

específicos (Moreira, 2009). Os genéricos podem ser aplicados em diferentes 

condições clínicas, intervenções e culturas. Já os específicos foram 

desenvolvidos para avaliar uma determinada doença e quantificar as respostas 

após uma intervenção, geralmente analisando os sintomas, incapacidades ou 

limitações ocasionadas pela doença avaliada; tendo como vantagem, a 

obtenção de resultados que detectam pequenas mudanças no curso da doença 

(Pagani et al., 2006; Thoma et al., 2008). Dentre os questionários específicos 

para doença respiratória, três modelos são amplamente utilizados: o Saint 

George Respiratory Questionnaire (SGRQ), o questionário de vias aéreas 20 

(AQ20) e o Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), todos já validados na 

língua portuguesa do Brasil (Moreira, 2009). 
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1.6. Nível de Atividade da Vida Diária 

 

As atividades da vida diária (AVD) são aquelas relacionadas aos cuidados 

pessoais e à mobilidade, e estão associadas com as habilidades sociais e 

solucionar problemas, e interação com o ambiente (Teixeira, 2003). 

Fazem parte das AVD, a capacidade do indivíduo vestir-se, alimentar-se, tomar 

banho, pentear-se, comunicar-se por telefone ou pela escrita, manipular 

dinheiro, livros ou jornais, e atividades de mobilidade corporal como sentar-se, 

mover-se ou transferir-se de um lugar para outro (Trombly, 1989). 

Em decorrência das limitações impostas pela doença, pacientes com DPOC 

cursam com limitação nas AVD, sendo estas mais limitadas quanto mais grave 

for a obstrução pulmonar (Carpes et al., 2008). A adequada avaliação dessas 

limitações ganha importância quando considerada a relação entre o nível de 

atividade física, morbidade e mortalidade em portadores de DPOC (Pitta et al., 

2008) 

O método mais simples e mais utilizado para avaliação das limitações nas AVD 

é o uso de questionários específicos para esse fim. A literatura dispõe de 

diversos questionários desenvolvidos especificamente para avaliação das 

limitações em AVD de pacientes com DPOC, dentre estes instrumentos 

destaca-se a escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL), já validada 

para a língua portuguesa do Brasil (Carpes et al., 2008). 

 

1.7. Sintomas Psicossociais 

 

Estudos apontam uma elevada prevalência de sintomas psicossiciais em 

pacientes com DPOC (Eisner et al., 2010; Kunik et al., 2005). Segundo Eisner 

et al. (2010) os sintomas de ansiedade estão presentes em 9,57 a 49% dos 
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pacientes com DPOC; enquanto Kunik et al. (2005) encontraram sintomas 

depressivos da ordem de 22,8 a 52% nesses pacientes.  

A ansiedade é definida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais como uma “antecipação apreensiva de um futuro infortúnio 

acompanhada de uma sensação de disforia ou sintomas somáticos de tensão” 

(Jorge, 2002). Nos indivíduos com DPOC, a ansiedade está relacionada à 

presença da dispneia e à antecipação das sensações provocadas pelo esforço 

físico (Godoy et al., 2009). A sensação de falta de ar é motivo de angústia para 

o paciente e pode surgir acompanhada de pânico relacionado ao medo de 

morrer (Kaplan & Shadock, 1998). 

A ansiedade promove significativas manifestações somáticas, dentre as quais 

destacam-se insônia, sinais de tensão motora, sintomas cardiovasculares e 

sintomas respiratórios como sensação de falta de ar, taquipneia e 

encurtamento dos músculos respiratórios (Hetem & Graeff, 1997). 

O termo “depressão” pode designar um sintoma, uma síndrome ou um 

transtorno mental. Os transtornos depressivos são condições clínicas sérias, 

potencialmente letais, com quadro clínico dominado por humor patológico e 

alterações comportamentais, cognitivas e vegetativas (Constantino Miguel, 

2011).  

Nos portadores de DPOC os sintomas depressivos são uma resposta 

psicológica do paciente quando o mesmo se depara com as significativas 

limitações na realização das AVD e com o esforço exigido para ajustar-se à 

incapacidade. Com a progressão da doença e dos sintomas de ansiedade e 

depressão ocorrem substituições em diferentes áreas da vida cotidiana. As 

atividades recreacionais e desportivas vão sendo substituídas por atividades 

mais leves; em alguns casos a descontinuação da atividade laboral se faz 

necessária e, além disso, por vergonha da tosse crônica e da excessiva 

produção de escarro, muitos pacientes sentem-se constrangidos em público 

(Hass & Axen, 1991); contribuindo para o isolamento social. Para avaliação dos 

sintomas de ansiedade e depressão é comum a utilização da Escala Hospitalar 
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de Ansiedade e Depressão (HAD), validada para o português-brasileiros 

(Botega et al., 1995). 

 

1.8. Capacidade Funcional  

 

Embora a limitação ventilatória e os sintomas decorrentes dela tenham 

importante impacto no estado geral de saúde dos pacientes com DPOC, a 

intolerância ao esforço também é atribuída à disfunção muscular esquelética 

(Bonfim, 2011). A síndrome da disfunção muscular esquelética (SDME) é 

caracterizada pela diminuição significativa da massa muscular bem como das 

propriedades de força e resistência, e está associada a maior mortalidade, 

menor desempenho físico e piores níveis de saúde (Bonfim, 2011).  

O mecanismo fisiopatológico da SDME não está totalmente elucidado, contudo, 

parece estar associado a fatores como descondicionamento físico, diminuição 

da capacidade oxidativa, redistribuição das fibras musculares oxidativas (tipo I) 

em glicolíticas (tipo II), uso de corticoesteróides, alterações nos níveis de 

hormônio do crescimento e testosterona, hipóxia, hipercapnia, senescência e 

estado nutricional (Allaire, 2004; Gea & Barreiro, 2008; Santiworakul et al., 

2009). As consequências destas alterações são maior dependência do 

metabolismo anaeróbio e elevação precoce dos níveis de lactato sanguíneo 

frente a baixos níveis de exercício (Allaire, 2004; Gea & Barreiro, 2008), com 

consequente elevação da frequência respiratória e piora da dispneia (Serres et 

al., 1998).  

Em decorrência dessas alterações, a musculatura periférica de pacientes com 

DPOC apresenta como principais complicações a atrofia, fraqueza, 

fadigabilidade e ineficiência metabólica (Debigare e Maltais, 2008). Essas 

complicações levam à redução da independência nas AVD e piora da 

capacidade funcional, mesmo nos estágios iniciais da doença (Carrai et al., 

2012). 
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Os testes de avaliação da capacidade funcional oferecem uma estimativa 

indireta, objetiva e comparável da tolerância do paciente às demandas físicas 

cotidianas. Dentre os testes mais utilizados está o TC6. Este teste tem como 

vantagens o seu baixo custo, sua facilidade em ser executado e a sua boa 

reprodutibilidade; além de disponibilizar aos avaliadores informações 

importantes que remetem à interação entre os sistemas respiratório, cardíaco e 

muscular periférico; assim como a saturação periférica de O2, a frequência 

cardíaca e a percepção de dispneia e de cansaço de membros inferiores após 

o esforço (ATS, 2002).  

Do ponto de vista clínico, a diminuição da capacidade de exercício e da 

funcionalidade decorrentes da disfunção muscular periférica, associadas à 

dispneia, levam a inatividade física. Isto configura o ciclo vicioso: inatividade - 

descondicionamento – dispneia, já mencionado na literatura (Fuji, 2010); a fim 

de interromper ou, pelo menos, minimizar os efeitos desse ciclo vicioso, a 

literatura é unânime quanto a necessidade de acompanhamento em Programas 

de Reabilitação Pulmonar com a realização de exercícios físicos. Além da 

reabilitação pulmonar, a realização de técnicas como o treinamento muscular 

respiratório tem mostrado efeito positivo quanto a melhora da capacidade 

funcional como consequência da melhora da eficiência ventilatória e da 

percepção central e periférica do esforço (McConnell, 2012). 

 

1.9. Reabilitação Pulmonar  

 

Segundo a ATS (2013), a reabilitação pulmonar (RP) é “uma intervenção 

multidisciplinar, baseada em evidências, para pacientes com doenças 

respiratórias crônicas, sintomáticos e com redução das atividades de vida 

diária”. As principais metas dos programas de reabilitação são a redução dos 

sintomas, melhora da qualidade de vida e aumento da participação física e 

emocional nas atividades da vida diária (GOLD, 2013), reduzindo assim os 
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gastos com saúde através da estabilização dos sintomas ou reversão das 

manifestações sistêmicas da doença (ATS, 2013). 

Os programas de RP devem abranger a avaliação do paciente, o treinamento 

físico por meio de exercícios, programa educacional, intervenção nutricional e 

suporte psicológico (ATS, 2013). O treinamento físico é o principal componente 

da RP (Lacasse et al., 2006), sendo que seus benefícios ocorrem devido às 

adaptações cardiovasculares e musculoesqueléticas, revertendo os efeitos 

deletérios do descondicionamento físico e demais manifestações sistêmicas da 

DPOC (Troosters et al., 2005). O American College of Sports Medicine (ACSM) 

recomenda, como medida de promoção à saúde, a realização de atividades 

aeróbicas de moderada intensidade num mínimo de 30 minutos diários, em 

cinco dias da semana ou um mínimo de 20 minutos de atividade de alta 

intensidade com a mesma frequência semanal (ACSM, 2007). 

Pacientes com DPOC nem sempre conseguem atingir a alta intensidade 

preconizada pelo ACSM devido às limitações advindas da doença como a 

incapacidade de responder ao aumento da demanda de oxigênio pela 

musculatura periférica, às limitações ventilatórias, a hiperinsuflação pulmonar 

dinâmica e ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar no exercício. 

Conhecidas as restrições decorrentes da DPOC, o programa de treinamento 

físico deve ser adaptado às limitações individuais do paciente, sejam de origem 

cardiovascular, pulmonar ou músculo-esquelética. Recomenda-se, para 

indivíduos sadios, a realização de treinamento com intensidade de 55-85% da 

frequência cardíaca de reserva, por no mínimo oito semanas (Troosters et al., 

2005). 

Os conhecidos benefícios da RP em pacientes com DPOC são a melhora da 

capacidade de exercício, redução da dispneia, melhora da função motora, 

melhora da qualidade de vida, redução da ansiedade e depressão, e redução 

no número de internações hospitalares (GOLD, 2013). 

Uma potencial contribuição adicional do fisioterapeuta ao programa de 

reabilitação pulmonar é a realização das estratégias ventilatórias, que são um 
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conjunto de medidas que visam o alívio da dispneia através da redução da 

hiperinsuflação dinâmica, melhora da função muscular respiratória e do 

movimento toracoabdominal (Gosselink, 2003).  

 

1.9.1. Estratégias Ventilatórias e Alongamento Muscular Respiratório 

 

Como técnicas de estratégia ventilatória temos: técnicas de relaxamento, 

respiração com os lábios semi-cerrados (freno-labial), técnica de expiração 

ativa, posicionamento corporal, uso de cinta abdominal, treinamento muscular 

respiratório, técnicas de mobilização torácica e respiração diafragmática (RD) 

(Gosselink, 2003). 

Amplamente utilizada na prática clínica, a RD promove modificações 

voluntárias no padrão respiratório e no movimento toracoabdominal mediante 

aumento no volume corrente, redução na frequência respiratória e alterações 

na mobilidade da caixa torácica e do diafragma (Sakner et al., 1984; Gosselink 

et al., 1995; Cahalin et al., 2002). Recentemente, Yamaguti et al. (2012) após 

aplicação de protocolo de RD encontraram, além do aumento da mobilidade 

abdominal já descrito, melhora da distância percorrida no TC6 e melhora da 

qualidade de vida. Entretanto há estudos que atribuem à RD piora da eficiência 

ventilatória devido ao recrutamento adicional de outros músculos da parede 

torácica levando a assincronia entre os músculos da caixa torácica e abdome e 

piora da dispneia (Gosselink et al., 1995; Vitacca et al., 1998). 

Paralelamente aos exercícios já utilizados, foi realizada uma série de estudos 

baseados no alongamento muscular respiratório na tentativa de quebrar o ciclo 

“encurtamento-contração-encurtamento” dos músculos respiratórios, presente 

nos pacientes com DPOC. Yamada et al. (1996) avaliaram os efeitos do 

alongamento da musculatura de tronco associada a movimentos ativos de 

membros superiores por um período de quatro semanas em 12 pacientes com 

DPOC. Os autores concluíram que a técnica foi capaz de promover redução da 
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CPT, CRF e do VR, melhora na qualidade de vida, na distância percorrida no 

TC6 e na dispneia após TC6.  

Ito et al. (1999) avaliaram os efeitos agudos do alongamento muscular 

respiratório versus exercício diafragmático em 16 pacientes com DPOC. A 

ordem de realização das duas técnicas foi aleatória com período de “wash out” 

de 20 minutos entre elas. Agudamente o exercício diafragmático mostrou-se 

superior ao alongamento muscular respiratório quanto ao aumento do tempo e 

diminuição do volume expiratório, aumento do volume corrente e redução do 

volume expirado de CO2. 

Putt et al. (2008) avaliaram de modo cruzado e cego 14 pacientes com DPOC 

quanto aos efeitos agudos do alongamento do músculo peitoral maior 

posteriormente ao treinamento aeróbico e de força muscular periférica por sete 

semanas. Os autores concluíram que a técnica foi capaz de promover aumento 

da Capacidade Vital e ADM do ombro, sem modificação da expansibilidade 

torácica ou da dispneia. Embora bem delineado, este estudo apresenta como 

importante limitação a falta de avaliação da função pulmonar dos pacientes, 

não permitindo categorizar os pacientes e generalizar os resultados. 

Minoguchi et al. (2002) compararam os efeitos do alongamento muscular 

respiratório versus treinamento muscular inspiratório (TMI) em indivíduos com 

DPOC. O alongamento muscular respiratório mostrou-se mais eficaz que o TMI 

quanto à redução da CRF, aumento da expansibilidade torácica e da distância 

percorrida no TC6. Os autores não observaram diferenças quanto à dispneia e 

força muscular respiratória.  

Paulin et al. (2003) avaliaram os efeitos de um protocolo de aumento da 

mobilidade torácica, baseados na respiração diafragmática e alongamento ativo 

da musculatura do tronco em diferentes posições corporais, em pacientes com 

DPOC. Os autores concluíram que o protocolo foi eficaz em aumentar a 

expansibilidade torácica, melhorar a qualidade de vida, reduzir a depressão e 

aumentar a distância no TC6. Cunha et al. (2005) avaliaram os efeitos do 

alongamento passivo dos músculos trapézio superior, esternocleidomastoídeo, 
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escaleno e peitoral maior pacientes com DPOC. Os autores concluíram que a 

técnica foi capaz de promover aumento nos perímetros torácicos, no volume 

corrente, nas pressões respiratórias máximas e redução na atividade 

eletromiográfica dos músculos trapézio e peitoral maior, indicando melhora da 

eficiência mecânica ventilatória. As principais limitações deste estudo são a 

ausência de um grupo controle e o reduzido tamanho da amostra, composta 

por oito pacientes do gênero masculino. Os autores encontraram resultados 

divergentes quanto à atividade eletromiográfica de escalenos e 

esternocleidomastoídeos, que tiveram aumento do estímulo de contração 

desigual quanto à lateralidade, tornando questionável a qualidade da técnica 

empregada ou se os resultados obtidos podem ter sido influenciados por viés 

amostral. 

Embora apresentem resultados positivos, esses estudos apresentam limitações 

como pequeno número amostral, ausência de aleatorização e não inclusão de 

um programa de exercício aeróbio, considerado padrão ouro (GOLD 2013), ao 

protocolo de estudo. Considerando-se os achados disponíveis na literatura, não 

há conhecimento sobre a possível contribuição adicional do alongamento 

muscular respiratório a um programa de RP em pacientes com DPOC. Sendo 

assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição do alongamento da 

musculatura acessória da respiração ao exercício aeróbico na mecânica 

toracoabdominal, capacidade funcional, qualidade de vida e sintomas em 

pacientes com DPOC. 
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2. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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2.1. Casuística 

Foram acompanhados 28 pacientes portadores de DPOC com grau de 

obstrução moderada ou grave, em seguimento clínico no ambulatório de 

doenças obstrutivas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com diagnóstico de DPOC 

estabelecido de acordo com os critérios recomendados pela American Thoracic 

Society (ATS, 2005).  

 

2.1.1. Critérios de inclusão: 

- Aceitar participar do estudo com autorização por escrito; 

- Ser portador de DPOC classificado como moderado ou grave com 

diagnóstico há no mínimo 6 meses (apresentar o relação VEF1/CVF < 70% 

com  50% ≤ VEF1<80% do valor predito);  

- Idade > 40 anos; 

- Ser ex-tabagista, com consumo superior a 20 anos-maço; 

- Não ser dependente de oxigênio; 

- Apresentar estabilidade clínica (ausência de sintomas respiratórios ou 

procura por serviço médico além do habitual) por pelo menos 1 mês com 

condições clínica e medicamentosa otimizadas; 

- Ausência de outras pneumopatias associadas ou de evidências clínicas 

de doenças cardiovasculares que comprometessem a realização dos 

testes ou do protocolo de tratamento; 

- Não ter sido submetido a cirurgias torácicas ou abdominais altas nos 

últimos 30 dias; 
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- Ausência de problemas cognitivos que impossibilitassem a compreensão 

do estudo; 

- Ausência de dor, deficiências físicas e/ou neurológicas que pudessem 

comprometer a realização do programa de tratamento; 

- IMC: ≥ 18,5 e < 35 Kg/m2; 

 

2.1.2. Critérios de Exclusão 

 

- Descompensação grave da DPOC (necessidade de modificação da terapia 

medicamentosa ou internação hospitalar) durante o período das avaliações 

ou tratamento; 

- Não manter assiduidade ao programa de tratamento (nº de faltas superior 

a três dias de tratamento) ou a algum dos testes de avaliação propostos; 

 

2.2. Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição (CAPPesq) sob número 1295/09 e inscrito no ClinicalTrials.gov sob 

número NCT02036762. Todos os pacientes leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar da pesquisa 

sendo orientados a retirar seu consentimento se assim o quisessem, sem que 

isso implicasse em modificação no acompanhamento médico recebido. 

Qualquer evento adverso ocorrido seria relatado a CAPPesq.  
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2.3. Desenho Experimental 

Este ensaio clínico aleatorizado, controlado e com avaliação cega alocou os 

participantes em uma proporção de 1:1 no grupos tratamento (GT) e controle 

(GC). 

A aleatorização foi realizada no software Wndows Excel que gerou uma 

sequência de alocação. A sequência aleatória dos códigos correspondendo aos 

grupos de intervenção foram colocados em envelopes pardos numerados e 

guardados em local seguro, onde apenas o pesquisador responsável pela 

alocação (não envolvido nem na avaliação e nem na intervenção) tinha acesso. 

O pesquisador responsável pela intervenção era avisado a qual grupo de 

tratamento cada paciente incluído pertencia. Os pesquisadores envolvidos nas 

avaliações foram cegos quanto à alocação dos pacientes nos grupos de 

intervenção.  

Ressaltamos que o tratamento medicamentoso de base do paciente 

permaneceu inalterado, seguindo as orientações médicas. Ambos os grupos 

realizaram protocolo de exercício aeróbio em esteira ergométrica. Além do 

exercício aeróbio, o GT realizou programa de alongamento da musculatura 

torácica enquanto o GC realizou alongamento de flexores e extensores de 

punho, plantiflexores e dorsiflexores do tornozelo. As sessões completas 

tinham uma duração de aproximadamente 60 minutos, sendo realizadas duas 

vezes por semana, num período de 12 semanas consecutivas.  

 

2.4. Avaliações 

 

2.4.1. Dados antropométricos e caracterização da amostra 

Após inclusão no estudo os sujeitos participantes foram entrevistados, 

mediante instrumento próprio, para aquisição de: idade, peso, estatura, cálculo 
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do índice de massa corpórea (IMC), tempo de tabagismo e quantidade de 

cigarros consumidos, e presença de comorbidades associadas. 

Os pacientes realizaram a prova de função pulmonar simples para obtenção 

dos parâmetros: CVF, VEF1 e índice de Tiffenau (VEF1/CVF). Com esse teste 

foi determinada a gravidade da obstrução pulmonar considerando o VEF1 como 

parâmetro (GOLD, 2012).  

Todos os testes foram realizados de acordo com os critérios de 

reprodutibilidade e aceitabilidade utilizados internacionalmente (Miller et al., 

2005) utilizando-se os valores de referência de espirometria para brasileiros 

(Pereira, 2002). 

 

2.4.2. Variáveis de Desfecho 

 

As avaliações desta pesquisa foram realizadas em dois dias consecutivos. No 

primeiro dia foram registrados os dados antropométricos os pacientes 

realizaram a avaliação da função pulmonar simples, aplicação dos 

questionários e avaliação da mecânica toracoabdominal. No segundo dia os 

pacientes foram submetidos à aplicação dos questionários seguida pela 

realização do TC6.  

 

2.4.2.1. Capacidade Funcional 

 

A capacidade funcional foi avaliada pelo TC6 padronizado realizado num 

corredor de 30 metros, com o paciente caminhando durante seis minutos e 

sendo medida a distância percorrida neste tempo, utilizando-se as frases de 

incentivo padronizadas de minuto em minuto. Caso o paciente apresentasse 



22 

 

dispneia limitante ou qualquer outro desconforto incapacitante, o mesmo era 

orientado a diminuir a velocidade ou interromper o teste até recuperar as 

condições de continuá-lo (ATS, 2002). Antes e após cada teste, foi monitorada 

a frequência cardíaca (FC) e FR, a saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e a 

sensação de dispneia por meio da Escala de Borg Modificada (Borg, 1982). O 

desempenho do paciente foi avaliado pela maior distância percorrida em um 

dos dois testes realizados, sendo considerada a distância em metros (m) e em 

percentual do previsto pela equação proposta por Britto e colaboradores 

(2013).  

 

2.4.2.2. Mecânica Toracoabdominal 

 

Os volumes pulmonares foram avaliados de modo indireto por meio do estudo 

da cinemática do complexo toracoabdominal com o uso do Pletismógrafo 

Optoeletrônico (OEP) (BTS Bioengineering Milão-Itália) (Aliverti e Pedotti, 

2003) durante a realização de exercício submáximo em cicloergômetro. 

A Pletismografia Optoeletrônica permite a avaliação do volume da caixa 

torácica como um todo, bem como os volumes de seus três compartimentos 

(TS: tórax superior, TI: tórax inferior e ABd: abdome). O modelo tri-

compartimental leva em consideração: 1 - as diferentes pressões exercidas 

durante a inspiração sobre as áreas de aposição do pulmão e do diafragma 

com as costelas (TS e TI, respectivamente), 2 - a ação direta do diafragma no 

gradil costal inferior (TI) e 3 - a ação da musculatura acessória da ventilação 

sobre o gradil costal superior (TS) (Sanchez, 2010). 

O OEP é um sistema computadorizado de análise de movimento constituído 

por câmeras de vídeo que operam mais de 100 imagens por segundo 

sincronizadas com luzes de diodo (LED) infravermelhas piscantes ligadas a 

refletores estroboscópicos. Essas câmeras enviam sinais infravermelhos aos 

89 marcadores retro-reflectivos que são posicionados nas superfícies anterior, 
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posterior e laterais do tórax e abdome, em pontos anatômicos previamente 

determinados (Figura 1). 

 

Figura 1. Posicionamento dos 89 marcadores ao longo da superfície da parede 

torácica. 

 

 Por meio de um sistema computadorizado, é gerado um modelo geométrico 

formado pela reflexão destes marcadores e imagem tridimensional obtida é 

analisada pelo seu deslocamento em função do teorema de Gauss (Aliverti et 

al., 2001; Aliverti & Pedotti, 2003) (Figura 2).  



24 

 

 

Figura 2. Imagem tricompartimental do complexo toracoabdominal e seus 

respectivos volumes. 

 

Neste estudo, foram utilizadas oito câmeras para aquisição das imagens. O 

instrumento foi calibrado anteriormente a cada coleta. O processo de 

calibração constou de três etapas: 1º) foram posicionadas três hastes com 

marcadores para que o sistema pudesse reconhecer três eixos de imagem, 

devendo as mesmas ser visualizadas completamente por pelo menos três 

câmeras; 2) foi realizada calibração dinâmica, com a varredura da área onde o 

participante seria posicionado, por meio da movimentação da haste nos planos 

sagital, frontal e transversal; 3) foi realizado o posicionamento do paciente 

frente às câmeras de modo a analisar a visualização de todos os eletrodos, 

bem como a influência do movimento corporal sobre estes (Aliverti & Pedotti, 

2003). 

Após o procedimento de calibração do sistema, o individuo era posicionado em 

sedestação, com os membros superiores relaxados, sendo orientado a respirar 
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tranquilamente durante dois minutos para a familiarização com o ambiente e 

equipamentos. Os indivíduos foram orientados a não falar, tossir ou 

movimentar-se durante o teste. Iniciava-se a aquisição dos dados por 30 

segundos de respiração tranquila. Posteriormente o paciente realizava 

exercício em cicloergômetro, com velocidade fixa de 60 rotações por minuto, 

sem carga, durante três minutos, então os dados eram novamente coletados. 

Após esse período, o teste seguia com o paciente pedalando por dois minutos, 

partindo de carga 0 até atingir 25% da carga máxima (em Watts) em função da 

idade e altura pela fórmula proposta por Jones et al. (1985): 

Wmax* = [ 20,4 (altura) – 8,74 (idade) – 288 (gênero) – 1909 / 2] 

*altura em centímetros, idade em anos e gênero masculino=0 e feminino=1. 

Alcançada a carga de trabalho proposta, o paciente permanecia pedalando por 

30 segundos para aquisição das imagens. O protocolo experimental teve 

duração total de oito minutos (Figura 3). Antes, durante e após o exercício 

foram monitoradas a FC, SpO2 e qualquer sinal de intolerância ao esforço. 

Antes e após o teste era questionada ao paciente a sensação de dispneia pela 

escala de Borg e era aferida a pressão arterial. 

 

 

Figura 3. Posicionamento do paciente no cicloergômetro e protocolo de esforço 

neste.  
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Os registros adquiridos foram convertidos em arquivos de dados e importados 

para uma planilha na qual dados numéricos correspondiam às variáveis 

mensuradas a cada ciclo respiratório. A partir desses dados eram obtidos: VC, 

FR, volume no tórax superior (VTs), volume no tórax inferior (VTi), volume 

abdominal (VABd), contribuição relativa do tórax superior, tórax inferior e 

abdome para o volume corrente (%Ts, %Ti e %ABd, respectivamente). 

 

2.4.2.3. Dispneia  

 

A dispneia foi avaliada por meio da Escala Modificada de Borg. Este é um 

instrumento tradicionalmente utilizado na literatura internacional principalmente 

por ser de fácil aplicabilidade e compreensão. A Escala Modificada de Borg é 

composta por uma pontuação que vai de 0 (nenhuma falta de ar) a 10 (máxima 

falta de ar). O paciente relata seu grau de dispneia escolhendo um valor entre 0 

e 10 durante o repouso e logo após a realização do TC6 (Borg, 1982). 

 

 

2.4.2.4. Atividade de Vida Diária 

 

A escala London Chest Activity of Daily (LCADL) foi o questionário utilizado 

para avaliar a atividade de vida diária (AVD) (Garrod et al. 2000, Carpes et al., 

2008). A LCADL possui 15 itens de AVD, divididos em quatro domínios: 

cuidado pessoal (4 itens), atividades domésticas (6) atividade física (2) e lazer 

(3). O doente relata o quanto a dispneia interfere nessas AVD, escolhendo para 

cada atividade um valor de 0 a 5, sendo: 0 (não faço isso), 1 (não tenho falta de 

ar ao fazer), 2 (tenho falta de ar moderada), 3 (tenho muita falta de ar), 4 

(desisti de fazer isso) e 5 (preciso de ajuda para fazer ou que alguém faça por 

mim). Um escore é calculado para cada domínio, e um escore total é formado 
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pela soma dos escores dos 4 domínios. Valores mais altos na escala indicam 

maior limitação nas AVD. 

 

2.4.2.5. Qualidade de Vida Relacionada à Saúde  

 

O estado de saúde foi avaliado pela aplicação do “Chronic Respiratory 

Questionnaire (CRQ)”, validado para língua portuguesa (Moreira et al, 2009). O 

questionário é composto por 20 questões, divididas em quatro domínios: 

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

autocontrole (4 questões). O domínio dispneia possui uma avaliação 

individualizada no qual o paciente relata a dispneia em uma lista de 26 

atividades cotidianas por meio de uma escala de 7 pontos (1- máximo 

comprometimento e 7 – nenhum comprometimento). Os resultados são 

expressos em média da pontuação de cada domínio e quanto maior a 

pontuação, melhor a qualidade de vida do paciente. A literatura estabelece 

como mínima diferença clinicamente significante uma variação de 0,5 pontos 

(para mais indicando melhora e para menos indicando piora) (Guyatt et al., 

1987). 

 

2.4.2.6. Controle Clínico 

 

A avaliação do controle clínico dos pacientes foi realizada pelo “Clinical COPD 

Questionnaire (CCQ)” (Van der Molen et al., 2003). Trata-se de um 

questionário desenvolvido para medir o estado de saúde em pacientes com 

DPOC cujo objetivo principal é mensurar as mudanças no estado funcional e 

mental após alguma intervenção. O questionário consiste em 10 itens divididos 

em três domínios: Sintomas: questões 1, 2, 5 e 6 / Estado Funcional: 7, 8, 9 e 

10 / Estado Mental: 3 e 4. O CCQ utiliza uma escala de sete pontos onde: 0 – 



28 

 

assimtomáticos /sem limitações e 6 – sintomas extremos/totalmente limitados. 

O escore total é calculado após somar todos os itens e dividir por 10. O estado 

do paciente pode variar entre 0 (estado de saúde muito bom) e 6 (estado de 

saúde extremamente prejudicado). É considerada como MDCS uma variação 

de -0,4 pontos (Kon et al., 2013).  

 

2.4.2.7. Ansiedade e Depressão 

 

A avaliação da tendência do paciente em desenvolver sintomas de ansiedade e 

depressão foi avaliada utilizando-se a Escala Hospitalar de ansiedade e 

Depressão (HADS). A escala consiste em 14 itens dentre os quais sete são 

voltados para a avaliação da ansiedade (HADS-A) e sete para a depressão 

(HADS-D). Cada um dos seus itens pode ser pontuado de 0 a 3, compondo 

uma pontuação máxima de 21 pontos. É considerado como “ansioso” o 

paciente com pontuação total para HAD-A>8 enquanto o ponto de corte para 

determinar sintomas depressivos quando HAD-D>9 (Zigmond & Snaith, 1983). 

 

2.5. Intervenções 

 

2.5.1 Protocolo de exercício em esteira 

 

A velocidade da caminhada na esteira ergométrica foi ajustada no início do 

programa e reajustada conforme a tolerância dos pacientes, tendo por base a 

velocidade média desenvolvida durante o TC6. Na primeira semana de 

tratamento, os pacientes alcançavam uma velocidade máxima de 60% da 

velocidade do TC6 para efeito de familiarização. A partir da segunda semana 
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de tratamento a velocidade era gradativamente aumentada de modo que o 

paciente atingisse 85% da velocidade média obtida no TC6 durante 20 minutos, 

sendo utilizada, respectivamente, a velocidade de aquecimento e 

desaquecimento de 60% e 40% da velocidade de treinamento durante 5 

minutos (Zainuldin et al., 2006; Figueiredo e Guimarães, 2009). Antes do início 

do exercício em esteira, a cada quatro minutos e cinco minutos após o término 

deste foram coletados a FC, SpO2 e a intensidade da dispneia pela escala de 

Borg modificada (0 – nenhuma falta de ar a 10 – máxima falta de ar). Os 

pacientes eram orientados a relatarem quaisquer tipos de sensação anormal e 

caso apresentassem sinais de intolerância ao esforço, o exercício era 

interrompido. 

 

2.5.2. Intervenção no Grupo Tratado (GT) 

 

O protocolo de alongamento foi composto por uma série de alongamentos para 

cada musculatura respiratória escolhida. Foram realizadas 24 sessões (2 

sessões semanais num período de 3 meses), tendo cada sessão uma duração 

de aproximadamente 30 minutos de alongamento. 

Os alongamentos foram realizados com o paciente em decúbito dorsal, sendo 

adotada a posição corporal adequada de acordo com a musculatura alongada. 

Foram selecionadas duas técnicas de alongamento: a contração-relaxamento 

para maioria dos músculos e naqueles cuja biomecânica não permitisse foi 

realizado alongamento passivo. 

A técnica de alongamento contração-relaxamento consiste na realização do 

alongamento passivo sustentado por 10 segundos, com a contração isométrica 

máxima ao paciente por 3 segundos e retorno ao alongamento passivo por 

mais 10 segundos. A técnica se repetiu por 3 séries de 23 segundos para cada 

músculo, intercalado com o alongamento da musculatura contralateral, uma 

vez que todos os músculos alongados são bilaterais (Bonnar et al., 2004). O 
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descanso aconteceu após o término das 3 séries nos músculos bilateralmente 

por no mínimo 1 minuto. 

O alongamento passivo foi sustentado por 60 segundos em cada músculo por 

três vezes com intervalo de no mínimo um minuto (Viveiros et al., 2004).  

Para cada músculo foi adotado um posicionamento ideal do paciente e do 

fisioterapeuta para uma correta realização da manobra: 

 Peitoral maior: Paciente em decúbito dorsal com o cotovelo flexionado a 

90º, braço abduzido a 90º e em rotação externa. O fisioterapeuta se posicionou 

junto ao paciente do lado do músculo a ser alongado, aplicando pressão com a 

região tênar da mão através do ventre muscular para longe da inserção, 

levando o braço do paciente para baixo em abdução horizontal (Ylinen, 2009). 

Uma vez alcançada a máxima amplitude de movimento, era realizada a técnica 

de contração-relaxamento (Figura 4). 

 

Figura 4. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento 

do músculo peitoral maior. 

 Peitoral menor: Paciente em decúbito dorsal com a articulação do ombro 

flexionada a 30º e o cotovelo em flexão. O fisioterapeuta se posicionou no lado 

do músculo a ser alongado, realizando elevação do ombro e apoiando a outra 

mão na região costal superior. O fisioterapeuta aplicava pressão abaixo do 

processo coracóide coma região hipotênar da mão, através do ventre muscular, 
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enquanto utilizava a outra mão para levar o braço para cima, na direção oposta 

(Ylinen, 2009) (Figura 5). 

 

Figura 5. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento do 

músculo peitoral menor. 

 

Intercostais e Serrátil Anterior: Paciente em decúbito lateral com a mão 

inferior sob a cabeça. O fisioterapeuta posiciona-se atrás do paciente, 

sustentando o antebraço do paciente contra seu próprio corpo com o auxílio de 

seu antebraço e reforçando a sustentação segurando o outro braço. O polegar 

e a região tênar dessa mão eram colocados entre as costelas. O alongamento 

consistiu em realizar a depressão das costelas ao mesmo tempo em que se 

realizava uma abdução do ombro, até a amplitude máxima (Ylinen, 2009), 

mantendo a manobra por 60 segundos, por três vezes intercalados por um 

minuto de repouso (Figura 6). 
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Figura 6. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento 

dos músculos intercostais e serrátil anterior. 

 

Escaleno: Paciente em decúbito dorsal. O fisioterapeuta posicionava 

alinhado com a cabeça do paciente, suportando a cabeça com o contato do 

corpo e a mão na base do crânio. O fisioterapeuta elevava a cabeça e a coluna 

cervical do paciente para frente, rodando e inclinando no sentido contrário ao 

músculo a ser tratado (Ylinen, 2009). Alcançada a amplitude articular máxima 

do paciente, era realizada a técnica de contração-relaxamento (Figura 7). 

 

Figura 7. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento do 

músculo escaleno. 
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Esternocleidomastóideo: Paciente em decúbito dorsal. O fisioterapeuta se 

posicionava alinhado com a cabeça do paciente, realizando uma rotação e 

inclinação cervical na direção contrária do músculo a ser tratado. O 

fisioterapeuta pressionava para baixo com uma mão a ampla área do tórax, 

abaixo da clavícula, e alongando com a outra mão para cima contra o queixo, 

aumentando a rotação e a inclinação lateral (Ylinen, 2009). Alcançada a 

amplitude articular máxima do paciente era realizada a técnica de contração-

relaxamento (Figura 8). 

 

Figura 8. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento do 

músculo esternocleidomastoídeo. 

 

Trapézio (porção descendente): Paciente em decúbito dorsal, com a cabeça 

apoiada pelo fisioterapeuta em ligeira flexão. O fisioterapeuta se posicionava 

alinhado com a cabeça do paciente alongando com a eminência tênar para 

baixo, em direção à inserção muscular, enquanto usava a outra mão e o corpo 

para inclinar a cabeça e a coluna cervical para o lado oposto (Ylinen, 2009). 

Alcançada a amplitude articular máxima era realizada a técnica de contração-

relaxamento (Figura 9).                                         
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Figura 9. Posicionamento do paciente e do fisioterapeuta para alongamento do 

músculo trapézio superior. 

                                                                                               

Reto do abdome: Paciente em decúbito ventral. As mãos eram posicionadas 

na altura dos ombros para a realização do auto-alongamento passivo de 

extensão do tronco sustentado pelos membros superiores, por 60 segundos, 

repetidos por três vezes (modificado de Ylinen, 2009) (Figura 10). 

 

Figura 10. Posicionamento do paciente para alongamento do músculo reto-

abodminal. 
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Todos os alongamentos citados anteriormente foram efetuados 

exclusivamente por dois fisioterapeutas treinados e familiarizados com a 

técnica, de modo intercalado. 

 

2.5.3. Intervenção no Grupo Controle (GC) 

 

O grupo controle (GC) realizou o alongamento ativo das musculaturas das 

extremidades dos membros superiores (flexores e extensores do punho) e 

inferiores (flexores e extensores do tornozelo).  

O protocolo de alongamento foi composto por uma série de alongamentos para 

cada musculatura escolhida foram realizadas 24 sessões (2 sessões semanais 

num período de 3 meses). Cada sessão terá duração de aproximadamente 30 

minutos. Os alongamentos foram realizados com o paciente em pé e o 

fisioterapeuta mudando-o de posição de acordo com a musculatura tratada.   

 

Posicionamento ideal do paciente e do fisioterapeuta: 

Flexores do punho: Os flexores são compostos por 5 músculos principais 

(flexor profundo dos dedos, flexor superficial dos dedos, palmar longo, flexor 

radial carpo e flexor ulnar do carpo). O fisioterapeuta se posicionava ao lado do 

paciente, que realizava a flexão de 900 do ombro com o cotovelo estendido, 

antebraço supinado e extensão do punho com a mão aberta (modificado de 

Ylinen, 2009). O fisioterapeuta apoiava no cotovelo do paciente para estabilizar 

e a outra mão na face palmar da mão do paciente, que efetuará a extensão 

máxima do punho sustentada por 60 segundos, sendo realizadas três 

repetições intercaladas por um minuto de descanso (Figura 11). 
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Figura 11. Posicionamento do paciente para alongamento dos músculos 

flexores do punho. 

 

 Extensores do punho: Os extensores de punho são compostos por 5 

músculos principais (extensor dos dedos, extensor ulnar do carpo, extensor 

radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor do dedo 

mínimo). O fisioterapeuta se posicionava ao lado do paciente, que realizava a 

flexão do ombro a 900, com o cotovelo estendido, antebraço em pronação e 

flexão do punho com a mão fechada (modificado de Ylinen, 2009). O 

fisioterapeuta apoiava o cotovelo do paciente para estabilização e a outra na 

face dorsal da mão do paciente, que efetuava a flexão máxima do punho por 60 

segundos, sendo realizadas três repetições intercaladas com um minuto de 

descanso (Figura 12). 
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Figura 12. Posicionamento do paciente para alongamento dos músculos 

extensores do punho. 

 

Flexores plantar do tornozelo: Os flexores plantar do tornozelo são 

compostos por 7 músculos principais (gastrocnêmio, sóleo, flexor longo dos 

dedos, flexor longo do hálux, tibial posterior, fibular longo e curto). O 

fisioterapeuta se posicionava ao lado do paciente, que realizava a dorsiflexão 

máxima do tornozelo por 60 segundos, sendo realizadas três repetições 

intercaladas com um minuto de descanso (modificado de Ylinen, 2009) (Figura 

13). 
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Figura 13. Posicionamento do paciente para alongamento dos músculos 

flexores plantares do tornozelo. 

 

Dorsiflexores do tornozelo: Os dorsiflexores do tornozelo são compostos por 

3 músculos principais (tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo 

do hálux). O fisioterapeuta se posicionava ao lado do paciente, que realizava a 

flexão plantar do tornozelo por 60 segundos, sendo realizadas três repetições 

intercaladas com um minuto de descanso (modificado de Ylinen, 2009) (Figura 

14). 
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Figura 14. Posicionamento do paciente para alongamento dos músculos 

dorsiflexores do tornozelo. 

 

 

2.6. Análise Estatística 

 

O cálculo de amostra foi baseado numa diferença mínima de 26,3±23 metros 

no TC6, entre os GT e GC após a intervenção (Yamaguti et al., 2012) com um 

poder de 80% e um valor de alpha de 5%, sendo encontrado um tamanho de 

amostra de 14 indivíduos por grupo. A análise foi realizada utilizando o 

programa Sigma Stat versão 3.0. Foi utilizado o teste de Shapiro Wilk para 

verificar a normalidade dos dados, sendo estes apresentados em média ± 

desvio padrão ou mediana e intervalo de confiança de 95%. Para comparação 

inicial das características dos grupos GT e GC foi utilizado o teste t para dados 

com distribuição normal e teste de Mann-Whitney para os com distribuição não-
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normal. A análise e comparação do efeito do tratamento sobre os sintomas e 

aspectos psicossociais nos dois grupos foram realizadas pela Análise de 

Variância de dois fatores (grupo e tempo), seguida de pós-teste de Tukey. Para 

avaliar as alterações dos volumes pulmonares durante o esforço foram 

calculadas as variações entre cada volume no período pré e após intervenção, 

sendo utilizado o teste t pareado. Para todas as análises, a significância 

estatística foi fixada em 0,05. 
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3. RESULTADOS 
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Durante o período de estudo foram triados 594 pacientes, destes 30 

preencheram os critérios para inclusão nesta pesquisa. Houve perda de 

apenas um paciente em cada grupo devido à desistência ou intercorrência 

clínica não relacionada ao protocolo, impossibilitando posterior avaliação por 

intenção de tratamento (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Fluxograma dos pacientes. 

  

Inicialmente, os grupos eram similares quanto as características demográficas, 

antropométricas, de função pulmonar, gravidade da doença, clínicas e na 

capacidade funcional (Tabela 1). 
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   Tabela 1. Características da amostra avaliada 

Características 
GC 

 (n=14) 

GT  

(n=14) P 

Demográficas 

Idade (anos) 64,9±7 61,7±5 0,16 

Gênero (M/F) 7/7 8/6 0,76 

Antropométrica    

IMC (Kg/m2) 26,7±3,6 25,8±3,9 0,50 

Clínicas 

Carga tabágica (a*m) 46±23 53±27 0,47 

Co-morbidades (S/N) 6/8 5/9 0,71 

Índice GOLD (I/II/III/IV) 0/3/9/2 0/7/5/2 0,30 

Índice de BODE (I/II/III/IV) 4/5/4/1 6/6/2/0 0,54 

FFuncionais 

CVF L (% predito) 2,1 (68%) 2,3 (67%) 0,84 

VEF1 L (% predito) 1,02 (44%) 1,2 (46%) 0,57 

TC6 (metros) 421±110 472±68 0,15 

TC6 (% predito) 71±17 79±13 0,17 

Legenda: GC=grupo controle; GT=grupo tratado; M/F=masculino/feminino; 
Kg/m2=quilogramas/metro2; a*m=anos-maço; S/N=sim/não; L=litros; GOLD=Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease; BODE=Body mass index, oxygenation, dyspne and exercise 
capacity; CVF=capacidade vital forçada; VEF1=volume expiratório forçado no primeiro segundo 
(%predito segundo Pereira et al. 2002); TC6=teste de caminhada de seis minutos (%predito 
segundo Britto et al. 2013). Valores apresentados em média±desvio-padrão ou média 
(percentual do predito) ou frequência em número absoluto.  
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3.1. Capacidade Funcional 

Após a intervenção, a distância média percorrida no TC6 não apresentou 

diferença significativa entre os grupos, sendo que ambos os grupos obtiveram 

uma melhora clinicamente significativa. O GC partiu de uma distância inicial de 

421±110 metros (71 % do predito) com aumento para 448,1±106,9 (75% do 

predito), com variação de 27 metros (~3,5% do predito); no GT o incremento foi 

de 26 metros (4,3% do predito), com a distância inicial partindo de 472±68 (79 

% do predito) para 498,1±71,8 metros (83 % do predito) (Figuras 16 e 17). 
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Figura 16. Distância percorrida no TC6 em metros antes e após período de 
intervenção de 12 semanas do GC=Grupo Controle; GT=Grupo Tratado; 
Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção. 
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Figura 17. Distância percorrida no TC6 em percentual do predito antes e após 
período de intervenção de 12 semanas do GC=Grupo Controle; GT=Grupo 
Tratado; Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção; % Predito por Britto et 
al.,2013. 

 

3.2. Mecânica Toracoabdominal 

 

A análise do padrão respiratório não revelou alterações significativas no volume 

corrente (VC) e na frequência respiratória, comparando GC e GT, após a 

realização dos respectivos protocolos. Nas Figuras 18 e 19, observamos o 

comportamento dessas duas variáveis durante o exercício em bicicleta 

ergométrica com carga fixada em 25% da carga máxima para gênero, idade e 

altura, antes e após participação no programa de reabilitação pulmonar nos 

respectivos grupos de intervenção. 
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Figura 18. Volume Corrente (em litros) durante o exercício em bicicleta ergométrica pré e após 
tratamento do Grupo Tratado (GT) e Grupo Controle (GC).  
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Figura 19. Frequência respiratória em ciclos por minuto (cpm) durante o exercício em bicicleta 
ergométrica antes e após tratamento do Grupo Tratado (GT) e Grupo Controle (GC).  
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Quanto à cinemática toracoabdominal, ao avaliar os pacientes durante o 

exercício em bicicleta com carga, observamos aumento no Volume Abdominal 

após intervenção no GT (p=0,001), conforme observado na Figura 20.    

 

Figura 20. Comportamento do volume corrente (em litros) nos compartimentos torácico superior 
(VTs), torácico inferior (VTi) e abdominal (VBAd) durante o exercício em bicicleta ergométrica 
antes e após tratamento do Grupo Tratado (GT) e Grupo Controle (GC). (*p=0,001) para 
comparação pré e pós.  
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Quanto à contribuição de cada compartimento (em %) para o Volume Corrente 

foi observada redução da contribuição relativa do tórax inferior no GT quando 

comparado ao GC após intervenção (p=0,005) (Figura 21).  

                 

Figura 21. Comportamento da contribuição relativa do tórax superior (%Ts), do tórax inferior 

(%Ti) e do abdome (%ABd) no volume corrente total durante o exercício em bicicleta 

ergométrica antes e após tratamento do Grupo Controle (GC) e Grupo Tratado (GT). (*p=0,005) 

para comparação entre os grupos.  

 

3.3. Dispneia 

Observamos no GT melhora da dispneia, pontuada pela escala de Borg após a 

intervenção, tanto no repouso (pré TC6) como depois do esforço (pós TC6) 

(p<0,001). No GC, observamos melhora da dispneia após o TC6 quando 
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comparado com o período pré-intervenção (p=0,008). A intensidade da 

dispneia ao repouso e após TC6 estão apresentadas na Figura 22.      

Figura 22. Pontuação da intensidade da dispneia pela escala de Borg pré e pós TC6 antes e 

após intervenção do Grupo Controle (GC) e Grupo Tratado (GT). TC6=teste de caminhada de 6 

minutos. Redução na pontuação índica melhora da dispneia. *p<0,01 para comparação intra-

grupo e #p<0,01 para comparação entre-grupos. 

 

3.4. Nível de Atividade na Vida Diária 

 

Em ambos os grupos a pontuação no LCADL foi maior no período pré-

intervenção, sugerindo pior estado funcional. Após protocolo de reabilitação foi 

observada melhora significativa nos domínios “Atividades Domésticas” e “Total” 

para ambos os grupos (p<0,02), conforme demonstrado na Tabela 2. 

Observamos que no domínio de “Atividades Domésticas” na amostra inicial as 
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mulheres tiveram piores escores que os homens (15,5±9 vs 6,8±7,4; p=0,009) 

bem como um percentual de melhora superior (35±19% vs 19±38%). 

 

Tabela 2. Nível de Atividade de Vida Diária dos pacientes com DPOC antes 

e após 12 semanas de reabilitação pulmonar no grupo controle e grupo 

tratamento. 

 GC GT 

 Pré Pós Pré Pós 

Cuidados Pessoais 6,6±3 6,6±2,8 6,2±1,6 5,7±2 

Atividades Domésticas 10,4±9,3 6±4,9* 11,4±9,4 5,8±4,3* 

Atividades Físicas 4,7±1,6 4,6±1,8 4,4±1,2 3,9±0,9 

Atividades de Lazer 4,6±1,9 3,8±1,2 4,5±1,2 3,9±1 

Total 26,4±14 21±7,6* 26,4±11,7 19,4±6,5* 

Legenda: Dados apresentados em média±desvio-padrão; GC=Grupo Controle; GT=Grupo Tratado; 

Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção. *p<0,02 para comparação entre pré e pós intervenção 

intra-grupo.  

 

3.5. Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

 

Ambos os grupos tiveram pontuações semelhantes nos períodos pré e pós 

intervenção, sem diferença significante entre os mesmos. No domínio 
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“Dispneia” o protocolo de tratamento promoveu melhora de 0,7 pontos no GT, 

acima da mínima diferente clinicamente significante de 0,5 pontos. As 

pontuações do Chronic Respiratory Questionnaire estão expostas na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes com DPOC 

antes e após 12 semanas de reabilitação pulmonar no grupo controle e 

grupo tratamento. 

 GC GT 

 Pré Pós Pré Pós 

Dispneia 2,9±0,9 3,2±1,2 3,2±1,4 3,9±1 

Fadiga 3,8±1,3 4,2±1,2 4,5±1,2 4,5±1,5 

Auto-controle 4,7±1,6 4,7±1,3 5,2±1,4 5,2±1,4 

Função Emocional 4,6±1,6 4,4±1,6 4,7±1,5 5±1,3 

Total 4±1,1 4,1±1 4,4±1,1 4,5±1 

Legenda: Dados apresentados em média±desvio-padrão. GC=Grupo Controle; GT=Grupo 
Tratado; Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção. 

 

3.6. Controle Clínico 

 

Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos ou entre os 

momentos de avaliação para os domínios do Clinical COPD Questionnaire. 



53 

 

Considerando-se a mínima diferença clinicamente significante de 0,4, 

observamos melhora do domínio “Sintomas” e no escore Total do Grupo 

Controle. No GT observamos melhora clínica do domínio “Mental” e do escore 

Total. A pontuação obtida pelos pacientes do GC e GT está apresentada na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Controle Clínico dos pacientes com DPOC antes e após 12 

semanas de reabilitação pulmonar no grupo controle e grupo tratamento. 

 GC GT 

 Pré Pós Pré Pós 

Sintomas 2,7±1,6 2,1±1,7 1,8±1 1,8±0,8 

Funcional 2,1±1,4 1,8±1,3 1,6±0,9 1,3±0,8 

Mental 1,7±1,5 2,1±1,8 2,1±1,6 1,1±1,1 

Total 2,7±1,8 2±1,3 1,9±0,8 1,4±0,6 

Legenda: Dados apresentados em média±desvio-padrão. GC=Grupo Controle; GT=Grupo 
Tratado; Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção. 

 

3.7. Sintomas Psicossociais 

A avaliação dos sintomas de ansiedade e depressão pela Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão não evidenciou diferenças quanto ao momento da 

avaliação ou quanto ao tipo de intervenção, conforme apresentado na Tabela 

5. 
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Tabela 5. Intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão dos 

pacientes com DPOC antes e após 12 semanas de reabilitação pulmonar 

no grupo controle e grupo tratamento. 

 GC GT 

 Pré Pós Pré Pós 

Ansiedade 6,4±4,9 6,9±3,5 7,4±5 7,4±5,5 

Depressão 7,2±5,8 7,1±5,2 5,6±4,8 6,1±4,5 

Legenda: Dados apresentados em média±desvio-padrão. GC=Grupo Controle; 

GT=Grupo Tratado; Pré=pré-intervenção; Pós=pós-intervenção. 
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4. DISCUSSÃO 
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Neste estudo avaliamos os efeitos da adição do alongamento muscular 

respiratório ao exercício aeróbico na capacidade funcional, mecânica 

toracoabdominal, qualidade de vida e sintomas de pacientes com DPOC. 

Nosso ensaio clínico mostrou que o alongamento dos músculos respiratórios 

(peitoral maior, peitoral menor, intercostais, serrátil anterior, escalenos, 

esternocleidomastoídeo, trapézio superior e reto-abdominal) associado ao 

programa de treinamento aeróbio clássico foi capaz de alterar a regionalização 

da ventilação toracoabdominal diminuindo a contribuição do tórax e 

aumentando a do abdome, com diminuição da sensação de dispneia no teste 

de capacidade funcional. Esses benefícios, porém, não repercutiram na 

distância percorrida no TC6, na sensação de dispneia durante a realização das 

AVD, na qualidade de vida, controle clínico ou nos sintomas de ansiedade e 

depressão.  

Vale ressaltar que este estudo é pioneiro em avaliar os efeitos de um protocolo 

de alongamento da musculatura ventilatória adicionado ao exercício aeróbio 

clássico em pacientes com DPOC.  

Alguns estudos prévios avaliaram os efeitos imediatos das técnicas de 

alongamento muscular respiratório em pacientes com DPOC (Ito et al., 1999; 

Minoguchi et al., 2002; Putt et al., 2008). Entretanto Izumizaki et al. (2006) 

demonstraram que em indivíduos sadios, os efeitos agudos das técnicas 

baseadas na tixotropia muscular têm uma duração de apenas dois a seis 

minutos no sistema toracoabdominal, não sendo ainda conhecido o tempo de 

restabelecimento dos valores basais em pacientes pneumopatas. Este 

comportamento transitório decorre do chamado “relaxamento de estresse”, 

relacionado à queda da tensão muscular após sessão de alongamento (Grandi, 

1998).  

Outros autores (Yamada et al., 1996, Paulin et al., 2003; Cunha et al., 2005) já 

avaliaram os efeitos de um programa (com várias sessões) de alongamento 

muscular respiratório na mecânica torácica de pacientes com DPOC, porém, 

em nenhum destes estudos foi avaliado o efeito do alongamento muscular 

respiratório como adjuvante ao exercício aeróbio. Além do ineditismo da adição 
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do alongamento da musculatura respiratória acessória ao programa de 

exercício aeróbio clássico, nosso estudo também foi o primeiro a avaliar as 

repercussões desta proposta terapêutica nas variáveis de volumes 

compartimentais analisadas por pletismografia optoeletrônica. Esta é a técnica 

mais moderna de avaliação de cinemática toracoabdominal; capaz de 

sincronizar a avaliação da ventilação pulmonar, sua distribuição nos diferentes 

compartimentos da parede torácica e a ativação dos músculos envolvidos 

nesse processo (Aliverti e Pedotti, 2003; Parreira et al., 2012) 

 

4.1. Mecânica Toracoabdominal 

Em nosso estudo observamos aumento da contribuição do volume no 

compartimento abdominal e redução da contribuição relativa do compartimento 

torácico ao volume total da caixa torácica.  

Considerando-se que diafragma está inserido na transição toracoabdominal, 

acreditamos que esse achado indiretamente reflita a melhora da mobilidade 

diafragmática. Essa nossa hipótese está amparada no estudo de Aliverti et al. 

(2003) que mediante avaliações concomitantes feitas pela pletismografia 

optoeletrônica e ultrassonografia do abdômen superior concluíram que a 

variação do volume gerado pelo compartimento abdominal foi responsável por 

89-96% da variação da distância axial do plano xifoídeo transverso do 

diafragma.  

Também Georgiadou et al. (2007) concluíram que o compartimento abdominal 

é o maior responsável pelas variações volumétricas na caixa torácica bem 

como pela redução da hiperinsuflação dinâmica em pacientes com DPOC 

submetidos a um protocolo de reabilitação. Os autores, entretanto, utilizaram 

como parâmetros os volumes inspiratórios e expiratórios finais total, diferente 

deste estudo no qual utilizamos o volume do compartimento abdominal como 

parâmetro de melhora. Estes autores defendem que a redução do volume 

expiratório final do abdome (VEEab) ocorre por aumento na atividade muscular 

abdominal combinado com aumento do tempo expiratório. Em condições 
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normais, a contração abdominal durante a expiração armazena energia 

elástica, que durante o relaxamento desta musculatura, auxilia a descida do 

diafragma na fase inspiratória (Georgiadou et al., 2007), corroborando os 

achados de Vogiatzis et al. (2008) que atribuem a vantagem apresentada pelos 

indivíduos sadios frente aos pacientes com DPOC quanto à redução do volume 

expiratório final no abdome, ao aumento da mobilidade diafragmática e sua 

maior capacidade em gerar tensão com consequente aumento da expansão do 

compartimento abdominal durante a inspiração. 

Yamaguti et al. (2012) avaliaram de modo aleatório e cego 40 pacientes com 

DPOC submetidos a um programa de exercícios diafragmáticos. Os autores 

concluíram, mediante análise de pletismografia por indutância, que o exercício 

diafragmático foi capaz de promover aumento da participação abdominal no 

volume corrente, e que esta melhora esteve associada a maior mobilidade 

diafragmática avaliada por ultrassonografia. Clinicamente, a mobilidade 

diafragmática reduzida está relacionada à maior sensação de dispneia, pior 

capacidade de exercício (Paulin et al., 2007) bem como a maior mortalidade 

(Yamaguti et al., 2009) em pacientes com DPOC.  

Outros autores avaliaram o impacto de protocolos de alongamento muscular 

respiratório na expansibilidade toracoabdominal avaliada pela cirtometria 

torácica. Minoguchi et al. (2002) concluíram que o protocolo de alongamento foi 

capaz de aumentar a expansibilidade nos planos axilar, xifoídeo e abdominal. 

Paulin et al. (2003) obtiveram aumento da expansibilidade torácica inferior. 

Cunha et al. (2005) atribuíram ao protocolo de alongamento muscular 

respiratório ganho de expansibilidade axilar e xifoídea ao passo que Putt et al. 

(2008) não encontraram alteração em nenhum dos três níveis de avaliação. 

Nota-se que estes autores encontraram resultados divergentes entre si, apesar 

de propostas terapêuticas semelhantes. Embora o ponto central de todas estas 

pesquisas acima citadas seja justamente o alongamento muscular respiratório, 

possivelmente seu modo de execução e a inclusão de outras técnicas podem 

ser fatores de confusão dos resultados publicados. 
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Há que se ressaltar as diferenças no modo em que o movimento 

toracoabodminal foi avaliado neste e nos estudos citados. Os autores 

apontados utilizaram como ferramenta de avaliação a cirtometria 

toracoabdominal. Este método se baseia na mensuração, através do uso de fita 

métrica, do deslocamento antero-posterior e latero-lateral gerado no nível 

axilar, xifoídeo e abdominal (Carvalho et al., 1979). Embora seja de baixo custo 

e de fácil execução, este método apresenta significativas desvantagens quando 

comparado à um instrumento sofisticado como a pletismografia optoeletrônica. 

Caldeira et al. (2007) encontraram uma baixa acurácia quando compararam a 

cirtometria à pletismografia por indutância, ao passo que Malaguti et al. (2009) 

encontraram elevada variabilidade nas medidas da mobilidade 

toracoabdominal. 

 

4.2. Capacidade Funcional 

A capacidade funcional, medida pelos testes de caminhada, tem se mostrado 

sensível a mudanças após intervenções farmacológicas, cirúrgicas e nos 

programas de reabilitação pulmonar (Troosters et al., 2002). O TC6 tem sido 

utilizado em aproximadamente 80% dos programas de reabilitação pulmonar 

(Vilaró et al., 2008) e a maioria estudos demonstram a melhora ou manutenção 

da capacidade funcional nestes pacientes (Wehrmeister et al., 2011). 

Em nosso estudo encontramos melhora da distância percorrida em ambos os 

grupos de aproximadamente 26 a 27 metros, próximos a MDCS de 25-26 

metros proposta por Holland et al. (2010). Um fator que poderia justificar esses 

valores semelhantes de melhora na distância percorrida é o fato de o GC ter 

sido submetido ao alongamento da musculatura periférica (de membros 

superiores e membros inferiores). Agudamente o alongamento muscular 

prejudica a força muscular e o desempenho em atividades que exigem 

contração muscular rápida (Simic et al., 2013), entretanto, quando realizado 

com regularidade leva à melhora da capacidade funcional (Locks et al., 2012) e 

da velocidade em provas de corrida (Shrier, 2004). 
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A melhora clinicamente significativa deve considerar a influência demográfica 

na interpretação deste dado para cada população (Dourado, 2010) Ao avaliar 

as características relacionadas à atividade física de pacientes europeus com 

DPOC, Pitta et al. (2005) encontraram nesta população uma média de 62% da 

distância prevista para o TC6. Em outro estudo do mesmo grupo, os pacientes 

com DPOC considerados “ativos” atingiram 76% da distância prevista no TC6 

enquanto os indivíduos “inativos” percorreram 66% do predito (Pitta et al., 

2006).  

Os nossos pacientes partiram de uma média de 71-79% da distância prevista 

no TC6 para brasileiros, próximo dos 72% obtidos por pacientes brasileiros 

avaliados por Hernandes et al. (2009). Considerando-se que a resposta a um 

tratamento pode ser dependente das características basais dos pacientes, 

entende-se um menor potencial de melhora quanto maior a capacidade 

funcional prévia ao tratamento.  

 

4.3. Dispneia 

A redução da dispneia é um importante desfecho nos estudos sobre 

reabilitação pulmonar (Jones et al., 2012; ATS, 2013). Em seu Consenso para 

avaliação e manejo da dispneia, a ATS (1999) recomenda a realização do 

exercício físico como fator de redução da dispneia. Fisiologicamente o 

treinamento físico leva a melhora da dispneia por redução da ventilação-minuto 

(por diminuição da frequência respiratória) e pela dessensibilização do paciente 

a este sintoma.  

Em nosso estudo, após protocolo de intervenção, verificamos redução da 

dispneia, avaliada pela Escala Modificada de Borg. No GT observamos 

redução de aproximadamente 1,5 pontos ao repouso e de 3 pontos após TC6 

(p<0,001). No GC houve melhora da dispneia após TC6 de 0,5 pontos 

(p=0,008). Nossos resultados mostram que o alongamento da musculatura 

acessória foi mais eficaz na redução da dispneia que a sua não realização 
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(p<0,001), semelhante aos achados de Yamada et al. (1996) e Minoguchi et al. 

(2002) que encontraram redução da dispneia após a realização do TC6. 

Nossa hipótese é de que uma intervenção direcionada à melhora da mecânica 

ventilatória poderia reduzir a dispneia nos pacientes com DPOC, indo de 

encontro com o proposto por Gagliardi et al. (2014) que, avaliando o impacto 

de um protocolo de treinamento físico por 24 sessões em 14 pacientes com 

DPOC sobre a cinemática toracoabdominal e percepção da dispneia pela 

escala de Borg, concluíram que a dispneia esteve associada à redução da 

ventilação pulmonar como um todo, sem influência da distribuição 

compartimental do volume corrente na sua percepção. Os autores 

consideraram a influência do volume expiratório final da caixa torácica (Vcwee) 

sobre a pontuação na escala de Borg. Os próprios autores citam que a 

variação do Vcwee ocorreu devido às variações do volume expiratório final no 

tórax superior e inferior, com volume expiratório abdominal constante. 

Entretanto, considerando-se a já citada influência do compartimento abdominal 

(avaliada pelo Vabd ou pela %ABd) na mobilidade diafragmática e na 

ventilação pulmonar, espera-se que os volumes finais nos compartimentos 

torácicos sejam menos relacionados à percepção da dispneia após esforço 

induzido. 

 

4.4. Atividade de Vida Diária 

Em pacientes com DPOC a dispneia exerce um importante impacto nas 

atividades de vida diária (Pitta et al., 2006) nesse sentido, o GOLD (2013) 

estabelece, além da redução da dispneia e da melhora na capacidade de 

exercício, o aumento da participação destes pacientes nas AVD como uma 

importante meta dos programas de reabilitação pulmonar.  

A escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) avalia as limitações nas 

AVD em pacientes com DPOC (Garrod et al., 2000), sendo um instrumento 

factível e de baixo custo para avaliar o comprometimento funcional devido à 
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dispneia em pacientes com doenças pulmonares crônicas, na avaliação antes e 

após medidas de intervenção (Muller et al., 2013).  

Neste estudo encontramos melhora no domínio “Atividades Domésticas” e no 

escore Total em ambos os grupos. O domínio “Atividades Domésticas” 

representa a incapacidade nas atividades relacionadas ao cuidado com o lar 

enquanto o escore Total é a somatória dos quatro domínios avaliados 

(Cuidados Pessoais, Atividades Domésticas, Atividades Físicas e Atividades de 

Lazer). Uma vez que esta escala avalia o impacto da dispneia na realização 

das AVD parece razoável que a melhora da dispneia apresentada por ambos 

os grupos, em função do treinamento físico, se reflita de modo semelhante nos 

resultados deste instrumento.  

Um fato digno de nota é que a melhora do escore Total se ocorreu em função 

da melhora do domínio “Domésticos”. Tal fato se deve à grande redução na 

pontuação desse ítem apresentada pelas mulheres participantes dos dois 

grupos. Garrod et al. (2000) no processo de elaboração da LCADL tiveram o 

cuidado de excluir atividades de vida diária gênero-dependente, entretanto, 

observou-se no processo de validação para o português (Carpes et al., 2008) 

que homens da população brasileira que nunca haviam realizado atividades 

domésticas tinham tendência a pontuar essas atividades como 0 (nunca fiz 

isso), reduzindo também a pontuação total para essa escala. Em nosso estudo 

observamos maior impacto da dispneia no domínio “Atividades Domésticas” 

nas mulheres quanto comparadas aos homens (p=0,009). Culturalmente, na 

população brasileira, na grande maioria dos casos as funções domésticas 

ficam a cargo das mulheres, espera-se que para elas a melhora da dispneia 

reflita-se fortemente neste domínio. 

 

4.5. Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

A literatura descreve uma pronunciada redução na qualidade de vida nos 

pacientes com DPOC (GOLD, 2013). Aspectos variados como sensação de 

dispneia, sintomas de ansiedade e depressão, intolerância ao exercício, 
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alterações do estado nutricional, frequência de tosse e gravidade da doença 

podem interferir na QVRS (Dourado et al., 2004). 

Devido à sua característica multidimensional, a qualidade de vida tornou-se 

uma das medidas de saúde mais importantes a serem avaliadas (Stucki et al., 

2007). O Chronic Respiratory Questionnaire é amplamente utilizado na 

avaliação do estado de saúde de pacientes com DPOC devido à sua grande 

responsividade às intervenções terapêuticas, tal qual a reabilitação pulmonar 

(Moreira, 2009). Em nossos pacientes encontramos significância clínica quanto 

à melhora do domínio “Dispneia” no GT, sem observarmos diferença estatística 

nos demais domínios. Paulin et al. (2003) encontraram em todos os domínios 

do CRQ, chamando atenção para a melhora no domínio “Dispneia”, 

considerado o melhor instrumento para mensurar a sensação de falta de ar, 

pois quantifica as atividades da vida diária com mais desencadeamento da 

dispneia (Mahler et al., 1998). Estes mesmos autores encontraram melhora em 

todos os domínios do SGRQ, reforçando o efeito positivo do protocolo de 

ganho de mobilidade torácica sobre a qualidade de vida. 

 

4.6. Controle Clínico 

Assim como a melhora da qualidade de vida e da tolerância ao esforço, 

minimizar os sintomas e retardar a progressão da doença são importantes 

metas do cuidado do paciente com DPOC (GOLD, 2013). 

O Clinical COPD Questionnaire é um instrumento desenvolvido para avaliar o 

controle clínico da DPOC (Van der Molen et al., 2003). Este questionário tem 

sido empregado recentemente e tem se mostrado sensível às respostas 

esperadas em programas de reabilitação pulmonar (Damato et al., 2005; Kon et 

al., 2013). Neste estudo encontramos diferenças clínicas nos domínios 

“Sintomas” para o GC e “Mental” para o GT e em ambos os grupos 

observamos melhora no escore Total. Diferente dos demais questionários 

empregados, encontramos uma elevada variabilidade nas pontuações dos 

domínios do CCQ, aqui evidenciada pelo desvio-padrão muito próximo aos 
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valores das médias de cada domínio. Há a possibilidade de que nossos 

resultados apresentem algum viés neste aspecto uma vez que este instrumento 

possui uma versão em português brasileiro disponibilizada pelos autores, mas 

que ainda não foi validada. Nenhum outro estudo que avaliou o efeito do 

alongamento muscular respiratório considerou este desfecho. 

 

4.7. Ansiedade e Depressão 

Neste estudo não foram encontradas respostas dos níveis de ansiedade e 

depressão após programa de reabilitação pulmonar. Os pacientes de nossa 

amostra apresentaram já no período pré-tratamento baixos escores para 

sintomas de ansiedade e depressão, o que provavelmente justifique a ausência 

de melhora clínica nestes aspectos. 

Diferente dos nossos resultados, Paulin et al. (2003), após protocolo de 

alongamento, obtiveram redução nos sintomas de depressão, avaliado pelo 

Inventário de Depressão de Beck. Os autores encontraram aumento de 42% 

(13 a 18,47 pontos) para os sintomas de depressão no grupo controle, e 

redução de 24% (10,93% a 8,8 pontos) no grupo tratado houve. Cabe ressaltar 

que os autores obtiveram este resultado ao realizar a comparação das 

avaliações finais dos grupos tratado e controle mediante utilização do teste t (e 

não utilizando um teste de dois fatores ou comparação das variações, como 

feito para as demais variáveis); portanto, levantamos a possibilidade de a 

significância estatística ter ocorrido em função do teste estatístico empregado. 

Diversos autores têm avaliado o impacto da reabilitação pulmonar sobre os 

níveis de ansiedade e depressão (Guell et al., 2006; Kayahan et al., 2006; 

Tselebis et al., 2013) com resultados inconclusivos. Godoy e Godoy (2002) 

obtiveram redução dos níveis de ansiedade e depressão bem como melhora da 

capacidade funcional em uma série de pacientes com DPOC submetidos ao 

exercício aeróbio, reeducação respiratória, educação e acompanhamento 

psicológico, porém, em recente meta-análise Conventry et al. (2007) 
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concluíram que o treinamento físico ou a educação do paciente, isoladamente, 

não repercutem na presença dos sintomas psicossociais.  

 

4.8. Limitações 

A despeito de que alguns fatores podem ter limitado a generalização dos 

nossos resultados, a rigidez dos critérios de inclusão adotados confere a este 

estudo uma elevada validade interna com possível prejuízo da validade 

externa. Optamos por adotar esses critérios na tentativa de eliminar o maior 

número de variáveis de confusão possíveis e garantir que os resultados fossem 

interpretados de maneira clara. Segundo, nos questionamos se a carga 

utilizada na bicicleta ergométrica para o protocolo de realização da OEP foi o 

suficiente para gerar alterações significativas na mecânica toracoabdominal. 

Outros autores (Aliverti et al, 2004; Georgiadou et al., 2007 e Vogiatzis et al., 

2008) na intenção de deflagrar alterações da mecânica respiratória que 

levassem à incoordenação toracoabdominal utilizaram cargas progressivas até 

o paciente chegar a exaustão. Em nosso estudo utilizamos uma carga 

considerada baixa (25% da carga máxima, em Watts) de modo a tentar 

reproduzir o esforço durante as AVD, que não requerem elevado consumo 

energético. Nesse sentido uma possível limitação deste estudo é o fato de não 

termos comparado a intensidade da dispneia durante o teste em cicloergômetro 

para os dois grupos. Terceiro, o uso de um questionário (CCQ) não validado 

para o português brasileiro para avaliação do controle clínico devido à ausência 

de um instrumento semelhante já validado para a nossa população. Por último, 

os valores iniciais de algumas variáveis como distância no TC6, qualidade de 

vida e controle clínico tenderam a ser piores no GC (sem significância 

estatística), apesar da aleatorização realizada, entretanto, estas pequenas 

diferenças não impactaram na resposta destes pacientes quanto às variáveis 

analisadas.  
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4.9. Implicações Práticas e Perspectivas Futuras 

A contribuição deste estudo para a literatura científica e à pratica clinica do 

profissional fisioterapeuta se deve ao fato de que este é o primeiro estudo 

aleatorizado a avaliar os efeitos do alongamento muscular respiratório 

associado ao exercício aeróbio em pacientes com DPOC. Além do mais, 

utilizamos como ferramenta de avaliação da mecânica toracoabdominal a 

pletismografia optoeletrônica, considerado o instrumento mais acurado dentre 

os disponíveis e que vem despertando interesse na comunidade científica no 

que tange a avaliação de diversas condições clínicas sobre o sistema 

respiratório.  

O intuito deste estudo foi avaliar o efeito da intervenção direta sobre os 

músculos acessórios da respiração sem intervir na musculatura diafragmática. 

Têm sido relatadas diversas técnicas de atuação sobre a função diafragmática, 

como exercícios respiratórios, alongamentos e treinamento muscular 

respiratório que não foram empregadas neste estudo. É possível que uma 

intervenção integrada sobre os músculos respiratórios (diafragma e músculos 

acessórios) possa contribuir ainda mais aos já consagrados resultados 

decorrentes da realização do exercício aeróbio. 
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 5. CONCLUSÃO 
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Nossos resultados sugerem que a adição do alongamento da musculatura 

respiratória ao exercício aeróbio clássico melhora a contribuição ventilatória 

abdominal e reduz a dispneia em pacientes com DPOC. Observamos também 

efeitos positivos do exercício aeróbio no impacto da dispneia nas AVD bem 

como no controle clínico e na capacidade funcional destes pacientes.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

EFEITOS DO ALONGAMENTO DA MUSCULATURA ACESSÓRIA RESPIRATÓRIA 

COM A TÉCNICA DE CONTRAÇÃO-RELAXAMENTO, NA MOBILIDADE 

TORÁCICA, CAPACIDADE FUNCIONAL E ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DE 

PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

 PESQUISADOR 01 : Celso Ricardo Fernandes Carvalho 

CARGO/FUNÇÃO: Orientador     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

206463-F 

UNIDADE DO HCFMUSP: Ciências  

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1 –  A doença que o senhor (a) tem se chama doença obstrutiva crônica (DPOC). Esta 

doença causa a inflamação das vias aéreas e prejudica todo pulmão.  Por esse motivo o 

tórax fica expandido e os músculos que realizam a respiração ficam tensos. Essa tensão 

muscular diminui o movimento do tórax e a quantidade de ar que entra nos pulmões, 

levando a uma dificuldade para respirar e diminuindo a capacidade aos exercícios 

simples do dia-dia. Todo esse quadro pode aumentar a tendência de desencadear 

episódios de depressão e ansiedade. 
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2 – O nosso corpo tem músculos que ajudam na respiração (entrada do ar), esses 

músculos ao contrair, ajudam a entrada de ar nos pulmões. No (a) paciente DPOC, o 

movimento da caixa torácica está diminuído, por isso este estudo tem como objetivo, 

verificar se o uso dos exercícios de alongamento, relaxariam os músculos respiratórios 

diminuindo a sensação de falta de ar.  

 

3 – Portanto, estamos convidando o (a) senhor (a) para participar deste estudo. Caso o 

senhor (a) aceite participar da pesquisa, terá que comparecer ao hospital (HC) 2 vezes 

por semana durante um mês e meio de tratamento com duração de 30 a 40 minutos por 

dia. O senhor (a) será incluído (a) de forma aleatória (sorteio) em dois grupos que 

receberão diferentes tratamentos de alongamento com supervisão do profissional 

fisioterapeuta. O senhor (a) receberá uma cartilha com alguns exercícios semelhantes 

aos realizados no hospital, para ser feito em casa no mínimo duas vezes por semana. 

 

4 – Durante os exercícios de alongamento o (a) senhor (a) poderá sentir algum 

desconforto, como um “puxão”, “formigamento” e “queimação” na região que os 

músculos estão sendo trabalhados. Após a realização do alongamento, é possível que 

essas sensações perdurem por no máximo 3 dias. Evitaremos durante o tratamento, as 

dores, se caso o senhor (a) sentir alguma dor, comunique ao profissional responsável 

que interromperemos imediatamente o exercício. 

 

5 – Serão realizados diversos testes antes e depois do tratamento, para verificar o grau 

de eficiência da técnica aplicada. Mediremos o movimento do seu tórax com um 

aparelho chamado pletismografia, onde serão colocados marcadores no seu tórax e o 

senhor não sentirá nenhum desconforto ou dor. Serão realizados exames para a função 

do seu pulmão chamado espirometria, para isso pediremos para o senhor (a) puxar e 

assoprar forte o ar no aparelho, este teste não trará nenhum desconforto ou dor. Para 

testar a força dos músculos pediremos novamente que o senhor (a) puxe o ar com força 

em um aparelho chamado manovacuômetro, este teste não trará dor. Realizaremos um 

teste de esforço ao exercício onde pediremos para o (a) senhor (a) andar o máximo 

possível durante 6 minutos, será repetido duas vezes. Nesse teste o senhor (a) pode 

sentir cansaço e falta de ar que acabará imediatamente após o término do exercício. Por 

último o senhor (a) responderá o questionário sobre a sua vida, que contém uma série 

de perguntas para avaliar se o (a) senhor (a) possui episódios de depressão e 

ansiedade, poderá sentir algum desconforto ao responder algumas perguntas que serão 

realizadas. 

  

6 – Com esse estudo, buscamos a melhora da qualidade de vida com diminuição dos 
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quadros tendenciosos de depressão e ansiedade e o aumento da capacidade para 

realizar os exercícios diários decorrentes da melhora da mobilidade torácica. 

 

7 – Asseguramos que o senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Prof. 

Dr. Celso Ricardo Fernandes Carvalho, que poderá ser encontrado na Av. Enéas de 

Carvalho Aguiar, 255, 4o andar, bloco 06, no telefone(s): 11 3069-7961 e o Dr. Juliano 

Takashi Wada. que pode ser encontrado no endereço Rua Albuquerque Lins, 537, cj. 

42, Telefone(s) 11 3624-4524. Se caso o senhor (a) tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 

ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

8 – Garantimos a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição; 

 

9 – Garantimos o direito de confidencialidade – As informações obtidas serão 

 analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação e os 

dados de nenhum paciente; 

 

10 – Garantimos o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Não garantimos o pagamento de qualquer dano 

causado pelo estudo, mas garantimos que se caso o senhor (a) tiver algum problema, 

poderá ser atendido no Ambulatório da Fisioterapia do Hospital das clínicas, gerenciado 

pelo  Prof. Dr. Celso Ricardo Fernandes de Carvalho. 

 

12 – Garantimos o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material 

coletado são confidenciais e será utilizado somente para esta pesquisa.  

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Efeitos do alongamento da 

musculatura acessória respiratória com a técnica de contração-relaxamento, na 

mobilidade torácica e capacidade psicossocial e funcional de pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica”. 

 

 Eu discuti com o Prof Dr. Celso Ricardo Fernandes de Carvalho ou com o Dr. 

Juliano Takashi Wada, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

---------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        
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Dear Dr. Borges-Santos, 

 

 

 

Your submission entitled "Anxiety and depression are related to 

dyspnea and clinical control but not with thoracoabdominal 

mechanics in patients with COPD" has been received by journal 

Respiratory Physiology & Neurobiology. 

 

You will be able to check on the progress of your paper by 

logging on to Elsevier Editorial System as an author. The URL 

is http://ees.elsevier.com/respnb/. 

 

Your manuscript will be given a reference number once an Editor 

has been assigned, and you will receive an email to this effect. 

 

Thank you for submitting your work to this journal. 

 

 

 

Kind regards, 

 

Respiratory Physiology & Neurobiology  

 

 

http://ees.elsevier.com/respnb/


XIV 
 

Descriptors:  

1 - Chronic obstructive pulmonary disease 

2 – Exercise 

3 - Respiratory exercise  

4 - Respiratory mechanics 

5 - Dyspnea  

6 - Exercise capacity.   

 

 




