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Resumo
Os músculos respiratórios constituem um dos pilares essenciais da ventilação.
Alterações na sua estrutura e morfologia em sujeitos com Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) podem influenciar sintomas e sinais clínicos como
dispneia, tosse ineficaz, intolerância ao exercício e insuficiência respiratória. O
Treinamento

Muscular

Respiratório

(TMR),

especialmente

dos

músculos

inspiratórios na modalidade limiar de carga pressórica, tem sido utilizado há mais
de 30 anos como terapia coadjuvante em indivíduos saudáveis e pacientes com
DPOC.

Ampla

variedade

de

dispositivos

para

TMR

estão

disponíveis

comercialmente, porém são importados, possuem custo elevado e suas
características são destinadas ao treino individual de grupos musculares ou
possuem ajustes de cargas inadequados para pacientes com DPOC. Embora,
diversas revisões sistemáticas tenham sido realizadas desde 1992 acerca do
Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) em sujeitos com DPOC e postuladas
algumas evidências sobre o TMI, falhas metodológicas na estratégia de busca
das revisões prévias e a baixa qualidade metodológica dos estudos incluídos
contribuíram para o estabelecimento de uma evidência volátil sobre os benefícios
do TMI. Objetivos: desenvolver um dispositivo de Treinamento do Ciclo
Respiratório (TCR), integrado para músculos inspiratórios e expiratórios; verificar
os efeitos agudos de diferentes combinações de cargas inspiratórias e/ou
expiratórias sobre a atividade muscular respiratória, cinemática da caixa torácica
e dinâmica dos volumes pulmonares em sujeitos saudáveis com dispositivo
semelhante ao desenvolvido; bem como verificar as evidências do TMI sobre a
dispneia e capacidade do exercício em sujeitos com DPOC. Metodologia:
envolveu três modalidades de pesquisa: i) o desenvolvimento tecnológico do
dispositivo de TCR, ii) estudo transversal e iii) revisão sistemática associada à
metanálise. Resultados: i) criação de um produto de inovação tecnológica
aplicado à saúde, denominado “Equipamento de Treinamento do Ciclo
Respiratório (TCR) com resistência tipo limiar de carga pressórica”, com depósito
de patente de invenção no INPI (BR 1020160253047); ii) mediante estudo
transversal, o equipamento comercialmente disponível para treinamento de
músculos inspiratórios e/ou expiratórios não é capaz de deflagrar adequadamente
aumento na atividade elétrica dos músculos respiratórios, embora provoque
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alterações nos volumes correntes da parede torácica e seus compartimentos; e iii)
artigo científico intitulado “Inspiratory muscle training for Chronic Obstructive
Pulmonary Disease” evidenciando que, embora o TMI combinado ao cuidado
padronizado sozinho versus cuidado padronizado sozinho proporcione melhora na
qualidade de vida e que TMI combinado à Reabilitação Pulmonar versus
Reabilitação Pulmonar induza à redução na dispneia em sujeitos com DPOC, não
há evidência conclusiva para suportar ou refutar o TMI em pacientes com DPOC.
Conclusão: A presente pesquisa substancia a necessidade de construção de um
novo equipamento de TMR para músculos inspiratórios e expiratórios, bem como
fornece subsídios para o desenvolvimento de estudos futuros para investigação
de uma nova modalidade de TMR, denominada TCR, com produção de
conhecimento na área de biotecnologia. Adicionalmente, contribui para tomada de
decisão clínica, política e financeira sobre a inclusão ou não do TMI como
modalidade terapêutica para sujeitos com DPOC.

Palavras-chaves: biotecnologia; treinamento muscular respiratório; músculos
respiratórios; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
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Abstract
Respiratory muscles are one of the essential cornerstone of ventilation. Alterations
in its structure and morphology in subjects with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) could influence symptoms and signs such as dyspnea,
ineffective coughing, exercise intolerance and respiratory failure. Respiratory
Muscular Training (RMT), especially inspiratory muscles training, as a threshold
modality, has been used for more than 30 years as adjuvant therapy in healthy
individuals and patients with COPD. A wide variety of RMT devices are available
commercially, but they are imported, have a high cost and their characteristics are
intended for the individual training of muscle groups or have inadequate loads
adjustments for COPD patients. Although several systematic reviews have been
carried out since 1992 on the effects of IMT in subjects with COPD and some
evidence has been proposed, some considerations should be made about these
revisions.The methodological failures in the search strategy for previous reviews
and the low methodological quality of the included studies contributed to the
establishment of weak evidence on the benefits of the IMT. Aim: to develop a
Respiratory Cycle Training (RCT) device, integrated for inspiratory and expiratory
muscles, to verify the acute effects of different combinations of inspiratory and/or
expiratory loads in the respiratory muscle activity, kinematics of the chest wall and
dynamics of pulmonary volumes in healthy subjects with a device similar to that
developed, as well as to analyze the evidence of the effects of IMT on dyspnea
and exercise capacity in subjects with COPD. Methodology: involved three
research modalities: i) the technological development of the RCT device, ii) crosssectional study, and iii) systematic review associated with the meta-analysis.
Results: i) creation of a technological innovation product applied to health, called
"Respiratory Cycle Training equipment (RCT) with threshold load", with patent
filing at INPI (BR 1020160253047); ii) through a cross-sectional study,
commercially available equipment for inspiratory and / or expiratory muscle
training is not capable of adequately triggering an increase in the electrical activity
of respiratory muscles, although it causes changes in the current volumes of the
chest wall and its compartments; and (iii) a scientific paper entitled "Inspiratory
muscle training for Chronic Obstructive Pulmonary Disease", showing that
although IMT combined with standardized care alone versus standardized care
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alone provides improved quality of life and that IMT combined with Pulmonary
Rehabilitation versus Pulmonary Rehabilitation induces reduction in dyspnea in
individuals with COPD, but there is not conclusive evidence to support or refute
IMT in patients with COPD. Conclusion: The present study substantiates the
need to construct a new RMT equipment for inspiratory and expiratory muscles, as
well as provides subsidies for the development of future studies to investigate a
new type of RMT, called TCR, with knowledge production in the area of
biotechnology. In addition, it contributes to clinical, political and financial decision
making regarding the inclusion or not of IMT as a therapeutic modality for subjects
with COPD.

Keywords: biotechnology; inspiratory muscle training; respiratory muscles;
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive.
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1.1.

Revisão de literatura

1.1.1. Sistema Respiratório
O sistema respiratório, cuja dinâmica da respiração resulta da
integração entre um conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas e
músculos respiratórios, tem como função básica fornecer oxigênio às células
vermelhas e, através de trocas gasosas simples, remover e eliminar o dióxido de
carbono para o meio ambiente (RUPPEL et al., 2000; RATNOVSKY; ELAD;
HALPERN, 2008). Anatomicamente este sistema consiste em duas partes: (i) os
pulmões e (ii) a bomba que ventila os pulmões [composta pela parede torácica,
músculos respiratórios e controladores respiratórios centrais e periféricos (sistema
nervoso central e periférico)] (ROUSSOS; KOUTSOUKOU, 2003). Do ponto de
vista funcional é responsável pela ventilação contínua, movimentação do ar para
dentro e para fora dos pulmões, onde os músculos respiratórios atuam
ininterruptamente ao longo da vida, de forma coordenada e sinérgica entre os
músculos

inspiratórios

e

expiratórios

(ROUSSOS;

MACKLEM,

1977;

RATNOVSKY; ELAD; HALPERN, 2008).
O controle da respiração inclui uma rede neuronal com propriedades
histológicas e funcionais distintas constituída pelo grupo complexo respiratório
parafacial/núcleo retrotrapezóide (RTN/pFRG), complexo Botzinger, complexo
pré-Botzinger (pré-BotC), grupo respiratório rostral ventral (rVRG) e o caudal VRG
(cVRG), e suas projeções para os motoneurônios da medula e motoneurônios
(GARCIA et al., 2011). Outras áreas como o núcleo Kolliker-Fuse e complexo
parabraquial também têm sido descritas na geração do ritmo respiratório eupnéico
e transição entre a inspiração e expiração. Áreas como o cerebelo, neocórtex e
periaqueduto cinzento também estão envolvidas na respiração, principalmente na
integração da fala e respiração (GARCIA et al., 2011). No entanto, a área
essencial e suficiente para geração de ritmo localiza-se no tronco cerebral, numa
área denominada pré-BotC, podendo o ciclo respiratório ser modulado em
resposta a diversos fatores, tais como hormônios sexuais (BEHAN; WENNINGER,
2008), estímulos periféricos, quimiorreceptores, mecanorreceptores, exercício,
situações de estresse e doenças pulmonares (FELDMAN; MITCHELL; NATTIE,
2003).
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A parede torácica é constituída estruturalmente por diferentes
elementos ósseos e cartilaginosos (vértebras torácicas, costelas, esterno e
cartilagens costais), músculos inspiratórios e músculos expiratórios (RUPPEL et
al., 2000). São considerados músculos inspiratórios o diafragma, intercostais
externos, paraesternais, esternocleidomastoideos e escalenos; e músculos
expiratórios, os intercostais internos, retos abdominais, oblíquos internos e
externos, e abdominais transversais (RATNOVSKY; ELAD; HALPERN, 2008).
Considerando a mecânica do sistema respiratório, a parede torácica
inclui todas as partes externas aos pulmões que compartilham modificações nos
volumes pulmonares (KONNO; MEAD, 1967). A partir do artigo clássico de Konno
e Mead (1967) sobre medidas separadas de volume da parede torácica e
abdome, e estudos posteriores acerca da mecânica respiratória e comportamento
da parede torácica (através de avaliação de fluxo, pressão, volume e cinemática
da parede torácica) foram estabelecidas importantes definições baseadas em
parâmetros anatômicos, fisiológicos e mecânicos.
Sob a perspectiva da cinemática, a parede torácica foi definida em três
compartimentos anatômicos que participam ativamente de processos conjuntos,
complementares e sincrônicos durante a ventilação, em Caixa Torácica pulmonar
(CTp), Caixa Torácica abdominal (CTa) e abdome (AB) (WARD; WARD;
MACKLEM, 1992; PARREIRA et al., 2012). Esse modelo estabelece que os
pulmões e o diafragma justapõem-se sobre partes da CTp e CTa, e são expostos
substancialmente a diferentes pressões em suas superfícies durante a inspiração,
onde os músculos inspiratórios não-diafragmáticos atuam largamente sobre a
CTp e o diafragma atua diretamente sobre a CTa (ALIVERTI et al., 1997).

1.1.2. Músculos Respiratórios
Os músculos respiratórios, essenciais ao funcionamento do sistema
respiratório, são responsáveis pelo desenvolvimento de força, encurtamento e
ventilação (ATS, 2002). Morfologicamente e funcionalmente, estes músculos são
classificados como esqueléticos (RATNOVSKY; ELAD; HALPERN, 2008) e
possuem estrutura altamente especializada composta por células musculares
esqueléticas, denominadas fibras musculares (CZAIKA; GRASSINO, 2005).
Os músculos estriados esqueléticos encontram-se organizados em
feixes de fibras musculares, cujas miofibrilas aparecem como faixas longas de
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subunidades, denominadas sarcômeros (unidades funcionais elementares do
músculo) (WILMORE; COSTILL; KENNEDY, 2013). Os sarcômeros estão
distribuídos em paralelo e unidos pelas extremidades nas chamadas linhas Z,
dispondo de elementos moleculares com alta afinidade eletrônica (filamentos
protéicos de actina e miosina), que, por sua vez, garantem a estabilidade das
pontes cruzadas, essenciais à contração muscular (WILMORE; COSTILL;
KENNEDY, 2013). Biomecanicamente, essa configuração microscópica é
determinante para o estabelecimento de um comprimento ótimo do sarcômero e,
consequentemente, na capacidade de gerar força máxima; de tal forma que um
alongamento ou um encurtamento realizado além do comprimento ótimo pode
resultar em alteração na magnitude da resposta muscular e, consequentemente,
comprometimento na eficiência de contração (CKAICA; GRASSINO, 2005).
A habilidade dos músculos respiratórios em realizar trabalho sem
fadigar ocorre devido ao tipo de fibras musculares esqueléticas que os compõem
e à capacidade de adaptação às condições fisiológicas e patológicas, como
treinamento por exercício (mudanças à imposição de cargas), adaptação à
hipóxia, modificações secundárias à idade, situações de estresse, modificações
causadas por doenças respiratórias e, ainda por agentes farmacológicos (por
exemplo, β2 agonistas e corticoesteroides) (POLLA et al., 2004).
Em nível molecular, a capacidade da fibra muscular em gerar tensão,
encurtamento e deslocamento mecânico é resultante da composição da proteína
miofibrilar, onde a constituição da isoforma da miosina exerce a função motriz da
contração muscular, mediante sua capacidade de converter a energia química do
Trifosfato de Adenosina (ATP) em energia mecânica (POLLA et al., 2004). A
molécula de miosina, estruturada partir de duas cadeias pesadas (MyHC - Myosin
Heavy Chain) e quatro cadeias leves (MyLC - Myosin Ligth Chain), são expressas
sob 3 isoformas nos seres humanos: fibras lentas (oxidativas lentas, com alta
resistência à fadiga), 2A (oxidativa rápida, com resistência intermediária à fadiga)
e 2X (glicolítica rápida, com baixa resistência à fadiga) (POLLA et al., 2004).
No humano adulto estima-se que o diafragma, principal músculo da
respiração, possui aproximadamente 55% de fibras lentas, 21% de fibras
oxidativas rápidas e 24% de fibras glicolíticas rápidas, com distribuição de
isoformas de miosina lenta em menos de 50% do total e miosina 2A em 40%
(POLLA et al., 2004). Essa configuração, a partir de diferentes tipos de fibras
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musculares, confere a este músculo alta resistência à fadiga, permitindo que o
mesmo permaneça ativo por toda a vida (CKAICA; GRASSINO, 2005).
Alterações no desempenho dos músculos respiratórios são capazes de
resultar em diminuição da efetividade ventilatória. Dentre as capacidades
neuromusculares respiratórias diminuídas, a redução da força muscular
inspiratória consiste numa importante condição clínica e pode ser resultante de
doenças cardíacas, respiratórias ou neuromusculares, diretamente relacionadas à
dispneia, fadiga e intolerância ao exercício (RATNOVSKY; ELAD; HALPERN,
2008) em doenças como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
(GOSSELINK et al., 2011), Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) (WONG;
SELIG; HARE, 2011), fibrose cística (REID et al., 2008) e distrofia muscular
miotônica (FREGONEZI; RESQUETI; CASAN, 2006).
Segundo Troosters; Gosselink; Decramer (2005), a fraqueza dos
músculos expiratórios também tem sido associada a importantes agravantes
respiratórios como debilidade da tosse, acúmulo de secreções pulmonares e,
consequentes infecções respiratórias. Nas disfunções neuromusculares em
estágios avançados, tanto o comprometimento dos músculos inspiratórios quanto
o dos músculos expiratórios são determinantes para o desenvolvimento de
insuficiência respiratória hipoxêmica, hipercápnica ou ambas associadas com
repercussão direta nos elevados índices de morbidade, diminuição da qualidade
de vida e mortalidade (TROOSTERS; GOSSELINK; DECRAMER, 2005).
Dessa forma, a função muscular respiratória desempenha um
importante papel na formulação diagnóstica e acompanhamento de complicações
respiratórias secundárias à fraqueza dos músculos respiratórios.

1.1.3. Avaliação dos Músculos Respiratórios
A análise quantitativa dos músculos respiratórios pode ser obtida
através de diferentes técnicas para avaliação global da força muscular respiratória
(para músculos inspiratórios e/ou expiratórios), avaliação global da endurance
(resistência) muscular respiratória (para músculos inspiratórios e/ou expiratórios),
eletromiografia dos músculos respiratórios e modelos da mecânica da parede
torácica (RATNOVSKY; ELAD; HALPERN, 2008). Esses métodos se baseiam na
aferição de variáveis respiratórias específicas, como medidas de volumes,
deslocamentos, pressões, taxas de variação associadas ao tempo e atividade
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mioelétrica, sendo a força estimada como pressão e o encurtamento estimado
pelas mudanças nos volumes pulmonares ou deslocamento das estruturas da
parede torácica (ATS, 2002).
A Eletromiografia (EMG), um dos principais testes eletrofisiológicos
destinados à avaliação da função muscular respiratória, está fortemente
relacionada à biomecânica dos músculos respiratórios (ATS, 2002). Essa técnica
de avaliação abrange o desenvolvimento, registro e análise do sinal mioelétrico,
sendo este último responsável por refletir as variações fisiológicas no estado da
membrana da fibra muscular (BASMAJIAN; DE LUCA, 1985).
A detecção da atividade elétrica do músculo pode ser realizada por
meio de agulhas (técnica invasiva), utilizada para eletromiografia clínica ou por
eletrodos de superfície (técnica não-invasiva) (KONRAD, 2005). Devido à
necessidade de movimentação e característica não-invasiva, os eletrodos de
superfície são largamente empregados em estudos cinesiológicos (KONRAD,
2005). Com a crescente utilização da Eletromiografia de Superfície (sEMG), a
União Européia por meio do projeto Surface ElectroMyoGraphy for the NonInvasive Assessment of Muscles (SENIAM) executado pelo Biomedical Health and
Research Program (BIOMED II), publicou um guia de recomendações e
procedimentos para colocação de sensores, métodos de processamento de sinal
para EMG, modelos de simulação para educação e testes, conjunto de sinais de
teste, livros e outras publicações (HERMENS; MERLETTI; FRERIKS, 1996).
Dentre os profissionais da saúde que mais utilizam a EMG, o
Fisioterapeuta dispõe da técnica como ferramenta na compreensão da função e
disfunção do sistema neuromuscular (SODERBERG; KNUTSON, 2000), podendo
ser utilizado no diagnóstico funcional de doenças neuromusculares e doenças dos
músculos respiratórios, na avaliação do nível e padrão de ativação muscular
(ATS, 2002).
Outro método de avaliação desenvolvido na década de 80 foi a
tecnologia de processamento de imagem e computação paralela, através da
análise cinemática por reflectância óptica (FERRIGNO; PEDOTTI, 1985). O
sistema de análise de movimento por opto-reflectância ou optoeletrônico,
desenvolvido para análise do movimento humano por Ferrigno e Pedotti (1985),
permitia a visualização e trajetória de um corpo, com forma pré-determinada, em
imagem tridimensional (3D) e em tempo real, através de uma visão digitalizada.
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Posteriormente, este sistema foi adaptado para análise do movimento e cálculos
de volume da superfície da parede torácica e seus compartimentos (FERRIGNO;
BORGHESE; PEDOTTI, 1990; FERRIGNO et al., 1994; CARNEVALI et al., 1996).
Mediante característica não-invasiva, dispensando o uso de conexões,
as quais limitam a análise do movimento, o sistema foi utilizado, desde então,
para estudos e diferentes análises dos volumes da parede torácica através da
cinemática (CALA et al., 1996). O primeiro equipamento destinado à análise do
movimento humano, adaptado para avaliação de parede torácica
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processador de imagem televisiva foi denominado ELITE (Elaborate di Immagini
Televisive; Politécnico de Milão, Itália) (FERRIGNO; PEDOTTI, 1985). O estudo
de Ferrigno et al. (1994) avaliou o volume pulmonar em sujeitos saudáveis por
meio da espirometria e do sistema ELITE, a partir do modelo de 32 marcadores
distribuídos na parede torácica, entretanto os referidos autores observaram
valores subestimados do volume pulmonar aferido pelo sistema ELITE quando
comparado à espirometria. Posteriormente, Gorini et al. (1999) constataram que,
para aferição acurada do volume pulmonar, era necessário o emprego de um
modelo com 89 marcadores para abranger a extensão completa da parede
torácica.
A Pletismografia Opto-Eletrônica (POE) é método mais recente de
aferição indireta da variação de volumes pulmonares da parede torácica e suas
variações nos seus três compartimentos (CTp, CTa e AB), ciclo a ciclo, de forma
tridimensional (ALIVERTI et al., 1997; ALIVERTI et al., 2001; ALIVERTI et al.,
2009). Tem como vantagens as seguintes propriedades: não-invasivo, ausência
de radiação ionizante, capacidade de detecção mínima de movimentação
torácica, possibilita análise de todos os graus de liberdade da parede torácica,
dispensa o uso de bocal, clipe nasal, calibração rápida, livre de influência de
fatores ambientais e permite a utilização integrada de outras técnicas (aferição de
pressão,

fluxo,

concentração

de

gases,

eletrocardiograma,

EMG

e

ultrassonografia) (PARREIRA et al., 2012).
Os princípios de funcionamento da POE baseiam-se na avaliação
cinemática

tridimensional

da

parede

torácica

através

de

um

sistema

computacional (hardware e software), baseado em 89 sensores ópticos
(marcadores reflexivos) dispostos nas superfícies anterior, posterior e lateral da
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parede torácica, a partir dos quais é construído um modelo geométrico (ALIVERTI
et al., 2001; ALIVERTI et al., 2009).
Baseado no Teorema de Gauss, que exprime uma relação entre uma
integral de superfície e uma integral de volume sobre a região limitada pela
superfície, é possível avaliar os movimentos da parede torácica e transformar as
variações de movimento em unidades de volume (CALA et al., 1996).
Adicionalmente às variáveis de volume e tempo da respiração, o equipamento
tem a capacidade de mensurar os volumes de um hemitórax, assim como,
assincronia entre os compartimentos da parede torácica e variações de volume
expiratório final e volume inspiratório final (ALIVERTI et al., 2001; ALIVERTI et al.,
2009).
Parreira et al. (2012), em ampla revisão de literatura sobre a POE,
mencionam as diversas formas de aplicabilidade da POE, que se estendem à
análise de indivíduos saudáveis, disfunções respiratórias, monitorização da
ventilação mecânica e durante procedimentos de anestesia, durante o sono, fala e
tosse, realização de exercícios físicos e respiratórios com limiar de carga
pressórica e para análise de hiperinsuflação pulmonar. Quando ambos os
métodos POE e sEMG são associados é possível avaliar o comportamento do
sistema respiratório com maior precisão (ATS, 2002).

1.1.4. Treinamento de músculos respiratórios e Dispositivos de Treinamento
Muscular Respiratório (TMR)
Os músculos respiratórios, quando submetidos ao treinamento, são
induzidos a respostas semelhantes às dos músculos esqueléticos quanto aos
princípios de sobrecarga, especificidade e reversibilidade (MCCONNELL;
ROMER, 2004). Os músculos respiratórios apresentam modificações estruturais e
funcionais de acordo com o estímulo ao qual é forçado a trabalhar
(especificidade) e à interrupção deste estímulo, ocorrem perdas das adaptações e
ajustes de acordo com as necessidades biológicas (reversibilidade) (LEITH;
BRADLEY, 1976).
O estudo de Leith e Bradley (1976), baseado em conceitos de
treinamento muscular esquelético, demonstrou que o Treinamento Muscular
Respiratório (TMR) induz importantes respostas fisiológicas nos músculos
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respiratórios, as quais estão relacionadas à melhor performance (desempenho) e
tolerância ao exercício, através do aumento de força e endurance (resistência)
destes músculos.
Revisões sistemáticas demonstrando os efeitos do TMR em indivíduos
saudáveis, idosos, atletas e diversas patologias foram publicadas previamente,
entretanto as evidências científicas apresentam resultados distintos quanto aos
benefícios do TMI. O TMI parece resultar em importantes melhoras na dispneia,
fraqueza muscular respiratória e capacidade funcional (LIN et al., 2012), no
condicionamento cardiorrespiratório e qualidade de vida (SMART; GIALLAURIA;
DIEBERG, 2013) em indivíduos com insuficiência cardíaca; bem como aumento
da força muscular inspiratória e endurance, melhoras na dispneia, capacidade
funcional do exercício e qualidade de vida em indivíduos com Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) (GOSSELINK et al., 2011).
Ramírez-Sarmiento et al. (2002) investigaram os efeitos de um
protocolo de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) sobre a estrutura e fisiologia
dos músculos inspiratórios e observaram que o TMI induziu um aumento na
proporção de fibras tipo I e na área de secção transversa das fibras tipo II dos
músculos intercostais externos em indivíduos com DPOC, expressando
remodelação estrutural secundária ao exercício.
Os efeitos do TMR na performance do exercício também foram
abordados em indivíduos saudáveis (ILLI et al., 2012). Os autores demonstraram
que indivíduos com menor aptidão física e indivíduos praticantes de esportes de
longa duração apresentaram aumento significativo na performance do exercício
quando submetidos ao TMR, de modo que o treinamento de força muscular
inspiratória e expiratória combinados parecem apresentar um efeito superior aos
efeitos do treino de endurance muscular respiratória e TMI realizados
isoladamente.
O estudo de Hajghanbari et al. (2013) demonstrou que o TMR induz
efeitos positivos no desempenho esportivo de atletas em testes de tempo e tempo
de endurance do exercício, com o aumento da força muscular inspiratória e
endurance diretamente relacionadas ao tipo de TMR empregado. Porém não foi
possível identificar qual o tipo de atleta que se beneficiaria mais do TMR, devido
às diferenças clínicas entre os estudos.
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Outra revisão sistemática acerca dos efeitos do TMI foi conduzida em
idosos e os resultados indicaram que essa terapia provoca efeitos positivos na
função e estrutura muscular inspiratória, porém sem efeitos significativos na
performance do exercício, níveis de atividade física e qualidade de vida (MILLS et
al., 2015).
Embora algumas revisões sistemáticas tenham evidenciado os
benefícios do TMR em indivíduos saudáveis (ILLI et al., 2012) e atletas
(HAJGHANBARI et al., 2013), bem como em algumas doenças específicas como
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) (PLENTZ et al., 2012; LIN et al., 2012;
SMART et al., 2013;) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) (XIAO et al., 2012),
torna-se importante mencionar que revisões sistemáticas associadas à metanálise
não mostraram evidência conclusiva para suportar ou refutar o TMR em outras
doenças como a asma (SILVA et al., 2013) e a fibrose cística (REID et al., 2008).
Esses achados estão passíveis de interpretação cautelosa, devido à baixa
qualidade metodológica dos estudos, ao pequeno número de estudos incluídos e
amostra limitada dos estudos analisados, sugerindo pesquisas com maior rigor na
metodologia empregada em ensaios clínicos aleatórios controlados e descrição
detalhada dos desfechos avaliados.
Dentre as técnicas de TMR mais citadas, destacam-se a Hiperpneia
Isocápnica Voluntária (HIV), limiar de carga pressórica e a carga resistiva ao
fluxo. Todas estas, em maior ou menor grau, induzem a modificações distintas
nos músculos respiratórios e, consequentes melhoras funcionais respiratórias, a
partir de estímulos químicos (hipercapnia), mecânicos (carga externa) ou
ventilatórios (exercício) (MCCONNELL; ROMER, 2004).
A HIV promove aumento na resistência muscular respiratória (LEITH;
BRADLEY, 1976; SPENGLER; BOUTELLIER, 2000) através da realização de
exercício em altos níveis de ventilação, realizadas normalmente em períodos de
treinamento de 30 minutos, em 60 - 90% da Ventilação Voluntária Máxima (VVM)
- teste específico para avaliação da endurance muscular respiratória, com uma
frequência de 3 a 5 vezes por semana. A HIV oferece um elevado grau de
especificidade para TMR, mediante característica extenuante e consumo de
energia análogos à dinâmica de exercícios aeróbicos, porém requer tempo,
elevada motivação e regulação de gases para manter a homeostase do gás
carbônico (CO2) e evitar síncope (GOSSELINK; DECRAMER, 1994).
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Na década de noventa esta técnica era executada apenas com
equipamentos experimentais em laboratórios de pesquisa, entretanto começou a
ganhar visibilidade científica e hoje existem no mercado equipamentos portáteis e
de uso individual, como o modelo Spirotiger® (FIGURA 1) (BOUTELLIER et al.,
2000). O equipamento é recomendado para uso em atletas de alto nível,
profissionais competitivos e esportistas recreacionais. O aparelho dispõe de um
painel de controle para ajuste de parâmetros, tela screen para monitoramento do
treinamento, entrada para bocal, a qual se conecta às vias de condução do ar,
bolsa reservatória para respiração de tamanhos diversificados, funcionamento
com bateria, entrada para conexão no computador, além de permitir desconexão
entre as partes para limpeza (BOUTELLIER et al., 2000). Como limitações, o
equipamento tem elevado custo, é pouco compacto e, portanto, pouco prático
para uso, transporte e armazenamento.

Figura 1 - Equipamento de Treinamento Muscular Respiratório (TMR) baseado na
técnica de Hiperpneia Isocápnica Voluntária (HIV). Modelo Spirotiger®.
Fonte: Google (Domínio Público)

O treinamento através de carga resistiva ao fluxo promove o aumento
da força muscular respiratória através de esforço inspiratório ou expiratório, via
dispositivo com orifício de diâmetro variado, como o P-Flex® (FIGURA 2)
(ALVINO; CALDWELL, 1985). De acordo com o tamanho do orifício, é possível
gerar uma resistência em relação aos fluxos inspiratórios ou expiratórios, de tal
modo que quanto menor o orifício, maior será a resistência oferecida (ALVINO;
CALDWELL, 1985). No entanto, essa técnica baseia-se no esforço inspiratório ou
expiratório máximo sustentado, tornando-se dependente de fluxo e não de
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pressão, sendo essa variável primária à geração de força nos músculos
respiratórios e, consequentemente, determinante para mecânica respiratória
(ATS, 2002). Assim, a execução deste tipo de treinamento não está relacionada à
dinâmica de atividade dos músculos inspiratórios ou expiratórios durante a prática
de atividades aeróbicas ou que necessitam de alta demanda de trabalho muscular
respiratório.
Atualmente esta técnica encontra-se em desuso, pois exige o controle
da intensidade resistiva do treinamento, através da monitorização do fluxo e o
padrão de respiração desenvolvido, tornando os custos do treinamento elevados
e inviável na prática clínica. O equipamento citado anteriormente não se encontra
atualmente disponível no mercado, devido ao próprio fabricante julgar a técnica
obsoleta.

Figura 2 - Equipamento de Treinamento Muscular Respiratório (TMR) mecânico
baseado na técnica de Carga Resistiva ao Fluxo. Modelo P-Flex®.
Fonte: Google (Domínio Público)

Outros equipamentos que realizam TMI na modalidade carga resistiva
ao fluxo cônico controlada dinamicamente são os dispositivos eletrônicos
POWERbreathe® Kinetic (SPURLING et al., 2011). Na Figura 3, o modelo K5
possui limite de cargas entre 5 - 200 cmH2O, funcionamento eletrônico, sensor de
pressão, atuador e microprocessador (SPURLING et al., 2011). Dispõe de tela
digital para controle de parâmetros onde são instituídas as cargas de TMR e face
única para adaptação de bocal siliconado. É portátil, compacto, porém necessita
de fonte de alimentação de energia para funcionamento, devido à complexidade
de seus mecanismos, não permite desmontagem para desinfecção de suas partes
internas, limitando-o, portanto, ao uso individual, além do alto custo de fabricação.
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Figura 3 - Equipamento de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) eletrônico
baseado na técnica de Carga Resistiva ao Fluxo Cônico. Modelo
POWERbreathe® K5.
Fonte: Google (Domínio Público)

Outra técnica de TMR amplamente empregada consiste na utilização
de limiar de carga pressórica, a qual proporciona melhoras funcionais dos
músculos respiratórios por meio de incrementos de carga (EASTWOOD;
HILLMAN, 1995). Essa técnica exige que os músculos produzam uma pressão
suficiente para vencer uma resistência com carga limiar quantificável, antes que o
fluxo de ar seja iniciado, tornando a pressão constante, independentemente do
fluxo gerado (MCCONNELL; ROMER; WEINER, 2005).
Estudos sobre TMR avançaram nos últimos anos e a técnica com limiar
de carga pressórica tem sido recomendada por ser eficaz, proporcionar melhoras
nos aspectos clínicos e fisiológicos de diferentes variáveis respiratórias como
força, endurance, dispneia, capacidade de exercício, qualidade de vida e
capacidade funcional em indivíduos saudáveis (ENRIGHT; UNNITHAN, 2011),
atletas (FORBES et al., 2011), obesos (VILLIOT-DANGER et al., 2011), indivíduos
com doenças cardíacas (WONG; SELIG; HARE, 2011; STEIN et al., 2009;
RIBEIRO et al., 2009), pulmonares (GOSSELINK et al., 2011; HILL et al., 2006) e
neuromusculares (FREGONEZI; RESQUETI; CASAN, 2006). Além disso, tem se
mostrado efetivo pela portabilidade dos dispositivos, baixo custo, facilidade de
uso, tempo necessário de treinamento e possibilidade de implementação em
domicílio (MCCONNELL; ROMER, 2004).
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Diversos equipamentos para Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) e
Treinamento Muscular Expiratório (TME) com limiar de carga pressórica foram
desenvolvidos em outros países e estão comercialmente disponíveis, porém os
dispositivos são específicos para cada grupo muscular como o Threshold IMT®,
direcionado ao treinamento de músculos inspiratórios (LARSON; CLANTON,
1989) e o Threshold PEP®, para músculos expiratórios (SAPIENZA; ANATOLE;
DAVENPORT, 2003).
O Threshold IMT® (FIGURA 4) corresponde a um dispositivo específico
para músculos inspiratórios, portátil, de uso individual, do tipo limiar de carga
pressórica com resistência de mola, carga mínima de 9 cmH 2O e máxima de 41
cmH2O, sendo o ajuste de resistência através do rosqueamento do botão de
controle a cada 2 cmH 2O (LARSON; CLANTON, 1989). O equipamento é
mecânico, dispensando o uso de fonte de energia para funcionamento; possui
duas extremidades, sendo uma com dupla função para instituição de carga e
conexão do bocal mergulhador e a outra com película de silicone, a qual garante
o sentido unidirecional do fluxo de ar. O ajuste de carga ocorre por intermédio do
botão de controle envolto pela mola, de forma que, quanto maior a compressão
da mola, maior a carga instituída e quanto menor a compressão da mola, menor a
carga. A identificação da carga é possível pelo posicionamento do botão de
controle na escala analógica impressa em cmH 2O na superfície transparente do
equipamento. Após ajuste da carga desejada, o indivíduo deve selar o bocal
firmemente entre os lábios e gerar uma força muscular inspiratória suficiente para
vencer a carga imposta pela mola e permitir o fluxo de ar, de modo que a
inspiração ocorre contra resistência linear e a expiração livre de carga.

Figura 4 - Equipamento de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) baseado na
técnica Limiar de Carga Pressórica. Modelo Threshold IMT®.
Fonte: Google (Domínio Público)
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Outro dispositivo que realiza TMR específico é o Threshold PEP®
(FIGURA 5) que corresponde a uma variação do Threshold IMT®, porém
direcionado ao Treinamento Muscular Expiratório (TME) (SAPIENZA; ANATOLE;
DAVENPORT, 2003). O Threshold PEP® possui as mesmas características
mecânicas do Threshold IMT® quanto à portabilidade, uso individual, carga de
mola e ajuste de resistência a cada 2 cmH2O por meio de botão de controle,
porém disponibiliza carga mínima de 5 cmH2O e máxima 20 cmH 2O. O
equipamento também é mecânico, dispensando o uso de fonte de energia para
funcionamento; possui duas extremidades, porém a extremidade com dupla
função destina-se à conexão do bocal mergulhador e película de silicone, a qual
garante o sentido unidirecional do fluxo de ar, estando a outra extremidade
destinada ao ajuste de carga pelo botão de controle. Após ajuste da carga
desejada, o indivíduo deve selar o bocal firmemente entre os lábios e gerar uma
força muscular expiratória suficiente para vencer a carga imposta pela mola e
permitir o fluxo de ar, de modo que a expiração ocorre contra resistência linear e a
inspiração livre de carga, ao contrário do Threshold IMT®.

Figura 5 - Equipamento de Treinamento Muscular Expiratório (TME) baseado na
técnica Limiar de Carga Pressórica. Modelo Threshold PEP®.
Fonte: Google (Domínio Público)

Ambos os equipamentos proporcionam cargas de trabalho inferiores a
50 cmH2O, o que dificulta a avaliação de endurance e TMR em atletas, e seus
ajustes a cada 2 cmH 2O podem se tornar inviáveis à reabilitação de indivíduos
com doenças respiratórias severas, cujo esforço exacerbado para vencer a
resistência imposta pela carga adicional poderá induzir ao insucesso do
treinamento.
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Recentemente

foi

desenvolvido

um

equipamento

que

permite

treinamento simultâneo inspiratório e expiratório em equipamento único,
denominado Orygen Dual Valve® (Healthcare) (OROZCO LEVI; GIRAL, 2012)
(FIGURA 6).

Figura 6 - Equipamento de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) e Expiratório
(TME) baseado na técnica Limiar de Carga Pressórica. Modelo Orygen Dual
Valve®.
Fonte: Google (Domínio Público)

A Orygen Dual Valve® consiste na união de dois modelos de
dispositivos do tipo limiar de carga pressórica citados anteriormente (Threshold
IMT® e PEP®), cujo desenho de configuração tubular “T” destina uma extremidade
para TME (carga mínima de 0 cmH 2O e máxima 60 cmH 2O) e outra para TMI
(carga mínima de 0 cmH 2O e máxima 90 cmH2O), ajuste a cada 1 cmH2O e uma
estrutura central para acoplamento do bocal. Corresponde a um dispositivo que
permite TMI e/ou TME, portátil, de uso individual, do tipo limiar de carga
pressórica com carga de mola, mecânico, dispensando o uso de fonte de energia
para funcionamento.
O ajuste de carga se dá através da compressão da mola pelo botão de
controle com marcador em formato de agulha, de modo que quanto maior a
compressão da mola, maior a carga instituída e quanto menor a compressão da
mola, menor a carga. A identificação visual da carga é possível pelo
posicionamento da agulha do botão de controle na escala analógica a cada 10 de
cmH2O impressa na superfície opaca do equipamento. As medidas de unidades
não possuem identificação no equipamento, sendo estas passíveis de
identificação com um clique sonoro, dificultando a precisão ou equívoco na
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instituição da carga. O ajuste de carga pode ser simultâneo, tanto na extremidade
inspiratória quanto expiratória, quando se aspira ambos os treinamentos de
músculos inspiratórios e expiratórios; bem como é possível o treinamento
individual, sendo instituída carga em apenas uma das extremidades e retirada a
resistência da outra extremidade. Como limitações, têm a baixa precisão de
ajuste, pouco compacto e, portanto, pouco prático para uso, transporte e
armazenamento e não possibilita limpeza e desinfecção, reduzindo, portanto, sua
vida útil.
Os

equipamentos

citados

anteriormente

são

exemplares

de

dispositivos de TMR patenteados, fabricados em outros países, disponíveis
comercialmente, apresentando vantagens e desvantagens quanto às suas
características mecânicas e funcionais. Todos foram testados previamente e
utilizados em pesquisas clínicas mostrando benefícios diversos quanto à melhora
da força muscular respiratória, endurance e outras variáveis relacionadas ao
sistema respiratório, no entanto, são direcionados ao treino individual de grupos
musculares (inspiratório ou expiratório), sendo necessária a aquisição de mais de
um equipamento para treinamento ou apresentam limitada faixa de resistência,
cujo ajuste de cargas, por vezes, torna-se inequado para situações de fraqueza
muscular extrema.
Atualmente não está disponível no mercado um equipamento de
treinamento muscular respiratório, com limiar de carga pressórica que permita o
treinamento simultâneo e concomitante de músculos inspiratórios e expiratórios,
com ampla faixa de resistência e ajuste de carga adequado para utilização tanto
em indivíduos saudáveis, pacientes quanto atletas profissionais. Adicionalmente,
a possibilidade de higienização e desinfecção de componentes internos é de
suma importância para dispositivos usados em contato direto com a boca e
mucosas.

1.1.5. Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS)
Após a Segunda Guerra Mundial ocorreu um elevado desenvolvimento
científico e tecnológico na área da saúde, transformando esta área num dos
setores de maior desenvolvimento econômico e industrial (LORENZETI et al.,
2012). A saúde do indivíduo tornou-se um direito a ser preservado, favorecendo a
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criação de órgãos não governamentais destinados à promoção, realização e
colaboração entre países, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) criada
em 1948 e a organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 1958, como
escritório regional da OMS nas Américas (PIRES-ALVES; PAIVA; FALLEIROS,
2010).

Nesse

movimento

mundial,

as

organizações

internacionais

desempenharam um papel primordial na generalização de práticas de assistência
técnica, transferência de tecnologias e cooperação (PIRES-ALVES; PAIVA;
FALLEIROS, 2010).
Com o surgimento da teoria microbiana das doenças, iniciaram-se
sucessivos estudos científicos para solucionar o controle e tratamento das
doenças, principalmente as transmissíveis, tornando-se evidente a necessidade
de equipamentos tecnológicos cada vez mais complexos para auxiliar no
diagnóstico e terapêutica dos indivíduos (PIRES-ALVES; PAIVA; FALLEIROS,
2010).
Segundo a OMS (WHO, 2015), tecnologia em saúde consiste em toda
e qualquer forma de conhecimento e habilidade estruturada sob a configuração de
dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos
para solucionar problemas de saúde, bem como melhorar a qualidade de vida. As
tecnologias em saúde incluem desde fármacos, equipamentos, procedimentos
técnicos, sistemas organizacionais, educacionais e de suporte, até programas e
protocolos assistenciais usados na atenção à saúde (LOREZENTI et al., 2012).
O processo de elaboração, desenvolvimento, análise, incorporação e
utilização de tecnologias nos sistemas de saúde tornou-se foco de discussão em
diversos países e tem sido fortemente influenciado pela tríade: políticas públicas,
profissionais da saúde e usuários (BRASIL, 2011b).
Mediante

o

avanço

tecnológico

associado

às

demandas

de

incorporação pelo sistema de saúde, geradas pela indústria, pacientes e
profissionais de saúde, surgiu a necessidade de sistematizar e verificar as
tecnologias disponíveis em relação aos seus desfechos e custos em saúde, com
o intuito de subsidiar a tomada de decisão quanto ao uso eficiente dessas
inovações (SILVA et al., 2014). Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) criou o
Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) em 2000, institucionalizando as
Avaliações de Tecnologia em Saúde (ATS) no Sistema Único de Saúde (SUS),
cujas diretrizes para incorporação de produtos e processos passaram a ser
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elaboradas por gestores e profissionais de saúde do SUS através do Conselho de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007).
A ATS envolve uma intervenção multidisciplinar que sintetiza
informações abrangendo aspectos éticos, econômicos, sociais e médicos
relacionados ao uso da tecnologia nas áreas de prevenção, diagnóstico ou
tratamento, reabilitação ou promoção à saúde a partir de critérios sistemáticos,
robustos, claros e livres de vieses. (KRISTENSEN et al., 2009; ATANASIJEVIC et
al., 2008).
Como estratégia de elaboração e divulgação de estudos de ATS
essenciais ao sistema de saúde brasileiro, o DECIT dispõe de uma rede de
centros colaboradores e instituições de ensino e pesquisa no país, denominada
Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS), a qual
auxilia a gestão na incorporação, monitoramento e abandono de tecnologias
(DECIT, 2010). A REBRATS tem como objetivos primários produzir e disseminar
estudos e pesquisas essenciais na área de ATS, padronizar metodologias, validar
e atestar a qualidade de estudos, bem como proporcionar capacitação profissional
e mecanismos de monitoramento de tecnologias emergentes (BRASIL, 2011a).
Para análise crítica, científica e metodológica de ATS, o REBRATS
considera aspectos como segurança, acurácia, eficácia, efetividade, custos,
custo-efetividade, impacto orçamentário e equidade (BRASIL, 2011a). Segundo
Atanasijevic et al. (2008), os produtos finais de ATS são classificados em: i)
produtos de consultoria (artigos, documentos, revisões sistemáticas, notas) e ii)
produtos de mandatória (recomendações políticas).
A revisão sistemática é um método de pesquisa secundário que
permite a síntese de evidências disponível na literatura, avaliação e interpretação
de fontes de estudos primários relevantes sobre um determinado tema ou área de
conhecimento

(HIGGINS;

GREEN,

2011).

Para

tanto,

utiliza

critérios

metodológicos rigorosos, claros, sistematizados e, por conseguinte, reprodutíveis,
de busca, análise e interpretação de resultados (BRASIL, 2012a).
O método estatístico específico utilizado na revisão sistemática, a
metanálise, torna possível aumentar o tamanho da amostra, aumentar a precisão
dos desfechos avaliados e estimar o verdadeiro efeito de uma terapêutica
(HIGGINS; GREEN, 2011). Quando associada à metanálise, a revisão sistemática
é considerada evidência de primeira categoria nas tomadas de decisão em saúde
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(ATALLAH; CASTRO, 1998), podendo auxiliar profissionais da área quanto ao
uso racional de determinado tratamento/intervenção (BRASIL, 2012a).
Dentre as diretrizes internacionais reconhecidas na elaboração de
revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos aleatórios, destacam-se The
Cochrane Reviewer’s Handbook (HIGGINS; GREEN, 2011) e a diretriz elaborada
pelo grupo The Australian National Health and Medical Research Council
(ATANASIJEVIC et al., 2008).
A colaboração Cochrane é uma das organizações envolvidas na ATS
(ATANASIJEVIC et al., 2008) e consiste numa organização não governamental,
sem fins lucrativos e sem fontes de financiamento, composta por uma rede global
independente

de

colaboradores

(pesquisadores,

profissionais,

pacientes,

cuidadores e pessoas interessadas em saúde) de mais de 130 países
(COCHRANE, 2015). Possui sede central no Reino Unido e tem como missão
elaborar, manter e divulgar revisões sistemáticas acessíveis, relevantes e de alta
qualidade e outras evidências científicas sintetizadas para auxiliar nas decisões
em saúde. É reconhecida internacionalmente como referência para informação de
alta qualidade sobre efeitos de intervenção em saúde, livres de patrocínio
comercial e outros conflitos de interesse (COCHRANE, 2015).
As revisões sistemáticas da colaboração Cochrane, ensaios clínicos,
estudos sobre avaliação econômica em saúde e de tecnologias em saúde, bem
como revisões sistemáticas resumidas são publicadas na Cochrane Library (ISSN
1465-1858) e estão reunidas em seis bases de dados [Cochrane Database of
Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL), Cochrane Methodology Register (CMR), Database of Abstracts of
Reviews

of

Effects

(DARE), Health

Technology

Assessment

Database

(HTA), Economic Evaluation Database (EED)] e uma sétima base de dados, que
disponibiliza

informações

sobre

os

grupos

Cochrane (The

Cochrane

Collaboration) (COCHRANE, 2015). Segundo Atanasijevic et al. (2008), no que se
refere a unidades de manejo de informações e bases de dados, HTA database,
MEDLINE, Pubmed e Cochrane Library são essenciais para informação em ATS.

1.1.6. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
Segundo a Global Strategy for the Diagnosis, Management and
Prevention of COPD (GOLD) (GOLD, 2016), a DPOC é caracterizada como uma
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doença tratável, de caráter progressivo, com limitação persistente ao fluxo aéreo,
associada à resposta inflamatória crônica das vias aéreas e do pulmão aos
agentes nocivos ou gases. Suas exacerbações e comorbidades são fatores
fortemente influenciados pela gravidade da doença.
A OMS classifica a DPOC como uma Doença Crônica Não
Transmissível (DCNT) e a considera um sério problema de saúde pública (WHO,
2014), sendo responsável pelas maiores causas de morbidade crônica com
mortalidade no mundo (GOLD, 2016). No Brasil, as DCNT são responsáveis por
aproximadamente 74% das mortes (WHO, 2014). Esse cenário configura uma
importante mudança no perfil epidemiológico de doenças e representa um novo
desafio para os gestores de saúde, principalmente pelo forte impacto das DCNTs
na qualidade de vida dos indivíduos acometidos, maior possibilidade de morte
prematura e sérios impactos econômicos nas famílias, comunidades e sociedade
em geral (BRASIL, 2011c).
Dentre as principais anormalidades da função respiratória na DPOC, a
desvantagem

mecânica

causada

pela

hiperinsuflação

(volume

pulmonar

anormalmente aumentado) é um dos fatores que mais contribuem ao prejuízo da
função muscular respiratória (WEINER; MCONELL, 2005).
A DPOC demanda trabalho aumentado dos músculos respiratórios
para superar a desvantagem mecânica decorrente da hiperinsuflação pulmonar e
a alta resistência das vias aéreas, fazendo com que os músculos desempenhem
de forma desfavorável sua eficiência de contração (RATNOVSKY; ELAD;
HALPERN, 2008).
Hill (2004) descreve a hiperinsulfação como resultante de um conjunto
de fatores que contribuem para a desvantagem mecânica dos músculos
respiratórios na DPOC. Resumidamente, a hiperinsuflação do pulmão achata o
músculo diafragma, aumentando o raio de curvatura, a tensão (lei de Laplace) e a
impedância ao fluxo sanguíneo, impossibiltando o diafragma de atingir um
comprimento ótimo do sarcômero. Associado a esses fatores, ocorre perda da
zona de aposição (entre as pleuras visceral e parietal), cujo vetor de força do
diafragma muda de direção, tornando o movimento da parede torácica paradoxal.
Dessa forma, com a Pressure End Expiratory Pressure (pressão positiva
expiratória final) aumentada (auto-PEEP), os músculos expiratórios estão ativos
tanto em repouso quanto durante o exercício, principalmente no final da
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expiração, sendo progressivamente recrutados durante broncoespasmo e
aumento da carga ventilatória. O esvaziamento incompleto dos pulmões, durante
a expiração, resulta em hiperisunflação dinâmica, desencadeando a necessidade
de respiração em níveis superiores de volume pulmonar. A musculatura
inspiratória evolui funcionalmente mais fraca e, por conseguinte, contribui para
piora na sensação de dispneia e limitação ao exercício.
A forte evidência de que a fraqueza dos músculos respiratórios na
DPOC contribui para a dispneia e limitação ao exercício despertou o interesse de
muitos investigadores em verificar os efeitos do TMI nesses pacientes
(GOSSELINK et al., 2011).
Embora pesquisas prévias sobre treinamento muscular geral em
programas de reabilitação pulmonar com TMI adicional em pacientes com DPOC
mostrarem que, quando as cargas são bem controladas, o TMI induz a melhoras
clínicas na força e endurance dos músculos inspiratórios e diminuição na
percepção de dispneia em repouso e durante o exercício (GOSSELINK et al.,
2011), ainda não há um consenso sobre quais princípios de TMI (técnica,
modalidade, frequência, intensidade e duração do programa de intervenção)
poderiam resultar em melhores benefícios para função muscular respiratória
destes indivíduos.
Nos últimos 10 anos foram publicadas 7 revisões sistemáticas,
incluindo 2 atualizações, sobre TMI em pacientes com DPOC investigando o
efeito dessa técnica em diversas variáveis respiratórias e do exercício (LOTTERS
et al., 2002; GEDDES et al., 2005; GEDDES et al., 2008; CROWE et al., 2005;
OBRIEN et al., 2008; SHOEMAKER et al., 2009; GOSSELINK et al., 2011) e uma
em indivíduos com limitação crônica ao fluxo aéreo (SMITH et al., 1992).
Geddes et al., (2005) conduziram uma revisão sistemática para
verificar o efeito do TMI na força e endurance dos músculos respiratórios,
capacidade do exercício, dispneia e qualidade de vida em adultos com DPOC e
evidenciaram que o TMI Threshold ou com carga alvo-resistida foram associados
com incremento na Pressão Inspiratória máxima (PImáx) e endurance (carga
inspiratória threshold, capacidade do exercício e dispneia), porém sem evidência
conclusiva para qualidade de vida. O TMI foi considerado efetivo para adultos
com DPOC quando foram utilizados equipamentos threshold e carga alvoresistida. Na atualização da revisão sistemática (GEDDES et al., 2008), os
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resultados mostraram os mesmos benefícios identificados na revisão prévia,
acrescido da melhora na qualidade de vida dos indivíduos com DPOC. Cabe
salientar que, nas referidas revisões sistemáticas, foram incluídos estudos que
realizaram TMI com carga alvo-resistida (com inspirômetro de incentivo), ao invés
de equipamentos reconhecidamente efetivos para realizar TMR, como por
exemplo, os com limiar de carga pressórica (FREGONEZI; RESQUETI, 2007).
GOSSELINK et al. (2011) realizaram uma metanálise incluindo 32
ensaios clínicos randomizados para evidenciar os efeitos do TMI em pacientes
com DPOC levando em consideração análise de subgrupos de pacientes e
modalidades de treinamento. Os resultados mostraram que o treino de forma
muscular inspiratória induziu a melhora da força muscular inspiratória [PImáx (+
13 cmH₂O), tempo de endurance (+ 261 s), distância no Teste de Caminhada de
6 minutos (TC6min) e Teste de Caminhada de 12 minutos (TC12min) (+ 32m e +
85m, repectivamente) e qualidade de vida (+ 3,8 unidades)]. Houve diminuição
significativa na dispneia [Borg: 0,9 pontos; Transition Dyspnea Index (TDI): + 2,8
unidades], ao passo que a capacidade de resistência ao exercício tendeu a
melhorar, sem efeito sobre a capacidade máxima ao exercício. O treinamento de
endurance não foi significativo na melhora da PImáx, capacidade de exercício e
dispneia. Quando o TMI foi associado ao treino geral de exercício, melhorou
significativamente apenas a PImáx, tendendo a melhorar capacidade de exercício
na fraqueza muscular inspiratória apenas quando a PImáx < 60 cmH₂O. Em
suma, a revisão recomenda o TMI para melhora de força muscular inspiratória e
endurance, capacidade funcional do exercício, dispneia e qualidade de vida,
sendo o treino de endurance menos efetivo do que o treino de força muscular
respiratória e o TMI, quando associado ao programa de treinamento geral com
exercício, é responsável pelo aumento na PImáx, tendendo à melhorar a
performance do exercício.
Considerando as revisões sistemáticas sobre TMI em indivíduos com
DPOC publicadas previamente, nenhuma investigação sobre o efeito dessa
intervenção na DPOC com a colaboração Cochrane foi realizada. Critérios de
inclusão e limitação na estratégia de metanálise, bem como abrangência da
estratégia de busca podem levar à incerteza na evidência do TMI para DPOC.
Baseados no conceito da miopatia sistêmica presente na DPOC e,
consequentemente nos músculos respiratórios, Weiner et al. (2003) realizaram
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um ensaio clínico randomizado e controlado comparando 4 grupos de treinamento
em 32 indivíduos com DPOC: i) sendo grupo controle, treinado com baixa carga,
ii) recebendo TMI específico, iii) recebendo Treinamento Muscular Expiratório
(TME) específico e iv) TMI e TME durante 3 meses. Os resultados mostraram que
houve aumento da força muscular inspiratória e expiratória quando os referidos
grupos musculares foram treinados de forma específica (separada). Quando
realizado apenas TMI, houve progressão no desempenho muscular inspiratório
associado ao aumento no TC6min e melhora na sensação de dispneia nas
atividades de vida diária. Quando apenas o TME foi realizado, um aumento
significativo no desempenho do exercício também foi mostrado. Porém, quando
ambos TMI e TME foram realizados não houve nenhum benefício adicional na
distância do TC6min e na sensação de dispneia, comparado ao TMI sozinho.
Contudo, cabe ressaltar que o programa de treinamento foi de curta duração e a
carga inicial de treinamento foi estabelecida em 7cmH 2O com progressão
incremental de carga de 5-10% do valor inicial até 60% ao término do protocolo.
Battaglia; Fulgenzi; Ferrero (2009) em um estudo randomizado
abordando reabilitação pulmonar domiciliar com duração de 12 meses também
investigaram o uso de ambos TMI e TME em 32 indivíduos com DPOC de grau
leve a moderado e observaram que aqueles indivíduos que realizaram o TMI e
TME obtiveram aumento na PImáx (81 ± 4 cmH 2O versus 57 ± 7 cmH2O, p <
0,05), Pressão Expiratória máxima (PEmáx) (97 ± 2 cmH 2O versus 62 ± 4 cmH2O,
p < 0,05) e redução significativa na percepção da dispneia (escala de Borg) (1,18
± 0,29 versus 2,93 ± 0,32, p < 0,05). Sugerindo que exercícios de TMI e TME em
domicílio proporcionam melhora significativa na função muscular respiratória e
dispneia em pacientes com DPOC leve a muito grave. No entanto, cabe ressaltar
que o dispositivo utilizado no estudo foi um inspirômetro de incentivo a volume,
cuja função não é direcionada ao TMI (FREGONEZI; RESQUETI, 2007), como
citado anteriormente.
Recentemente Neves et al. (2014) revisaram de forma sistemática os
efeitos do TME versus TMI associado à TME em sujeitos com DPOC. Dos 609
artigos iniciais considerados para o estudo, apenas 5 foram incluídos. Foi
observado que houve ganho na PEmáx (21,49 cmH 2O, IC 95%: 13,39 - 29,59) e
PImáx (7,68 cmH2O, IC 95%: 0,90 - 14,45) comparado aos grupos controle, sem
ganho significativo no TC6min (29,01m, IC 95%: 39,62 - 97,65) e dispneia (0,15,
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IC 95%: 0,77 - 1,08). Quando o TME foi combinado ao TMI, observou-se que
tanto a PEmáx (31,98 cmH2O, IC 95%: 26,93 - 37,03) quanto a PImáx (27,98
cmH2O, IC 95%: 20,1 - 35,85) apresentaram valores superiores comparados aos
grupos controle, sugerindo que o TMI associado à TME melhoram a força
muscular respiratória e podem ser recomendados como parte do tratamento de
reabilitação pulmonar em indivíduos com DPOC. Esses resultados sugerem que o
TMI associado ao TME parece ser uma opção viável e mais fisiologicamente
semelhante à dinâmica dos músculos respiratórios durante o ciclo respiratório.
Embora os estudos citados anteriormente sugiram benefícios do TME e
TMI em indivíduos com DPOC, os treinamentos foram realizados individualmente
para cada grupo muscular, em momentos distintos. Nenhum dos estudos
mencionados anteriormente relata o treino simultâneo e sequenciado de músculos
inspiratórios e expiratórios com limiar de carga pressórica.
Julgando que a respiração corresponde a uma atividade indissociável
dos músculos respiratórios, na qual a inspiração e expiração ocorrem em
processo contínuo, combinado e sincrônico, a possibilidade de treinar ambos os
músculos inspiratórios e expiratórios concomitantemente suscita uma opção
viável e inovadora para a mecânica respiratória, pois configura uma técnica que
mais se aproxima da fisiologia respiratória em seres humanos. Atualmente, não
está disponível no mercado um equipamento de treinamento muscular com limiar
de carga pressórica, o qual se proponha a realizar uma nova modalidade de
treinamento, denominada Treinamento do Ciclo Respiratório (TCR), com ampla
faixa para imposição de carga, elevada precisão e possibilidade de aplicação em
indivíduos saudáveis, pacientes e atletas profissionais.

1.2 - Justificativa
O uso de equipamentos para TMR é amplamente disseminado na
Fisioterapia como parte terapêutica da reabilitação de pacientes com fraqueza
dos músculos respiratórios, ou na melhora de endurance e força muscular
respiratória de indivíduos saudáveis e atletas. Existem diversos tipos de
equipamentos disponíveis no mercado, direcionados ao treino específico de
grupos musculares (inspiratórios ou expiratórios), com custos variáveis, porém
não há um equipamento de TMR com limiar de carga pressórica, com tecnologia
nacional, que agrega funções em um mesmo equipamento, capaz de realizar o
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treinamento concomitante dos músculos envolvidos no ciclo respiratório
(inspiratório e expiratório) e com ampla faixa de ajuste para carga.
Adicionalmente, embora esteja disponível ampla literatura abrangendo
os efeitos do TMI sobre variáveis respiratórias em pacientes com DPOC, os
resultados das revisões sistemáticas prévias abordando o assunto apresentam
evidências variadas sobre essa intervenção. Algumas delas seguiram apenas
alguns dos critérios utilizados pela Cochrane, entretanto nenhuma revisão
sistemática foi conduzida seguindo a metodologia restrita de avaliação proposta
pela Colaboração Cochrane.
Nesse sentido, apesar do uso do TMI como terapêutica não
medicamentosa em pacientes com DPOC, faz-se necessário uma análise
sistemática, com larga abrangência, sem limite de linguagem, que avalie os
efeitos do TMI sobre a dispneia e capacidade do exercício em indivíduos com
DPOC para nortear as terapêuticas mais adequadas através do exercício e
programas de reabilitação. Portanto, este estudo propôs o desenvolvimento
tecnológico de dispositivo clínico de Treinamento do Ciclo Respiratório, com
geração de patente de invenção, bem como verificar a evidência clínica do TMI
em indivíduos com DPOC.
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1. 3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Geral:
✓ Desenvolver e patentear um dispositivo do tipo válvula de Treinamento do
Ciclo Respiratório (TCR) para treinamento integrado e concomitante de
músculos inspiratórios e expiratórios com carga máxima de 250 cmH 2O,
com ajuste de 0,5 cmH 2O.
1.3.2. Objetivos Específicos:
✓ Gerar patente de invenção a partir do novo dispositivo;

✓ Verificar os efeitos agudos de diferentes combinações de cargas
inspiratórias e/ou expiratórias com dispositivo dotado de características
semelhantes ao desenvolvido, sobre a atividade muscular respiratória,
cinemática da caixa torácica e dinâmica dos volumes pulmonares em
sujeitos saudáveis;
✓ Revisar de forma sistemática associada à metanálise os efeitos do TMI
sobre a percepção da dispneia e capacidade do exercício em indivíduos
com DPOC.
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2. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO
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2.1. Natureza do estudo
O estudo correspondeu à integração de três modalidades de pesquisa
(1) desenvolvimento tecnológico de um dispositivo clínico de TCR; (2) estudo
científico do tipo transversal; (3) geração de evidência científica qualificada,
através de revisão sistemática associado à metanálise.

2.1.1. Desenvolvimento tecnológico do dispositivo clínico de Treinamento do Ciclo
Respiratório (TCR)
O projeto foi desenvolvido no Laboratório Pneumocardiovascular, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com o
Laboratório de Engenharia e Design (LabED), da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Engenharia Biomédica
(NEPEB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O processo de ideação do dispositivo para TMI e TME integrado
fundamentou-se em dois dispositivos de treinamento com limiar de carga
pressórica disponíveis no mercado e foi elaborado para ser compacto, de fácil
manuseio, permitindo sua reutilização por mais de um usuário, mediante
possibilidade de desmontagem de suas peças e desinfecção, com baixo custo e
tecnologia nacional.
Para tanto, foi realizada uma busca de anterioridade das patentes
existentes referentes aos dispositivos com características semelhantes, com o
intuito de assegurar a inovação do produto proposto. Atendendo às características
da invenção, foi elaborado o pedido de patente de invenção do tipo Modelo de
Utilidade, composto por relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos.
Na etapa de desenvolvimento do produto, em que ocorre a
concretização da ideia, foi elaborado o desenho mecânico e a modelagem
tridimensional. Nessa fase as dimensões, escalas, peso e formas do dispositivo
foram calculadas e a representação gráfica das peças permitiu visualizar uma
perspectiva da montagem das peças e funcionamento do sistema projetado.
Para o desenho e cálculo das dimensões do protótipo foi utilizado o
software computacional CAD (Computer Aided Design), e posteriormente enviado
para impressão tridimensional (3D), sendo produzido um protótipo, o qual está
sendo submetido a teste de bancada. Este teste servirá para calibração do
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equipamento, consistindo na análise de variação de fluxo e pressão dentro do
circuito interno, o qual permitirá a identificação precisa da carga em cmH 2O,
necessária à abertura da válvula em sentido único para passagem do ar.
A construção do dispositivo com carga resistiva limiar pressórica foi
elaborada a partir das características mecânicas e funcionais de dois dispositivos
de TMR disponíveis no mercado, o Threshold IMT® [Patente US 4854574]
(LARSON; CLANTON, 1989) e Threshold PEP® [Patente US 20030140925]
(SAPIENZA; ANATOLE; DAVENPORT, 2003) utilizados para o fortalecimento
individualizado de músculos inspiratórios e expiratórios, respectivamente.
Os dispositivos originais possuem forma cilíndrica, com faixa de
resistência inferior a 50 cmH2O e ajuste de carga a cada 2 cmH2O, com estrutura
composta por duas extremidades, sendo uma destinada à válvula unidirecional,
que se mantém fechada pela pressão exercida pela mola e, a extremidade oposta
para instituição de um bocal. A válvula permite o bloqueio do fluxo aéreo até que
uma pressão respiratória seja gerada para superar a carga imposta pela mola;
assim, quanto maior a tensão sobre a mola, maior será a carga de trabalho.
O novo dispositivo clínico de TMR sugere uma modalidade de
treinamento, denominada TCR, com limiar de carga pressórica, a qual propõe o
treinamento de ambos os grupos musculares envolvidos no ciclo da respiração
(inspiratórios e expiratórios) concomitantemente, funcionamento totalmente
mecânico, com escala entre 0 e 250 cmH2O e ajuste a cada 0,5 cmH2O (FIGURA
7).

Figura 7 - Visão isométrica do Dispositivo de Treinamento do Ciclo Respiratório
(TCR) baseado na técnica Limiar de Carga Pressórica.
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A Figura 8 apresenta o protótipo do dispositivo de TCR em visão
tridimensional, sendo possível visualizar sua configuração interna. O dispositivo
possui duas faces, sendo uma destinada ao treinamento do grupo muscular
inspiratório e outra para o grupo muscular expiratório. Estruturalmente é composto
por dois corpos (4), unidos por um disco central duplamente vazado (9), quatro
parafusos (2), quatro porcas sextavadas (12) e um sistema de vedação através de
anel plástico de vedação maior (8).
Cada face lateral é dotada de um corpo (4), entrada para bocal (11),
bocal (1), orifício circular sulcado (10) e bucha de rolagem (3) para ajuste de
carga. Os corpos, por sua vez, possuem configuração interna desenhada para
possibilitar o fluxo de ar em sentido unidirecional a partir de um sistema de pistões
(6), anel plástico de vedação menor (7) e molas de compressão (5). A imposição
de carga ocorre através da compressão da mola (5) pelo rosqueamento da bucha
de rolagem (3). Esse arranjo interno bilateral dispensa o uso da película de
silicone, reduzindo o custo final do produto, e permite que as bases dos pistões
(6) apoiadas sobre o disco central, funcionem como bloqueio para o fluxo de ar.
Para que haja deslocamento do pistão em uma das faces e, consequentemente,
passagem de ar em sentido unidirecional, o indivíduo deve ser capaz de gerar
uma força adicional para vencer a resistência imposta pela mola; permanecendo o
pistão contralateral imóvel, até que a etapa seguinte do ciclo respiratório seja
iniciada. Dessa forma, ambas as faces destinadas ao TCR são ajustadas com
imposição de carga.
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Figura 8 - Visão Tridimensional do Dispositivo de Treinamento do Ciclo
Respiratório (TCR).
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2.1.2. Estudo Transversal sobre a atividade muscular respiratória, cinemática da
caixa torácica e dinâmica dos volumes pulmonares em sujeitos saudáveis com
diferentes combinações de cargas do dispositivo

2.1.2.a) Delineamento da Amostra e local da Pesquisa
Foi realizado um estudo transversal para verificar os efeitos agudos de
diferentes combinações de cargas inspiratórias e/ou expiratórias sobre a atividade
muscular respiratória, cinemática da caixa torácica e dinâmica dos volumes
pulmonares. O estudo foi composto por uma amostra não-probabilística, de
conveniência, na qual foram recrutados indivíduos saudáveis, de ambos os sexos.
Como critérios de inclusão para o estudo, os indivíduos aparentemente
saudáveis foram compatíveis com os seguintes pré-requisitos: faixa etária entre
18 e 35 anos, Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 18 e 29,9 (Kg/m2), não ter
hábito

tabágico,

nem

história

de

doenças

respiratórias,

cardíacas

ou

neuromusculares e apresentar as variáveis espirométricas Capacidade Vital
Forçada (CVF) > 80% e relação Volume Expiratório Forçado no primeiro
segundo/Capacidade Vital Forçada (VEF 1/CVF) > 85%. Como critérios de
exclusão do estudo, aqueles indivíduos incapazes de realizar as manobras
exigidas nas avaliações da função pulmonar, muscular respiratória não foram
considerados para amostra.

2.1.2.b) Aspectos Éticos da Pesquisa
O estudo utilizou o protocolo 424987 (ANEXO I) de um estudo prévio
desenvolvido pelo grupo de Pesquisa do Laboratório de Desempenho
Pneumocardiovascular e Músculos Respiratórios do Departamento de Fisioterapia
(UFRN), submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/EBSERH, por
apresentar as mesmas características metodológicas do estudo anterior. Todos
os participantes foram esclarecidos quanto à pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), de acordo com a
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012b).

52

2.1.2.c) Desenho do Estudo
Os indivíduos foram convidados verbalmente a participar do estudo e
receberam instruções gerais quanto aos procedimentos. Preenchidos os critérios
de inclusão, assinaram o TCLE e realizaram uma avaliação inicial composta de
dados sociodemográficos, antropométricos, avaliação da função pulmonar e
avaliação da força muscular respiratória - Ficha de Avaliação I (APÊNDICE B).
Posteriormente foram calculadas as cargas resistivas inspiratórias a partir de 30%
da PImáx e expiratória a partir de 30% da PEmáx, sendo essa porcentagem de
carga considerada como referência mínima para alcance de ganho de força
muscular respiratória (WEINER et al., 2003). A seguir, foram submetidos a um
protocolo de diferentes combinações de cargas resistivas inspiratórias e/ou
expiratórias do tipo limiar pressórica, definidas aleatoriamente (FIGURA 9) e os
dados foram registrados na Ficha de Avaliação II (APÊNDICE C).
Para a análise da cinemática torácica e atividade dos músculos
respiratórios durante a respiração contra diferentes cargas inspiratórias e/ou
expiratórias foram avaliados os sinais integrados através da POE e EMG,
conforme organograma do estudo (FIGURA 9).
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Seleção dos Sujeitos

TCLE e orientações
quanto à Pesquisa

Avaliação Inicial
(Antropometria, Função Pulmonar, Força
Muscular Respiratória)

Combinação 1
Carga Inspiratória 0%
Carga Expiratória 0%

Combinação 2
Carga Inspiratória 0%
Carga Expiratória 30%
Protocolo
Combinações de
Cargas

Combinação 3
Carga Inspiratória 30%
Carga Expiratória 0%

Combinação 4
Carga Inspiratória 30%
Carga Expiratória 30%
Randomização de Cargas/
Análise dos Momentos

Momento 1 - QB

Momento 2 - CARGA

Momento 3 - REC

Respiração Tranquila

Respiração contra a carga resistiva

Recuperação

(Sem Dispositivo de TMR)

(Com Dispositivo de TMR)

(Sem Dispositivo de TMR)

30’’

30’’

30’’

POE,

POE,

POE,

EMG de superfície,

EMG de superfície,

EMG de superfície,

Monitorização (FC, SpO2,

Monitorização (FC, SpO2,

Monitorização (FC, SpO2,

Escala de Borg)

Escala de Borg)

Escala de Borg)

Figura 9 - Protocolo do Estudo Transversal
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2.1.2.d) Avaliação Inicial (AI)
Cada indivíduo foi submetido à avaliação antropométrica, através da
mensuração do peso corporal (Kg) e altura (m) com a balança WELMY ®, modelo
R-110 (WELMY, Santa Bárbara d´Oeste, Brasil), calibrada por um técnico do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO)
e calculado IMC.
Posteriormente, para definir critérios de inclusão foi realizada avaliação
da função pulmonar através da mensuração de volumes e fluxos pulmonares com
o espirômetro KoKo Digidoser® (PDS Instrumentation, Louisville, CO, EUA)
(FIGURA 10), calibrado previamente com uma seringa de 3 litros (VIASYS
Healthcare GmbH®, Hoechberg, Alemanha). O indivíduo permaneceu na posição
sentada, com a cabeça em posição neutra, clipe nasal, com uma peça bucal
posicionada firmemente entre os lábios para evitar vazamentos em torno da
mesma. Foram coletadas as variáveis CVF, VEF 1 e VEF1/CVF, sendo os dados
obtidos nos seus valores absolutos e relativos, e os maiores valores, dentre os
aceitáveis e reprodutíveis, foram comparados com os valores de referência para a
população brasileira (PEREIRA; SATO; RODRIGUES, 2007).

Figura 10 - Espirômetro. Modelo KoKo Digidoser®

Em seguida, foi realizada avaliação da força muscular respiratória
através da mensuração das pressões respiratórias máximas, as quais
correspondem à pressão de pico durante uma inspiração e expiração máximas,
respectivamente PImáx, Sniff Nasal Inspiratory Pressure (SNIP) e PEmáx. Os
testes de PImáx e PEmáx foram realizados imediatamente após a prova de
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função pulmonar, respeitando um período de descanso entre as distintas técnicas.
Antes de cada teste, os indivíduos foram orientados quanto à realização dos
procedimentos e os resultados obtidos avaliados nos seus valores absolutos e
relativos. O indivíduo permaneceu na mesma posição adotada no teste de função
pulmonar. A avaliação foi executada com o manovacuômetro digital (NEPEBLabCare/UFMG, Belo Horizonte - MG, Brasil) (FIGURA 11) e foram consideradas
três medidas aceitáveis, sendo duas reprodutíveis com uma variação igual ou
inferior a 10% do maior valor, com um intervalo de um minuto entre as manobras.
O maior valor entre as manobras reprodutíveis foi utilizado para análise e
comparado com os valores de referência para a população brasileira (NEDER et
al., 1999). Para obtenção da força muscular inspiratória - PImáx, foi solicitada ao
sujeito uma inspiração máxima próxima à Capacidade Pulmonar Total (CPT), a
partir do Volume Residual (VR). Para obtenção da força muscular expiratória –
PEmáx, os sujeitos realizaram uma inspiração máxima próxima a CPT, seguida
de uma expiração máxima próxima ao VR.

Figura 11 - Manovacuômetro digital. Modelo NEPEB-LabCare/UFMG

Para mensuração da SNIP, o indivíduo manteve-se na posição
sentada, cabeça na posição neutra, com uma narina ocluída por um plugue nasal
de silicone, cujo tamanho foi selecionado de acordo com a dimensão da narina de
cada sujeito, permanecendo este último conectado ao manovacuômetro digital por
um cateter com 1 mm de diâmetro aproximadamente (HÉRITIER et al., 1996). A
manobra constituiu de uma inspiração máxima realizada pela narina contralateral
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(livre), com a boca fechada, a partir da Capacidade Residual Funcional (CRF). O
SNIP teste foi realizado em dez manobras (LOFASO et al., 2006), com intervalo
de 30 segundos entre cada manobra, sendo utilizada a geração de um pico de
pressão regular com duração entre 0 e 0,5 segundo como critério de seleção da
manobra aceitável (HÉRITIER et al., 1996). Todos os valores foram registrados
na ficha individual de cada sujeito e o maior valor de pressão encontrado,
considerado para análise dos dados. Os dados foram obtidos nos seus valores
absolutos e comparados com os valores de referência para população brasileira
(ARAÚJO et al., 2012). O manovacuômetro permaneceu acoplado a um
microcomputador e durante cada manobra foi dado feedback visual ao indivíduo
através do software do aparelho.
Ambas as avaliações da função pulmonar e muscular respiratória
seguiram as recomendações da AMERICAN THORACIC SOCIETY/EUROPEAN
RESPIRATORY SOCIETY (ATS/ERS) (ATS, 2005; ATS, 2002) e Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) (PEREIRA, 2002).

2.1.2.e) Pletismografia Opto-Eletrônica (POE)
A fim de identificar as alterações produzidas na ventilação pulmonar
durante a instituição de cargas ajustadas no dispositivo de TMI e TME, utilizamos
a POE (BTS® Bioengineering, Milão, Itália). A avaliação da POE seguiu o
protocolo de 89 marcadores para a posição ortostática, conforme recomendações
de ALIVERTI et al. (2005).
s sensores, pequenos hemisf rios (5 mm de di metro) revestidos por
subst ncia reflexiva, foram aderidos ao indivíduo circunferencialmente nas três
regiões horizontais do complexo tóraco-abdominal entre as clav culas e a espinha
ilíaca superior. A disposição dos sensores foi arranjada em sete linhas
horizontais, cinco verticais, duas médio-axilares e sete sensores extras (FIGURA
12), conforme Parreira et al. (2012), totalizando 37 sensores anteriores (FIGURA
12A), 42 posteriores e 10 laterais (FIGURA 12B).
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A

B

Figura 12 - Disposição dos sensores reflexivos da POE.
A - Visão anterior. B - Visão posterior

A configuração usada permite melhor precisão na avaliação do volume
e maior definição anatômica das três regi es ou compartimentos tóracoabdominais (ALIVERTI et al., 2001, ALIVERTI et al.,

00 ).

limite entre o

compartimento da caixa torácica pulmonar e abdominal foi assumida no n vel do
processo xifóide e o limite entre os compartimentos de caixa torácica abdominal e
região abdominal foi a margem costal anterior mais inferior e posteriormente à
margem costal posterior mais inferior.
s coordenadas dos sensores foram identificadas usando um sistema
de configuração cinemática em seis c meras fotossensíveis aos sensores (três na
região anterior e três na região posterior) com uma frequência de aquisição de
imagens de 30 Hz. A partir das imagens capturadas pelos sensores, os volumes
do complexo tóraco-abdominal foram computados por uma superfície de
triangulação (FIGURA 13). As variáveis do padrão respiratório de volume e tempo
foram consideradas para o estudo, bem como os volumes operacionais, volume
inspiratório final e volume expiratório final (PARREIRA et al., 2012). Todas as
informações

foram

obtidas

a

partir

do

software

OEP

Capture

(BTS
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Bioengineering, Itália) e analisados pelo SMART analyser (BTS Bioengineering,
Itália) e Diamov (BTS Bioengineering, Itália), específicos do equipamento descrito.

Caixa Torácica
pulmonar

Caixa Torácica
abdominal

Abdome

A

B

C

Figura 13 - Captura dos pontos luminosos e reconstrução 3D da Parede Torácica.
A - Captura dos sensores luminosos pelas câmeras. B - União dos pontos para
construção do modelo. C - Modelo 3D da parede torácica e seus compartimentos.

2.1.2.f) Análise da Atividade Eletromiográfica
O registro de atividade mioelétrica foi capturado por quatro canais de
eletromiografia TeleMyo DTS Desk Receiver® (Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale,
USA) (FIGURA 14) com um filtro de 20-500 Hz passa-banda, ganho de 1000, e
um índice de rejeição de modo comum maior que 120 dB.

Figura 14 - Eletromiógrafo. Modelo TeleMyo DTS Desk Receiver®
avaliação eletromiográfica utili ou 4 sensores wireless duplos
(FIGURA 15), com captação do sinal através de eletrodos auto-adesivos de
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superfície, compostos por Ag/AgCl (double hall - Miotec®) associado a um gel
condutor, bipolar, com dimensão de 4 cm x 2,2 cm de área adesiva e 1 cm de
área condutora, separados por uma distância intereletrodo de 2 cm.

Figura 15 - Sensores wireless. Modelo Clinical DTS EMG®

Os eletrodos foram colocados no hemicorpo direito, a fim de evitar a
contaminação pelo sinal cardíaco (DRAKE; CALLAGHAN, 2006) e posicionados
no sentido das fibras musculares dos seguintes músculos respiratórios, conforme
Figura 16: (A) músculo escaleno, a 5 cm a partir da articulação esternoclavicular e
2 cm acima deste ponto (FALLA et al., 2002; DORNELLAS de ANDRADE et al.,
2005); (A) esternocleidomastoideo, a 5 cm abaixo do processo mastoide (FALLA
et al., 2002); (B)

porção para-esternal do músculo intercostal interno, no 2º

espaço intercostal e (C) reto-abdominal, a 4 cm à direita da cicatriz umbilical.
Antes de colocar os eletrodos, a pele foi higieni ada com sabão neutro,
tricotomi ada, friccionada e desinfectada com álcool para redu ir a imped ncia
para captação do sinal elétrico.
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A

B

C

Figura 16 - Posicionamento dos eletrodos sobre os músculos respiratórios.
A - Escaleno e Esternocleidomastoideo, B - Intercostal, C - Reto-abdominal

Os dados EMG foram capturados e armazenados pelo programa
MyoResearch XP Software (Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale, USA) e para filtrar o
sinal cardíaco foi utilizado um filtro Butterworth 30 Hz high-pass adicional
(DRAKE; CALLAGHAN, 2006). O sinal foi avaliado pelo Root Mean Square (RMS)
dos sinais capturados e normali ado (padroni ado) a partir dos valores basais
respiratórios, ou seja, em repouso (S

ER ER

K

TS

, 000).

valor de

ativação de cada um dos m sculos durante a respiração basal foi definido como
sendo igual a

e ativaç es superiores ou inferiores a este valor foram

consideradas como um aumento ou diminuição na atividade, respectivamente.
registro de atividade mioel trica foi sincroni ado

E e seguiu as

recomendações da International Society Electrophysiology Kinesiology (ISEK)
(MERLETTI et al., 1999).

2.1.2.g) Protocolo de cargas resistivas inspiratórias e/ou expiratórias
O protocolo (FIGURA 9) contem 4 combinações distintas de cargas
resistivas, as quais foram aplicadas com um dispositivo do tipo limiar de carga
pressórica. As cargas dos músculos inspiratórios e expiratórios foram baseadas
em 30% das respectivas medidas de PImáx e PEmáx de cada indivíduo. A
sequência de cargas foi determinada aleatoriamente através de sorteio de
envelope opaco, lacrado, idêntico e numerado para a seguinte distribuição:
Combinação 1 (C1): 0%PImáx / 0%PEmáx; Combinação 2 (C2): 0%PImáx /
30%PEmáx; Combinação 3 (C3): 30%PImáx / 0%PEmáx e Combinação 4 (C4):
30%PImáx / 30%PEmáx. O indivíduo foi orientado a permanecer sentado em um
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banco centralmente posicionado entre uma estrutura de ferro em forma “ ”
invertido, construída artesanalmente para dar suporte e sustentação ao
dispositivo. Uma barra adicional foi fixada superiormente no centro da armação da
estrutura, a qual foi ajustada à altura da boca do indivíduo e fixado o dispositivo
de treinamento. O indivíduo permaneceu com os braços apoiados lateralmente às
barras de sustentação, para não haver perdas na captura dos sinais luminosos,
com nariz ocluído através de clipe nasal e a boca posicionada numa interface com
formato cilíndrico, na qual respirou conforme protocolo (FIGURA 17).

Figura 17 - Posicionamento do sujeito durante protocolo

Cada combinação de cargas determinada previamente foi analisada
em 3 momentos distintos: (1) Quiet Breathing (QB) ou respiração tranquila
durante 30 segundos (sem o dispositivo conectado), (2) Respiração contra a
carga (com dispositivo) durante 30 segundos e (3) Recovery (REC) ou
recuperação durante 30 segundos (sem o dispositivo conectado). No final de
cada momento avaliado foi aplicada a escala modificada de Borg (BORG, 1998)
para mensuração da sensação de dispneia referida pelo indiv duo ( org 30’’, org
’,

org

’30”), aferidas Frequência Cardíaca (FC) e Saturação periférica de

oxigênio (SpO2) e registradas na Ficha de Avaliação II (APÊNDICE C).
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Ao final da coleta de dados foi possível analisar a atividade muscular
inspiratória e expiratória durante cada sequência de cargas ajustadas no
dispositivo de TMR e, consequentemente, verificar a capacidade do dispositivo de
deflagrar contração muscular, quando ajustado para treinamento muscular
inspiratório e/ou expiratório.

2.1.3. Revisão Sistemática
A revisão sistemática com a colaboração Cochrane consiste em duas
etapas, sendo uma de publicação do protocolo e outra com a versão finalizada da
revisão (HIGGINS; GREEN, 2011). O protocolo corresponde aos critérios
metodológicos percorridos na revisão para minimizar o risco de viés, promover a
transparência dos métodos e etapas, bem como permitir a revisão pelos pares de
métodos previstos (DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO et al., 2011).
A revisão sistemática intitulada “Inspiratory Muscle Training for Chronic
Obstructive Pulmonary Disease” teve como objetivo avaliar o efeito do TMI para
sintomas de dispneia e medidas objetivas da capacidade de exercício em
indivíduos com DPOC. Como critérios para considerar estudos para revisão,
foram incluídos Ensaios Clínicos Aleatórios Controlados (ECR) sobre TMI
(diversas

intensidades

de

treinamento)

em

indivíduos

com

DPOC,

contextualizando exercícios gerais, utilizando treinamento com exercício como um
comparador ou componente com comparador ou como parte combinada de
tratamento com TMI. Como participantes, foram considerados ensaios que
incluíram indivíduos com idade acima de 40 anos, história de tabagismo acima de
10 anos/maço e critérios espirométricos para DPOC definidos pelo GOLD (2016).
Os

tipos

de

intervenções

especificadas

corresponderam

às

modalidades de TMI com limiar de carga, carga resistida ou hiperpneia
normocápnica que permitissem as comparações (i) TMI combinado ao cuidado
padronizado versus cuidado padronizado sozinho, (ii) TMI versus reabilitação, (iii)
TMI combinado à reabilitação pulmonar versus reabilitação pulmonar e (iv)
estudos comparativos entre as três modalidades de TMI.
O tempo de duração da intervenção foi estabelecido em pelo menos
duas vezes por semana durante um período mínimo de quatro semanas.
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Como desfecho primário, foi utilizada a mensuração da dispneia por
escala validada, como a escala de BORG (BORG, 1998), por julgar que essa
variável reflete os resultados clinicamente mais relevantes dos sintomas da
tolerância ao exercício e qualidade de vida. Como medida de eventos adversos, a
ocorrência de pneumotórax foi considerada por ser uma consequência do
aumento potencial de pressões experimentado por um pulmão danificado e
potencial de consequências negativas graves.
Os desfechos secundários escolhidos refletiram medidas objetivas
essenciais aos pacientes diretamente correlacionadas à sobrevida, devendo estar
presente pelo menos duas medidas dentre (i) mudança na tolerância ao exercício
como mensurada pelo TC6min, (ii) mudança na qualidade de vida como
mensurada em questionário de qualidade de vida validado, (iii) mudança na SNIP
ou PImáx, caso a SNIP não estivesse registrada e (iv) mudança na endurance
muscular respiratória. Como eventos adversos dos desfechos secundários foram
considerados a aceitabilidade dos pacientes ao equipamento utilizado e do regime
de treinamento.
Como fontes de estudos foram utilizadas bases de dados sem
restrições referentes à data e idioma (EMBASE, LILACS, MEDLINE, SCISEARCH
e a base de dados de ensaios clínicos controlados da Colaboração Cochrane).
Todos os estudos foram selecionados pela Cochrane e avaliados por 2
revisores (R1) e (R2) e as divergências foram discutidas com um terceiro revisor
(R3). Os dados dos estudos foram extraídos de forma independente pelos 2
revisores, sendo colhidos dados referentes ao desenho metodológico do estudo,
método de randomização, sigilo de alocação, mascaramento dos participantes e
avaliadores, perdas amostrais durante a execução do estudo dentre outros,
conforme protocolo.
Os revisores também fizeram o julgamento do risco de viés dos
estudos, a partir da tabela de avaliação do Risco de Viés da Cochrane, que
contempla critérios como geração da sequência randômica, sigilo de alocação,
mascaramento de participantes e avaliadores, mascaramento dos avaliadores
durante a análise de dados do estudo, descrição seletiva do desfecho e outros
vieses. Cada crit rio permite a classificação em ‘alto risco de vi s’, ‘baixo risco de
vi s’ ou ‘risco de vi s não claro’, conforme Handbook for Systematic Reviews of
Interventions da Colaboração Cochrane.
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Para avaliação do nível qualidade de evidência dos estudos, foi
utilizado o sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE), conforme recomendação da Cochrane, o qual classifica a
qualidade da evidência em quatro níveis: alto, moderado, baixo, muito baixo. Os
critérios considerados para reduzir ou elevar o nível de evidência foram limitações
metodológicas (risco de viés), inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés
de publicação (BRASIL, 2014).
2.2. Procedimentos
Os três estudos foram iniciados paralelamente sendo realizados de
forma independente.
O protótipo do dispositivo foi idealizado e encaminhado à engenharia
mecânica para elaboração do desenho e construção. Paralelamente, foi
elaborado o relatório descritivo da patente e encaminhado ao Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) para depósito. A partir do desenho piloto, foi realizada a
impressão tridimensional do protótipo para ser submetido ao teste de bancada.
Mediante os atrasos na construção e ajustes estruturais e mecânicos
do protótipo do dispositivo, uma válvula com características estruturais e
mecânicas similares à desenvolvida foi utilizada no estudo transversal para
verificação dos efeitos agudos de diferentes combinações de cargas inspiratórias
e/ou expiratórias sobre a atividade muscular respiratória, cinemática da caixa
torácica e dinâmica dos volumes pulmonares.
No que se refere à revisão sistemática, o estudo seguiu o protocolo da
Colaboração Cochrane publicado previamente (HODGOSON; BOLTON; BLAKEY,
2011), e subsequente análise de inclusão e exclusão dos artigos após leitura dos
resumos. Todas as análises, inclusão ou exclusão, foram alimentadas à planilha
do software RevMan e após integralização dos dados e análise estatística, foram
redigidas a discussão e a conclusão para submissão ao corpo editorial da
Cochrane.

2.3. Análise Estatística
Para quantificar os resultados do estudo transversal foi realizada a
estatística descritiva para cada variável, sendo os dados expressos em mediana e
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intervalo interquartílico (IQ 25% - 75%). A normalidade dos dados foi verificada
pelo teste Shapiro-Wilk. As variáveis de volume obtidas pela POE foram
comparadas entre os 3 momentos (QB, combinação de cargas e REC). A partir da
EMG de superfície foi analisada a ativação muscular respiratória durante o uso do
dispositivo. Quanto à estatística inferencial, para comparar os dados nos
momentos foi usado o teste de Friedman para medidas repetidas. Para os casos
com variação significativa, aplicou-se o pós-teste para múltiplas comparações de
Dunn. Toda análise foi feita considerando um p < 0,05 e intervalo de confiança de
95%. A probabilidade do erro tipo I foi estabelecida em 0,05 para todos os testes.
Para análise e interpretação destes resultados foi usado o software Graphpad
Prism, versão 6.0.
Para revisão sistemática, após inclusão e exclusão de estudos na
referida revisão, foi verificada a possibilidade de construção de metanálise através
do software RevMan, versão 5.2. A mensuração do efeito do tratamento foi
analisada através das variáveis contínuas, as quais foram expressas como
Diferença Média (DM), quando os estudos utilizaram o mesmo instrumento para
mensuração do desfecho e Diferença Média Padronizada (DMP), quando
utilizados instrumentos distintos para mensuração do desfecho, com intervalo de
confiança (IC) de 95%. A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada pela
verificação do gráfico floresta (Forest Plot) e o teste Chi2 foi aplicado quando um P
valor de 0,10 indicou significância estatística. O método estatístico I 2 foi
implementado com um valor maior que 50%, correspondendo a um nível de
heterogeneidade substancial.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Conforme normativa da Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO),
os resultados e as discussões a respeito dos achados do estudo estão
apresentados adiante da seguinte forma:

Produto 1
Depósito de Patente de Invenção submetido ao Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) da UFRN, intitulado “Equipamento de Treinamento do Ciclo Respiratório
(TCR) com resistência tipo limiar de carga pressórica”.

Produto 2
Resultados e Discussão do Estudo Transversal sobre a atividade muscular
respiratória, cinemática da caixa torácica e dinâmica dos volumes pulmonares em
sujeitos saudáveis com diferentes combinações de cargas de dispositivo
semelhante ao desenvolvido.

Produto 3
Resultados e Discussão da Revisão Sistemática intitulada “Inspiratory muscle
training for Chronic Obstructive Pulmonary Disease”.
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3.1. Produto 1
3.1.1. Depósito de Patente de Invenção submetido ao Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
intitulado “Equipamento de Treinamento do Ciclo Respiratório (TCR) com
resistência tipo limiar de carga pressórica”
Considerando os princípios estratégicos da Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) direcionados ao esforço
nacional de manutenção e fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação em
saúde, bem como no investimento contínuo da infraestrutura de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico em saúde, particularmente para os hospitais de
ensino e da rede SUS, foi desenvolvido um novo equipamento de TMR. Este
dispositivo é caracterizado por possuir resistência tipo limiar de carga pressórica
que agrega funções em um mesmo equipamento (treinamento inspiratório e
expiratório, concomitante) direcionado para pacientes com fraqueza muscular
respiratória, como na DPOC, Insuficiência Cardíaca, Fibrose Cística, Asma,
doenças neurológicas, indivíduos saudáveis e atletas. O desenvolvimento do
dispositivo gerou um depósito de patente de invenção.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) define como
patenteável, sob a Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, doravante LPI (INPI, 2012) o seguinte objeto:
“Art. 9o.- É patenteável como Modelo de Utilidade o objeto de uso
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que
apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

O pedido foi submetido ao INPI, sendo protocolado e considerado
depósito de Patente em 26/12/2012, após o exame formal preliminar com a
numeração inicial BR102013004570 (APÊNDICE D), posteriormente renumerado
para BR 202013004570 (APÊNDICE E).
O depósito da patente permaneceu em sigilo durante 2 anos e 10
meses, ultrapassando o tempo de análise de 1 ano e 6 meses, conforme o Ato
Normativo 127/97 (INPI, 2015), que dispõe sobre a aplicação da Lei de
Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de
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invenção. Após esse período houve a publicação do pedido na Revista da
Propriedade Industrial (APÊNDICE F), tornando-o público à sociedade de
inventores e exposto ao exame técnico.
Paralelamente aos trâmites burocráticos que envolvem um depósito de
patente, foi realizado o desenvolvimento tecnológico do dispositivo de TMR. Para
concretização do dispositivo planejado foram necessárias 3 desenhos do protótipo
para refinamento, até chegar ao modelo definitivo.
No projeto mecânico, após desenho, modelagem e impressão
tridimensional do protótipo inicial, foi possível detectar uma falha no desenho, cuja
relação entre as peças e a montagem mecânica impossibilitava o encaixe perfeito
entre os componentes do sistema. Outra falha observada estava relacionada ao
tamanho exagerado do dispositivo e suas peças, tornando-o pouco compacto e
incompatível com a funcionalidade idealizada para o modelo.
Para correção desses problemas primários, foi elaborado um segundo
desenho com modificações do dispositivo que incluiu novos cálculos dos
componentes e modificações no sistema para permitir a junção entre as peças.
Embora tenha havido êxito quanto às correções do desenho inicial, falhas
adicionais foram evidenciadas posteriormente, referentes à espessura das
paredes estruturais, tornando o protótipo frágil, quebradiço e, consequentemente,
inviável.
Nesse ínterim, o engenheiro responsável pelo projeto mecânico do
dispositivo abandonou a presente pesquisa por iniciativa unilateral, e foi
necessário estabelecer outra parceria multiprofissional para consolidação da
ideia. Por motivos éticos, não será detalhado na presente tese o nome do
laboratório nem os responsáveis técnicos.
Diante dos contratempos, o NIT foi contatado para verificar quais os
procedimentos legais deveriam ser tomados, tendo em vista que o depósito de
patente referente ao “ ispositivo de Treinamento Muscular Respiratório (TMR)
para m sculos inspiratórios e expiratórios com carga resistiva limiar”, reali ado
pelo grupo, correspondia a um objeto inexecutável do ponto de vista mecânico. A
recomendação dada foi manter a tramitação do pedido de patente em curso
regular, e na etapa de pedido de exame técnico, critério para deferimento da
concessão da carta patente, os depositantes serão responsáveis pela emissão de
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um relatório final de validade do equipamento, constando as falhas do produto,
para enfim, possibilitar o desarquivamento do pedido.
Uma parceria multiprofissional foi estabelecida com o Professor Dr.
Cristiano Alves, que no momento da parceria era Professor do Departamento de
Desing da UFRN e posteriormente foi redistribuído para a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). Na UFSC ficou responsável pelo Laboratório de
Engenharia e Design (LabED) e novo desenho, modificação de componentes
internos, modelagem e impressão tridimensional foram realizadas em janeiro de
2016. Consequentemente, novo relatório descritivo de patente foi redigido e
depositado recentemente, sendo necessário renomeação do dispositivo proposto,
agora intitulado “Equipamento de Treinamento do Ciclo Respiratório (TCR) com
resistência tipo limiar de carga pressórica”. O pedido permanecerá em sigilo por
18 (dezoito) meses a contar da data de depósito e, após decorrido o prazo, será
publicado o pedido (INPI, 2016).
Atualmente, o protótipo do dispositivo encontra-se no Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Engenharia Biomédica (NEPEB) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), onde está sendo submetido a um teste de
bancada

no LaBCare - Escola de Educação Fisica, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional (EEFFTO) e, através de equipamento específico para calibração e
análise do funcionamento mecânico, serão realizados os últimos testes para
verificação de sua eficácia e possibilidade de utilização com segurança.
O depósito de Patente, com seu respectivo relatório descritivo,
reivindicações, desenhos, resumo e termo de cessão são apresentados adiante,
conforme formatação do INPI e NIT.
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3.2. Produto 2
3.2.1. Resultados e Discussão do Estudo Transversal sobre a atividade muscular
respiratória, cinemática da caixa torácica e dinâmica dos volumes pulmonares em
sujeitos saudáveis com dispositivo semelhante ao desenvolvido
Mediante atraso na entrega do protótipo, os resultados descritos
adiante correspondem aos dados obtidos em um estudo transversal sobre a
atividade muscular respiratória, cinemática da caixa torácica e dinâmica dos
volumes pulmonares em sujeitos saudáveis com diferentes combinações de
cargas do dispositivo, realizado com uma válvula de treinamento muscular
inspiratório e expiratório (Orygen Dual Valve®) dotada de características
mecânicas semelhantes às do equipamento desenvolvido no presente estudo. No
entanto, cabe ressaltar que esse estudo piloto foi de extrema relevância para
adequações metodológicas futuras e análise do protocolo de aplicação de cargas
a ser aplicado futuramente com o dispositivo de TCR.
Foram avaliados 7 sujeitos adultos saudáveis, sendo a amostra
composta por 2 sujeitos do gênero masculino e 5 do gênero feminino. A Tabela 1
adiante mostra a estatística descritiva referente aos dados antropométricos,
espirométricos e da força muscular respiratória obtidos em cada sujeito no estudo
transversal.

Espirometria e força dos músculos respiratórios
Os valores de espirometria dos indivíduos se apresentaram dentro do
limite de normalidade quando os dados brutos foram comparados aos valores de
referência para população brasileira.
Em relação à avaliação da força muscular respiratória, alguns
indivíduos exibiram valores abaixo de 100% do valor predito de PEmáx (3
sujeitos), PImáx (2 sujeitos) e SNIP (5 sujeitos) após aplicação das equações de
predição. Cabe ressaltar aqui que dois sujeitos tiveram dificuldades na realização
do teste SNIP, o que resultou em valores inferiores a 60% do predito.

Atividade elétrica dos músculos respiratórios
A análise da eletromiografia de superfície foi realizada através da
seleção de partes do sinal de atividade mioelétrica em cada combinação de
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carga. A parte selecionada para análise correspondeu ao momento médio de
contração muscular respiratória, no qual foi analisado o período compreendido
entre 10 e 30 segundos de cada gravação para cada momento (QB, carga e
REC). Para o sinal selecionado foi realizada a análise de wavelet e os dados de
RMS (%) registrados. Os sinais obtidos a partir da sEMG foram normalizados a
partir do repouso.
A Figura 18 ilustra a ativação elétrica dos músculos respiratórios
esternocleidomastoideo, escaleno, intercostal interno e reto-abdominal, quando
comparados os momentos QB (respiração em repouso, sem dispositivo), carga
(uso da carga em diferentes combinações com dispositivo) e REC (recuperação,
sem dispositivo).
Os dados da atividade eletromiográfica mostraram que o músculo
esternocleidomastoideo apresentou ativação com diferença estatisticamente
significante entre os momentos QB e a aplicação de carga combinada
inspiratória/expiratória, 30%PImáx / 30%PEmáx (p = 0,001), não apresentando
ativação para as demais combinações de cargas.
Em relação ao músculo escaleno, quando comparados os três
momentos (QB, cargas e REC), houve ativação muscular apresentando diferença
estatística entre a respiração tranquila (QB) e a respiração contra carga para as
cominações 0%PImáx / 30%PEmáx (p = 0,0001) e 30%PImáx / 30%PEmáx (p =
0,0001). Similarmente, o referido músculo manteve-se ativado durante o momento
de recuperação (REC) após a combinação de carga 30%PImáx / 30%PEmáx (p =
0,0001).
Embora a comparação entre os momentos QB, carga e REC tenham
apresentado diferença significativa (p = 0,03), após aplicação do pós-teste para
múltiplas comparações não paramétricas de Dunn, não foram observadas
alterações significativas nos músculos intercostal interno e reto-abdominal para
quaisquer combinações de cargas resistivas.

Cinemática da Parede Torácica
A análise da POE adiante apresenta os efeitos agudos das contrações
musculares inspiratórias e expiratórias sobre a parede torácica total e seus
compartimentos quando os músculos foram expostos a distintas combinações de
cargas de TMR, utilizando o modelo Orygen Dual Valve®.
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Com o intuito de identificar mínimas alterações na movimentação da
caixa torácica durante as cargas foram avaliados os volumes operacionais da
parede torácica através do Volume expiratório final da parede torácica (Vef,pt) e
Volume inspiratório final da parede torácica (Vif,pt) e de seus compartimentos. As
variáveis de tempo identificadas a cada ciclo respiratório foram determinadas
através do Tempo total do ciclo respiratório (Ttot), Tempo inspiratório (Ti), Tempo
expiratório (Te) e Frequência Respiratória (FR).
Ao analisar as variáveis do padrão respiratório durante os momentos
QB, cargas e REC não foram observadas alterações no Ttot, Ti, Te e FR,
conforme apresentado na Tabela 2.
No que se refere aos volumes operacionais, os resultados estão
apresentados separadamente para as diferentes combinações de cargas.
A Figura 19 ilustra as variações do Volume Corrente da parede torácica
(VC,pt) e de seus compartimentos durante a combinação 0%PImáx / 0%PEmáx
(com dispositivo, porém sem carga bilateralmente). Para análise intragrupo dos
momentos, foi identificado alteração significativa da variação do Volume
inspiratório final da parede torácica (Vif,pt) (p = 0,001) e Volume inspiratório final
da caixa torácica pulmonar (Vif,ctp) (p = 0,01).
Para a combinação de carga 0%PImáx / 30%PEmáx, houve aumento
estatisticamente significante na variação do Volume inspiratório final da parede
torácica (Vif,pt) (p = 0,0001), Volume inspiratório final da caixa torácica pulmonar
(Vif,ctp) (p = 0,002) e Volume inspiratório final do abdome (Vif,ab) (p = 0,003),
conforme Figura 20.
Na Figura 21 foi possível observar que a combinação de carga
30%PImáx / 0%PEmáx não desencadeou alterações do volume corrente na
parede torácica, tão pouco em seus compartimentos, quando analisados
separadamente.
Para a combinação de carga 30%PImáx / 30%PEmáx, houve variações
no Volume expiratório final da parede torácica (Vef,pt) (p = 0,002) e Volume
inspiratório final da parede torácica (Vif,pt ) (p = 0,001), bem como aumento na
variação do volume nos compartimentos torácico pulmonar, torácico abdominal e
abdome, conforme Figura 22. As variações dos volumes nos compartimentos
corresponderam a alterações no Volume expiratório final da caixa torácica
pulmonar (Vef,ctp) (p = 0,01), Volume inspiratório final da caixa torácica pulmonar
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(Vif,ctp) (p = 0,01), Volume expiratório final da caixa torácica abdominal (Vef,cta) (p
= 0,008) e Volume inspiratório final do abdome (Vif,ab) (p = 0,02).
Discussão
Na literatura não está disponível estudos que investiguem os efeitos
agudos de carga inspiratória/expiratória, concomitante ou não, sobre a variação
de volumes da parede torácia e eletromiografia de superfície com o dispositivo de
TMR Orygen Dual Valve®.
Os objetivos do estudo transversal foram verificar os efeitos agudos de
diferentes combinações de cargas inspiratórias e expiratórias com dispositivo
dotado de características semelhantes ao dispositivo de TCR desenvolvido, sobre
a atividade muscular respiratória, cinemática da caixa torácica e dinâmica dos
volumes pulmonares em sujeitos saudáveis, através da análise da POE e sEMG.
Os principais resultados encontrados foram: i) A utilização do
dispositivo com resistência tipo limiar de carga pressórica Orygen Dual Valve® em
diferentes combinações de cargas (0%PImáx / 0%PEmáx, 0%PImáx /
30%PEmáx, 30%PImáx / 0%PEmáx e 30%PImáx / 30%PEmáx) desencadeou
aumento

da

atividade

eletromiográfica

apenas

nos

músculos

esternocleidomastoideo e escaleno sob a combinação 30%PImáx / 30%PEmáx, e
no músculo escaleno para a combinação 0%PImáx / 30%PEmáx; ii) As variáveis
de tempo do padrão respiratório não sofreram alterações com a utilização de
carga para quaisquer combinação do protocolo; iii) As combinações de cargas
inspiratórias e/ou expiratórias resultaram em distintas variações no VC,pt e seus
compartimentos (CTp, CTa, AB) durante a imposição de resistência muscular
respiratória. Para as combinações 0%PImáx / 0%PEmáx e 0%PImáx /
30%PEmáx houve alteração no VC,pt (Vif,pt) e no compartimento CTp (Vif,ctp),
sendo esta última combinação acompanhada de alterações no AB (Vif,ab). A
combinação 30%PImáx / 0%PEmáx não provocou modificações estatisticamente
significativas no VC,pt e seus compartimentos, enquanto a combinação
30%PImáx / 30%PEmáx foi acompanhada de mudanças no VC,pt (Vif,pt e Vef,pt) e
nos seus três compartimentos: CTp (Vif,ctp e Vef,ctp), CTa (Vef,cta) e AB (Vif,ab).
Estudos prévios avaliaram os efeitos agudos de incrementos de cargas
inspiratórias. O estudo realizado por DA GAMA et al. (2013) investigou os efeitos
agudos de cargas inspiratórias incrementais sobre o comportamento dos volumes
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da parede torácica e a predominância da atividade muscular inspiratória em
indivíduos adultos saudáveis. Os referidos autores observaram que a imposição
de carga inspiratória desencadeia um aumento no VC,pt e dos seus
compartimentos e, à retirada da resistência, ocorre o reestabelecimento dos
valores basais. Associado às variações nos volumes, também foi observada
alteração na frequência de ativação muscular respiratória durante os incrementos
de carga.
HAWKES; NOWICHY; MCCONNELL (2007), também descreveram um
aumento na amplitude da RMS (%) em ambos os músculos inspiratórios
diafragma e intercostais externos quando submetidos à sobrecarga inspiratória,
porém com estratégia de recrutamento heterogênea entre as unidades motoras. A
partir desse conceito, o músculo diafragma responde primariamente à sobrecarga
inspiratória e à sobrecarga adicional, os músculos intercostais aumentam sua
frequência de ativação muscular e, consequentemente, quando um esforço
adicional é desencadeado, os músculos acessórios estrenocleidomastoideo e
escaleno são recrutados para suprir a demanda respiratória (YOKOBA et al.,
2003).
No presente estudo, a análise integrada da EMG e POE mostrou que,
durante a instituição do dispositivo de TMR Orygen Dual Valve® sem carga
resistiva em ambas as extremidades, houve aumento no VC,pt e em um dos seus
compartimentos (CTp). Ao posicionar a regulação de carga na resistência “0”
bilateralmente (0%PImáx / 0%PEmáx), espera-se que não haja alteração dos
volumes, entretanto ocorreu aumento do Vif, pt e Vif,ctp, porém sem alteração
eletromiográfica dos músculos envolvidos na inspiração. Esse achado sugere que
o espaço morto do dispositivo pode ser responsável por deflagrar um esforço
inspiratório adicional para vencer a resistência do circuito interno, entretanto
incapaz de realizar aumento da demanda muscular inspiratória, conforme
observado na sEMG.
A análise da atividade elétrica dos músculos respiratórios durante o
protocolo de cargas resistivas proposto mostrou alterações apenas nos músculos
esternocleidomastoideo (30%PImáx / 30%PEmáx) e escaleno (0%PImáx /
30%PEmáx e 30%PImáx / 30%PEmáx). Esses dados sugerem que o
equipamento de TMR Orygen Dual Valve® não foi capaz de deflagrar
adequadamente a ativação dos músculos respiratórios avaliados, quando
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ajustado para treinamento individual ou simultâneo dos músculos inspiratórios e
expiratórios; contrariando sua função primária de fortalecimento de músculos
respiratórios através da técnica limiar de carga pressórica.
A configuração de carga 0%PImáx e 30%PEmáx suscita um aumento
na demanda de trabalho nos músculos expiratórios abdominais, sem alterações
nos músculos inspiratórios, tendo em vista a resistência no ramo expiratório e
ausência de resistência no ramo inspiratório, entretanto, isso não ocorreu no
presente estudo. Quando foi aplicada a combinação de carga

citada

anteriormente, observou-se uma variação no VC,pt e compartimentos CTp e AB,
sinalizando que os músculos envolvidos, corresponderam, predominantemente,
aos músculos inspiratórios torácicos e músculos abdominais, achado esse,
acompanhado de aumento na atividade eletromiogáfica do músculo escaleno
(essencialmente inspiratório), porém sem nenhuma alteração nos músculos
abdominais. Os músculos escalenos, acessórios da inspiração, podem ser
recrutados secundariamente mediante sobrecarga adicional dos músculos
respiratórios, como na condição de TMR com carga limiar pressórica, todavia, os
músculos expiratórios (abdominais) não foram recrutados durante a instituição de
carga expiratória, contrapondo o propósito do dispositivo.
No que concerne à combinação de cargas 30%PImáx / 0%PEmáx, não
houve alteração dos volumes nem modificação da atividade elétrica dos músculos
respiratórios, entretanto esses achados requerem importante consideração. Para
essa combinação de carga, espera-se que haja um esforço inspiratório adicional,
com consequentes alterações do Vif e da atividade eletromiográfica dos músculos
inspiratórios, contudo esse resultado não foi encontrado. Esse dado leva a crer
que pode haver imprecisão na resistência proposta pelo dispositivo Orygen Dual
Valve®.
Quando foi aplicada uma combinação de carga bilateral, inspiratória e
expiratória (30%PImáx e 30%PEmáx), ocorreu aumento no Vif,pt, Vif,ctp, Vif,ab,
levando a acreditar na participação dos músculos inspiratórios primários pela
avaliação

da

POE

e

músculos

acessórios

(pela

ativação

do

esternocleidomastoideo e escaleno através da sEMG) durante a carga resistiva
inspiratória. Para a mesma combinação de cargas houve aumento do Vef, pt,
Vef,ctp

e

Vef,cta, admitindo o envolvimento dos músculos expiratórios abdominais

98

durante a expiração resistida, entretanto, nenhuma atividade eletromiográfica foi
observada nos retos-abdominais.
Os resultados deste estudo transversal devem ser apreciados de forma
cautelosa, mediante a pequena amostra estudada, não pareada, cujas alterações
no tamanho da amostra não podem aqui ser estimadas. Vale salientar ainda que
a avaliação de músculos respiratórios através da POE e sEMG refletem um
comportamento, estando passíveis de outras interpretações. O uso de um
pneumotacógrafo para análise da variação de fluxo e pressão dentro do circuito
interno do dispositivo corresponde a um dos recursos adicionais que pode
contribuir com uma melhor interpretação desses resultados. Nesse sentido, faz-se
necessários estudos adicionais com o referido dispositivo, utilizando um
pneumotacógrafo, com ampla amostra, para que o TMR com limiar de carga
pressórica a partir do dispositivo Orygen Dual Valve® seja realizado de forma
eficaz e precisa.
Portanto, o presente estudo tornou-se de extrema relevância mediante
necessidade de construção de um equipamento nacional de TMI/TME com limiar
de carga pressórica, capaz de realizar treinamento simultâneo dos músculos
envolvidos na respiração, com tamanho compacto, maior precisão no ajuste de
carga e de fácil utilização.
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Tabela 1 - Dados antropométricos, espirométricos e da força muscular respiratória
mensurados em cada sujeito durante o estudo transversal.
Idade
(anos)

IMC
(Kg/m2)

CVF
(%pred)

VEF1
(%pred)

VEF1/CVF
(% pred)

PImáx
(cmH2O)

PImáx
(% pred)

PEmáx
(cmH2O)

PEmáx
(% pred)

22

26,3

98,4

87,3

115,6

106

77,0

123

83,4

26

21,6

87,6

91,0

114,9

137

101,9

140

104,3

21

20,6

109,0

102,5

108,4

152

151,8

150

145,9

23

21,6

102,0

101,6

108,1

98

98,9

120

118,1

21

21,6

105,8

104,9

108,4

135

134,9

119

115,8

27

20,7

96,9

104,7

107,5

145

149,2

93

93,8

25

26,6

90,0

87,9

107,8

116

118,2

92

91,7

23

21,60

98,40

101,60

108,4

116,0

125,3

104,3

118,1

(21- 26)

(20,70 - 26,30)

90,00 - 105,80)

(87,90 - 104,7)

(107,8 - 114,9)

(98,00 - 145,00)

(118,20 - 149,20)

(92,00 - 120,00)

(93,80 -137,70)

Dados expressos em mediana e Intervalo Interquartil (IQ 25%-75%). IMC (Índice de Massa
Corporal); CVF (Capacidade Vital Forçada); %pred (porcentagem do valor predito); VEF1 (Volume
Expiratório Forçado no primeiro segundo); PImáx (Pressão Inspiratória máxima); PEmáx (Pressão
Expiratória máxima); SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure).
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Figura 18 - Atividade elétrica dos músculos respiratórios esternocleidomastoideo,
escaleno, intercostal interno e reto-abdominal ao comparar QB, cargas e REC.
Dados expressos em mediana e IC 25-75%. *p valor. RMS (%) = porcentagem da Root Mean Square.
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Tabela 2 - Variáveis de tempo do padrão respiratório durante protocolo de avaliação do estudo transversal.
Variável

QB

CARGA 0/0

CARGA 0/30

CARGA 30/0

CARGA 30/30

REC

p valor

Ttot

5,67 (3,68 - 6,44)

5,93 (5,25 - 6,32)

6,58 (3,77 - 10,83)

5,99 (5,31 - 6,37)

7,81 (3,17 - 9,72)

5,21 (3,67 - 6,19)

ns

Ti

2,60 (1,60 - 3,18)

2,465 (2,26 - 3,03)

2,08 (1,40 - 3,41)

2,88 (2,40 - 3,90)

2,43 (1,21 - 3,00)

2,62 (1,63 - 2,82)

ns

Te

3,07 (2,07 - 3,45)

3,17 (2,87 - 3,66)

3,86 (2,43 - 7,41)

2,90 (2,23 - 3,43)

4,85 (1,96 - 6,71)

2,38 (1,96 - 3,57)

ns

FR

10,84 (9,54 - 16,81)

10,13 (9,48 - 11,70)

9,14 (5,56 - 16,11)

10,14 (9,52 - 11,39)

8,18 (6,20 - 19,03)

11,74 (9,95 - 16,40)

ns

Teste de Friedman, entre momentos (QB, CARGAS e REC), post hoc unn’s. QB: Quiet Breath (respiração tranquila); REC (Recovery): recuperação; Ttot:
tempo total do ciclo respiratório; Ti: tempo inspiratório; Te: tempo expiratório; FR: frequência respiratória.
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Figura 19 - Variações do Volume Corrente da parede torácica (VC,pt) e de seus
compartimentos durante aplicação da carga 0%PImáx / 0%PEmáx do estudo
transversal.
* p < 0,05 - Friedman entre momentos (QB, CARGA e REC), post hoc unn’s QB: respiração
tranquila; REC: Recuperação; L: litros; Vif: Volume inspiratório final; Vef: Volume expiratório final.
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Figura 20 - Variações do Volume Corrente da parede torácica (VC,pt) e de seus
compartimentos durante aplicação da carga 0%PImáx / 30%PEmáx do estudo
transversal.
* p < 0,05 - Friedman entre momentos (QB, CARGA e REC), post hoc unn’s QB: respiração
tranquila; REC: Recuperação; L: litros; Vif: Volume inspiratório final; Vef: Volume expiratório final.
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Figura 21 - Variações do Volume Corrente da parede torácica (VC,pt) e de seus
compartimentos durante aplicação da carga 30%PImáx / 0%PEmáx do estudo
transversal.
Friedman entre momentos (QB, CARGA e REC), post hoc unn’s QB: respiração tranquila; REC:
Recuperação; L: litros; Vif: Volume inspiratório final; Vef: Volume expiratório final.
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Figura 22 - Variações do Volume Corrente da parede torácica (VC,pt) e de seus
compartimentos durante aplicação da carga 30%PImáx / 30%PEmáx do estudo
transversal.
* p < 0,05 - Friedman entre momentos (QB, CARGA e REC), post hoc unn’s QB: respiração
tranquila; REC: Recuperação; L: litros; Vif: Volume inspiratório final; Vef: Volume expiratório final.
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3.3. Produto 3
3.3.1. Revisão Sistemática intitulada “Inspiratory muscle training for Chronic
Obstructive Pulmonary Disease”.
Tendo em vista a abordagem do presente estudo, inicialmente foi
sugerida à colaboração Cochrane uma revisão sistemática sobre técnicas de
Treinamento Muscular Respiratório, porém o corpo editorial recusou o referido
pedido, disponibilizando a execução e condução de outra revisão sistemática,
intitulada “Inspiratory Muscle Training for Chronic Obstructive Pulmonary
Disease”. Os autores iniciais da revisão sistemática citada anteriormente,
interromperam-na após cumprida a primeira etapa dos critérios Cochrane, a
publicação do protocolo (HODGSON; BOLTON; BLAKEY, 2011), e em 2014, o
Airways Group disponibilizou-a para seguimento com consentimento dos autores.
Mediante aceite (ANEXO II), houve a renomeação dos autores da
revisão sistemática no Archie, servidor central da Cochrane Collaboration, sendo
possível visualizar a citação atualizada dos autores que corresponderá à citação
final após a publicação da revisão (ANEXO III).
O Archie contém dados sobre as pessoas envolvidas na colaboração,
bem como todos os documentos e comentários produzidos nas versões atuais e
anteriores de um documento. Juntamente com software RevMan, o Archie forma
o Sistema de Gestão de Informação da Cochrane - Cochrane Information
Management System (IMS) que foram projetados para permitir o acesso restrito
aos contribuintes da colaboração e atender às demandas de produção de revisão
sistemática e entregá-los para publicação na Cochrane Library e em outros
lugares (HIGGINS; GREEN, 2011).
Devido ao tempo necessário para o desenvolvimento de uma revisão
sistemática com a Colaboração Cochrane, a análise de dados e discussão dos
resultados, ainda não publicados, estão descritos adiante nesta tese de acordo
com a formatação da Cochrane para submissão da revisão, utilizando o software
RevMan.
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ABSTRACT
Background
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) corresponde a uma
das maiores causas de morbidade e mortalidade no mundo. O tratamento da
doença fundamenta-se na redução e alívio dos sintomas através de terapia
farmacológica adequada, e a reabilitação respiratória convencional baseada em
exercícios aeróbicos. Esta modalidade de tratamento influencia na diminuição dos
sintomas e na sobrevida dos pacientes. O Treinamento Muscular Inspiratório
(TMI) tem sido amplamente utilizado como modalidade complementar associada
ou não a programas convencionais de reabilitação respiratória não-farmacológica
no tratamento de pacientes com DPOC.

Objetivo
Avaliar o efeito do TMI para sintomas de dispneia e medidas objetivas
de capacidade do exercício em sujeitos com DPOC.

Métodos de busca
A busca dos ensaios clínicos foi realizada na Cochrane Central
Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED,
PsycINFO. Adicionalmente foram realizadas buscas manuais de jornais de
doenças respiratórias, resumos de eventos e na página de registro de ensaios,
ClinicalTrials.gov. A pesquisa bibliográfica foi atualizada em maio de 2016.

Critérios de seleção
Foram incluídos ensaios clínicos aleatórios controlados de TMI nas
modalidades respiração resistida, limiar de carga ou hiperpneia normocápnica, em
diferentes níveis de intensidade em pacientes com DPOC e comparados à
Reabilitação Pulmonar convencional ou Reabilitação Pulmonar convencional
combinada com TMI.

Coleta de dados e análise
Dois autores revisores avaliaram de forma independente a qualidade
dos ensaios e conduziram a extração de dados. O desfecho primário foi mudança
na dispneia. Os desfechos secundários foram mudanças na tolerância ao
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exercício, qualidade de vida relacionada à saúde, pressão inspiratória máxima
(através do SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure) ou Pressão Inspiratória
máxima (PImáx)), e endurance muscular respiratória. O software RevMan foi
usado para análise de dados com base nos modelos de efeito fixo e randômico.
Os desfechos contínuos foram expressos como Diferença Média (DM), quando os
estudos utilizaram o mesmo instrumento para mensuração do desfecho e
Diferença Média Padronizada (DMP), quando utilizados instrumentos distintos
para mensuração do desfecho. A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada
pela verificação do gráfico floresta (Forest Plot) e o teste Chi2 foi aplicado quando
um P valor de 0.10 indicou significância estatística. O método estatístico I 2 foi
implementado com um valor maior que 50%, correspondendo a um nível de
heterogeneidade substancial.

Resultados principais
Esta revisão incluiu 6 estudos envolvendo 214 participantes com DPOC
e a metanálise foi possível para cinco estudos incluídos. Os estudos que foram
incluídos realizaram ensaios clínicos aleatórios controlados de TMI em diferentes
níveis de intensidades, comparados à Reabilitação Pulmonar convencional
(baseada em exercícios aeróbicos) ou comparados à Reabilitação Pulmonar
convencional combinada com TMI.
As comparações utilizadas foram TMI combinado ao cuidado
padronizado versus cuidado padronizado sozinho, TMI versus Reabilitação
Pulmonar Convencional, TMI combinado à Reabilitação Pulmonar convencional
versus Reabilitação Pulmonar convencional. Nenhum estudo realizou comparação
das três modalidades de TMI (respiração resistida, limiar de carga ou hiperpneia
normocápnica). A gravidade da DPOC variou entre os estudos incluídos. Os
desfechos mensurados foram dispneia, tolerância ao exercício, qualidade de vida,
pressão inspiratória máxima e endurance muscular respiratória. Nenhum estudo
relatou eventos adversos.
Os estudos incluídos mostraram uma melhora significativa da
qualidade de vida em indivíduos submetidos ao TMI combinado ao cuidado
padronizado versus cuidado padronizado sozinho, mensurado através da
mudança na qualidade de vida em score validado para o desfecho (Diferença
Média Padronizada (DMP): 0,27, IC 95%: -0,27 a 0,76)). O desfecho qualidade de
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vida foi avaliado em 2 estudos, envolvendo 67 participantes, com baixa qualidade
de evidência. Outro achado foi a redução significativa da dispneia, mensurada
através da mudança em score validado para o desfecho, em indivíduos sob TMI
combinado com Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar (Diferença
Média (DM): -0,13, IC 95%: -0,95 a 0,68)). O desfecho dispneia foi avaliado em 2
estudos, envolvendo 54 participantes, com baixa qualidade metodológica. Em
relação às demais combinações de desfecho, não foi possível conduzir
metanálise, devido à heterogeneidade substancial observada entre os estudos
avaliados, o que diminui a qualidade dos resultados encontrados.

Conclusões dos autores
Os resultados desta revisão sistemática demonstraram que o TMI
combinado ao cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho
proporciona melhora na qualidade de vida e que TMI combinado com Reabilitação
Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar induz à redução na dispneia em sujeitos
com DPOC. Entretanto, através de uma análise detalhada dos resultados
ressaltamos que não há evidência conclusiva para suportar ou refutar o TMI em
pacientes com DPOC. A evidência foi limitada mediante o pequeno número de
estudos, com poucos participantes e baixa ou muito baixa qualidade de evidência
dos estudos (evidência GRADE).
Sugerimos que ensaios clínicos aleatórios controlados com maior rigor
metodológico sejam conduzidos futuramente, com relato detalhado da geração da
sequência randômica, método de alocação dos participantes, registro completo
dos desfechos, mascaramento de participantes, avaliadores e avaliação dos
desfechos, para evitar potenciais riscos de vieses nos resultados.

PLAIN LANGUAGE SUMMARY
Treinamento Muscular Inspiratório para DPOC
Background
O treinamento de músculos respiratórios foi introduzido na literatura há
40 anos quando Leith 1976 planteou a seguinte indagação: Podem os músculos
respiratórios, como outros músculos esqueléticos, modificar sua força e
endurance em resposta a programas específicos e apropriados de treinamento?
Estes autores, demonstraram em sujeitos saudáveis que os músculos
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respiratórios tinham um comportamento fisiológico similar aos músculos
esqueléticos em resposta ao treinamento, quando realizadas sobrecargas de
força e/ou endurance (Leith 1976). Desde então, foram introduzidas na literatura
três modalidades de treinamento: respiração resistida, limiar de carga ou
hiperpneia normocápnica e alguns dispositivos comerciais para realização do
treinamento muscular respiratório. Vários artigos foram publicados, entretanto
ainda há importantes questionamentos a serem esclarecidos quanto ao efeito do
TMI sobre os sintomas de dispneia e a capacidade do exercício, seja ele realizado
de forma isolada ou associado a programas de Reabilitação Pulmonar
convencional. Algumas revisões sistemáticas foram realizadas sobre TMI em
DPOC, entretanto nenhuma com os métodos e padrões de qualidade
recomendadas pela Cochrane Collaboration.

RESULTADOS
Descrição dos estudos
Resultados da busca
Em julho de 2014 o Airways Group Register realizou uma busca e
identificou inicialmente 533 estudos com duplicatas para revisão. Após a análise
de títulos e resumos, 449 foram excluídos de forma direta, por serem
incompatíveis com o objetivo da revisão. Dos 84 estudos potencialmente
relevantes, todos foram obtidos na íntegra e 10 estudos foram considerados
inclusões após análise. No período entre julho de 2014 e julho de 2015 foi
realizada uma nova busca de artigos, onde foram identificados mais 45 estudos,
os quais todos foram excluídos. Nova busca entre julho de 2015 e maio de 2016
identificou mais 58 referências, porém nenhuma delas apresentou critérios de
inclusão para a revisão. Em síntese, do total de 636 artigos arrolados para a
revisão, 10 estudos foram incluídos. Na figura 23 estão demonstrados os detalhes
dos resultados da pesquisa.
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Figura 23 - Diagrama com os resultados dos estudos da Revisão Sistemática

Estudos incluídos
Um total de 10 estudos cumpriram os critérios de inclusão para esta
revisão, dos quais 5 foram incluídos para síntese quantitativa (Beckerman 2005;
Berry 1996; Kim 1993; Koppers 2006; Sykes 2005), 1 para descrição qualitativa
(Covey 2001) e 4 estão aguardando classificação (Croitoru 2013; Langer 2013;
Magadle 2007; Valderramas 2009) por apresentarem dados incompletos. Os
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autores dos estudos foram contatados através de correio eletrônico quando
detalhes adicionais dos estudos foram necessários. Veja ‘Characteristics of
included studies’ (APÊNDICE G) e

‘Characteristics of studies awaiting

classification’ (APÊNDICE H). Um ensaio foi conduzido na China (Sykes 2005) e
os demais não relataram o local de realização dos estudos (Beckerman 2005;
Berry 1996; Covey 2001; Kim 1993; Koppers 2006). Todos os ensaios foram
publicados em inglês (Beckerman 2005; Berry 1996; Covey 2001; Kim 1993;
Koppers 2006; Sykes 2005).

Cenário e participantes
Dois estudos foram conduzidos na comunidade (Beckerman 2005;
Berry 1996), um estudo na Pulmonary Rehabilitation in the Departament of
Pulmonology Dekkerswald, University Medical Center Nijmegem (Koppers 2006),
um no Tai Po Hospital Pulmonary Rehabilitation Program (Sykes 2005) e dois
estudos não registraram essa informação (Covey 2001; Kim 1993). Um total de
214 participantes foram incluídos em 6 ensaios clínicos aleatórios, sendo 99 no
grupo controle e 115 no grupo tratamento, com idade acima de 40 anos.
A gravidade da DPOC (GOLD 2016) foi identificada através dos dados
espirométricos relatados nos estudos, os quais foram classificados pelos
revisores, conforme critérios estabelecidos pelo GOLD 2016. A gravidade da
DPOC variou entre os estudos, incluindo participantes com leve (VEF 1 ≥ 80
valor predito 2), grave (30

L

), moderada (50

do

≤ VEF 1 < 80% do valor predito - GOLD

≤ VEF1 < 50% do valor predito - GOLD 3) e muito grave (VEF1 <

30% do valor predito - GOLD 4) limitação ao fluxo aéreo.
Em todos os estudos, durante sua execução, os participantes fizeram
uso de algum tipo de tratamento com esteroide oral ou antibiótico no intervalo de
4 semanas para uma exacerbação da DPOC (Beckerman 2005; Berry 1996;
Covey 2001; Kim 1993; Koppers 2006; Sykes 2005), conforme critério de
classificação publicado no protocolo.

Intervenções
Treinamento Muscular Inspiratório combinado ao cuidado padronizado versus cuidado
padronizado sozinho
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Três estudos (Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006) compararam
TMI combinado ao cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho.
No estudo de Beckerman 2005, os participantes foram submetidos à
modalidade de TMI tipo limiar de carga através do dispositivo Threshold IMT, com
sessões de treinamento diário em 2 períodos de 15 minutos cada, seis vezes por
semana, durante 12 meses. A intensidade de carga progressiva variou de 15% da
PImáx no início do treinamento à 60% da PImáx ao final do ensaio, com ajustes
de carga realizados de 5 a 10% da PImáx em cada sessão, até alcançar 60% da
PImáx. O grupo controle realizou as mesmas sessões com uma carga fixa em 7
cmH2O.
No estudo de Kim 1993, os participantes realizaram TMI tipo limiar de
carga, com o dispositivo Threshold IMT, por 30 minutos contínuos, 7 dias por
semana, durante 24 semanas (6 meses), com baixa intensidade de carga (30%
da PImáx). O reajuste de carga foi estabelecido em 30% da PImáx a cada mês,
quando houve aumento da PImáx. Neste estudo o grupo controle utilizou uma
falsa carga (imperceptível e incapaz de influenciar na força muscular respiratória),
a qual foi aumentada em 1 cm H 2O a cada mês. A carga inicial do grupo controle
não foi detalhada na metodologia.
No estudo de Koppers 2006, os participantes realizaram TMI tipo
hiperpneia normocápnica através do treino de endurance muscular respiratória,
por meio da respiração através de um tubo (com diâmetro interno de 3 cm)
conectado a um bocal, capnógrafo e um sistema respiratório de reinalação de gás
carbônico.
O protocolo seguiu o treinamento de endurance duas vezes ao dia, por
15 minutos, 7 dias por semana, durante 5 semanas, com intensidade de
treinamento em 60% da Ventilação Voluntária Máxima (VVM). O nível de
ventilação a ser alcançado durante o treinamento foi estimado através do cálculo:
60% VVM x 0,6 x 35 x VEF1 e a frequência respiratória durante o treinamento foi
calculada através da fórmula: 60% VVM x f x (0,6 x Capacidade Vital Inspiratória x
volume corrente de repouso), a qual foi aumentada para um máximo de 20
respirações/minuto durante o treinamento.
O grupo controle realizou treinamento placebo com um dispositivo tipo
inspirômetro de incentivo a fluxo, modelo Inspirx (Resprecare Medical; the Hague,
the Netherlands), com resistência ao fluxo aéreo em 5% da PImáx.
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Treinamento Muscular Inspiratório versus Reabilitação Pulmonar
No estudo de Covey 2001 os participantes foram submetidos ao TMI
versus Reabilitação Pulmonar (grupo controle educacional). Os participantes
submetidos apenas à Reabilitação Pulmonar receberam visitas domiciliares de
uma enfermeira, a qual forneceu um programa estruturado em saúde envolvendo
temas como nutrição, técnicas de relaxamento, respiração com freno labial,
medicações respiratórias, infecções respiratórias, técnicas de conservação de
energia, oxigenoterapia e suspensão do hábito tabágico. O TMI foi do tipo limiar
de carga, com o dispositivo Threshold IMT, em uma sessão de 30 minutos ao dia,
durante 16 semanas, com carga inicial de 30% da PImáx e aumentada para 60%
da PImáx. Nenhum detalhe adicional sobre o ajuste de cargas foi relatado no
estudo.

Treinamento Muscular Inspiratório combinado à Reabilitação Pulmonar versus
Reabilitação Pulmonar
Dois estudos (Berry 1996; Sykes 2005) realizaram a comparação de
TMI combinado à Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar.
No estudo de Berry 1996 os participantes foram encorajados a realizar
caminhada, treinamento de força de membros superiores e TMI tipo limiar de
carga, com o dispositivo Threshold IMT. A intensidade de treinamento foi
progressiva, com carga inicial de 15% da PImáx até alcançar 80% da PImáx, de
modo que uma carga de 15% da PImáx foi mantida na primeira e segunda
semanas do estudo. As cargas foram ajustadas para 30% da PImáx na terceira e
quarta semanas, para 60% da PImáx na quinta e sexta semanas e foi mantida em
80% da PImáx da sétima à décima segunda semana de treinamento. O protocolo
foi aplicado 7 dias por semana, duas vezes ao dia, durante 15 minutos cada,
durante 12 semanas. O grupo controle realizou um recondicionamento geral com
exercício composto por caminhada (progressivamente aumentada até alcançar 20
minutos), treino de força de membros superiores (5 diferentes tipos de exercícios,
não detalhados no estudo, realizados em 2 séries de 12 repetições para cada
exercício) e TMI em 15% da PImáx, seguindo o mesmo protocolo de frequência e
duração do grupo intervenção.
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No estudo de Sykes 2005, ambos os grupos, TMI combinado com
Reabilitação Pulmonar e Reabilitação Pulmonar realizaram um treinamento de
exercício aeróbico, treinamento físico durante 4 semanas e 16 horas de curso
educativo em saúde. O treinamento de exercício aeróbico foi composto por 5
minutos de aquecimento, 20 minutos de treino aeróbico em bicicleta estacionária
e 5 minutos de desaquecimento, com intensidade do exercício estimada em 50 a
65% da frequência cardíaca, segundo a fórmula de Karvonen. Para o treinamento
resistido foi realizado um programa de 2 séries de 12 repetições de flexão de
bíceps braquial, extensão de tríceps braquial e flexão de ombro, utilizando
halteres com peso de 50 a 85% de uma repetição máxima. O programa educativo
foi ministrado por diferentes profissionais abordando itens como anatomia e
fisiologia da DPOC, terapia broncodilatadora, suspensão do hábito tabágico,
clearance pulmonar, técnicas de respiração, nutrição, programas de exercício
externo e domiciliar, estratégias para manejo de stress e habilidades de
enfretamento diante de exacerbações.
O grupo intervenção recebeu adicionalmente TMI do tipo limiar de
carga, usando o dispositivo Threshold IMT, realizado duas vezes por dia em
sessões de 15 minutos, cinco dias por semana, durante quatro semanas, com
intensidade de carga progressiva inicial de 30% da PImáx até alcançar 60% da
Pimáx. Os incrementos de carga foram realizados a cada semana, com aumento
progressivo da carga em 10% da PImáx ou mais, até alcançar 60% na quarta
semana.

Desfechos mensurados
Desfecho Primário
O desfecho primário, mudança de dispneia em escala validada, foi
avaliado em todos os estudos incluídos, com diferentes instrumentos. Os estudos
de Koppers 2006, Covey 2001, Berry 1996 e Sykes 2005 utilizaram Borg score, 010 e o estudo de Beckerman 2005 utilizou Borg scale, 0-20. Kim 1993, avaliou a
dispneia através do Bronchitis Emphysema Symptom Checklist (BESC).

Desfechos Secundários
Os desfechos secundários propostos pela revisão variaram entre os
estudos incluídos.
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No estudo de Beckerman 2005 foram avaliados tolerância ao exercício
com o teste Six-minute walk test - 6MWT, qualidade de vida relacionada à saúde
(como mensurado pelo Saint George’s Research Questionnaire - SGRQ) e PImáx.
No estudo de Kim 1993, a tolerância ao exercício foi avaliada com o
teste 12-minute walk distance (12MWD), qualidade de vida pelo Sickness Impact
Profile (SIP), PImáx e endurance muscular respiratória, mensurada pelo
Respiratory Endurance Muscle Time (RMET) durante a aplicação de carga
muscular inspiratória.
No estudo de Koppers 2006 foram avaliados como desfechos
secundários a tolerância ao exercício com o teste Six-minute walk test - 6MWT, a
qualidade de vida relacionada à saúde com o questionário Chronic ResPiratory
Disease Questionnaire - CRQ, a PImáx e endurance muscular respiratória através
do teste de Hyperpnea Endurance Test (HET).
No estudo de Covey 2001, os desfechos secundários avaliados foram a
qualidade de vida relacionada à saúde, pelo questionário Sickness Impact Profile
(SIP), a PImáx e endurance muscular respiratória através do teste Discontinuous
Incremental Threshold loading protocol (DC-ITL) pela Pressure mouth, Pm.
No estudo de Berry 1996, os desfechos tolerância ao exercício,
avaliado com o teste 12-minute walk distance (12MWD) e a PImáx foram
mensurados.
No estudo de Sykes 2005 foram analisados os desfechos secundários
tolerância ao exercício, avaliado pelo 6MWT, qualidade de vida pelo SGRQ e
PImáx.
Em dois estudos que avaliaram a endurance muscular respiratória,
mediante a quantidade de variáveis utilizadas para mensuração do mesmo
desfecho, os revisores consideraram apenas uma variável para análise
estatística, levando em consideração os objetivos de cada estudo. Kim 1993
avaliou a endurance muscular respiratória pela RMET, Tempo inspiratório (Ti),
Tempo total (Ttot), relação Tempo inspiratório/ Tempo total (Ti/Ttot), Tension Time
Index (TTI), porém foi usado RMET na análise estatística da revisão. No estudo
de Covey 2001, foram avaliados DC-ITL Pm, relação Pressure mouth/Pressão
Inspiratória máxima durante Discontinuous Incremental Threshold loading protocol
(DC-ITL Pm/PImáx), o qual foi usado apenas DC-ITL Pm, conforme citado
anteriormente.
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Em alguns ensaios foram mensurados outros desfechos como efeitos
do TMI através de entrevista (Kim 1993), número de consultas de cuidados
primários e internações (Beckerman 2005), função pulmonar (Koppers 2006,
Berry 1996, Sykes 2005), Wmax CPET (Koppers 2006), Peak Oxygen
Consumption (VO2Peak) (Koppers 2006, Berry 1996, Sykes 2005), dentre outros
desfechos, porém não relevantes para o objetivo da revisão.

Estudos excluídos
Após análise dos estudos caracterizados como elegíveis para a
revisão, foram excluídos 75 artigos. Ver ‘Characteristics of excluded studies
(reason for exclusion)’ (

Ê

ICE I).

Risco de viés dos estudos incluídos
A interpretação da qualidade de evidência dos estudos e o julgamento
detalhado do Risco de viés (Risk of Bias) pelos revisores podem ser encontrados
em ‘Characteristics of included studies’ (APÊNDICE G). As figuras 24 e 25 adiante
apresentam os critérios considerados para análise dos vieses dos estudos
incluídos e suas respectivas classificações.

Random sequence generation (selection bias)
Allocation concealment (selection bias)
Incomplete outcome data (attrition bias)
Selective reporting (reporting bias)

Other bias
Blinding of participants and personnel (performance bias)
Blinding of outcome assessment (detection bias)

0%

Low risk of bias

Unclear risk of bias

25%

50%

75%

100%

High risk of bias

Figura 24 - Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos na revisão
sistemática.

Random sequence generation (selection bias)

Allocation concealment (selection bias)

Incomplete outcome data (attrition bias)

Selective reporting (reporting bias)

Other bias

Blinding of participants and personnel (performance bias)

Blinding of outcome assessment (detection bias)
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Figura 25 - Avaliação do risco de viés de cada estudo incluído na Revisão
Sistemática: julgamento dos autores de cada item para os estudos incluídos.

Alocação dos participantes (viés de seleção)
Apenas um ensaio apresentou adequada geração da sequência
randômica (Beckerman 2005) e foi julgado como tendo baixo risco de viés. Cinco
estudos não descreveram os métodos de randomização utilizados e, portanto,
foram julgados como risco de viés incerto por prover informações insuficientes
(Berry 1996; Covey 2001; Kim 1993; Koppers 2006; Sykes 2005). No estudo de
Beckerman 2005, os pacientes foram randomizados usando uma tabela de
números randômicos dentro dos grupos. No que se refere à ocultação de
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alocação, apenas um estudo disponibilizou informações sobre o método utilizado
(Sykes 2005), correspondendo a envelopes selados e foi julgado como baixo risco
de viés. Os demais ensaios não relataram o método de alocação dos
participantes e foram julgados como risco de viés incerto (Beckerman 2005; Berry
1996; Covey 2001; Kim 1993; Koppers 2006).

Mascaramento (viés de desempenho e detecção de viés)
Todos os estudos descreveram o mascaramento dos participantes e de
pessoal durante a execução dos estudos (Beckerman 2005; Berry 1996; Covey
2001; Kim 1993; Koppers 2006, Sykes 2005) e foram julgados como baixo risco
de viés. No entanto, apenas um estudo relatou mascaramento na avaliação dos
desfechos (Covey 2001). Os demais estudos não disponibilizaram informações
suficientes para permitir um julgamento de baixo risco ou alto risco de viés no
mascaramento durante a avaliação dos desfechos (Beckerman 2005; Berry 1996;
Kim 1993; Koppers 2006, Sykes 2005).

Dados incompletos dos desfechos (viés de atrito)
Quatro estudos não apresentaram perdas significativas de dados dos
desfechos (Beckerman 2005; Covey 2001; Koppers 2006; Sykes 2005). Em um
estudo foi apresentado apenas dados após a intervenção (Berry 1996), o que
julgamos ter alto risco de viés mediante a ausência de dados iniciais que
permitissem a comparação antes e após a intervenção. No ensaio de Kim 1993,
julgamos alto risco de viés para perda de dados, pois dos 129 pacientes inscritos
no estudo, 62 pacientes desistiram ou seus dados foram descartados por razões
clínicas anteriores à aleatorização e durante o treinamento, causando um
desequilíbrio entre o grupo controle (26 pacientes) versus grupo intervenção (41
pacientes). Adicionalmente, para avaliação da qualidade de vida por meio de SIP,
o referido estudo fornece apenas dados iniciais.

Descrição seletiva do desfecho (viés de relato)
Nenhum dos estudos foram registrados no Clincaltrials.gov (Beckerman
2005; Berry 1996; Covey 2001; Kim 1993; Koppers 2006; Sykes 2005). No
entanto, quatro estudos apresentaram adequadamente todos os dados dos
desfechos e, portanto, nós julgamos como baixo risco de viés (Beckerman 2005;
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Covey 2001; Koppers 2006; Sykes 2005). Um estudo (Koppers 2006) foi julgado
como alto risco de vi s por relatar os valores de “P” a partir da Análise de
Covariância (ANCOVA), cujos resultados levados em consideração e Desvios
Padrões (DP) são muito menores à mudança no score devido à correlação,
causando um importante desequilíbrio de base estatística no referido estudo. Um
estudo foi julgado com risco de viés incerto (Berry 1996), por apresentar apenas
dados após a intervenção.

Outras fontes potenciais de viés
Nós fomos incapazes de julgar outras fontes potenciais de viés nos
estudos incluídos (Beckerman 2005; Berry 1996; Covey 2001; Kim 1993; Koppers
2006; Sykes 2005).

Efeitos das Intervenções
Ver ‘Summary of findings’ para as principais comparaç es (APÊNDICE
J).

Treinamento Muscular Inspiratório combinado ao cuidado padronizado versus cuidado
padronizado sozinho
Desfecho Primário: Dispneia

Três estudos envolvendo 120 participantes foram submetidos ao TMI e
relataram a mudança na dispneia como um dos seus desfechos primários
(Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006).
Um estudo (Beckerman 2005) registrou os dados antes, após 3, 6, 9 e
12 meses de intervenção. Kim 1993 registrou seus dados em 3 momentos (basal,
após 3 e 6 meses de tratamento).
No estudo de Koppers 2006 os dados foram mensurados antes e após
5 semanas de tratamento. No entanto, os estudos utilizaram instrumentos de
mensuração distintos para avaliação da dispneia, como score Borg 0-20
(Beckerman 2005), BESC (Kim 1993) e score Borg 0-10 (Koppers 2006).
Os três ensaios foram incluídos na metanálise (Beckerman 2005; Kim
1993; Koppers 2006), a qual apresentou heterogeneidade substancial (I 2 = 62%, P
= 0.07) entre os estudos, não sendo, possível, portanto, o agrupamento dos
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dados (GRÁFICO 1). Essa heterogeneidade provavelmente pode ser decorrente
das diferenças clínicas e metodológicas entre os estudos.

IMT
Study or Subgroup
Beckerman 2005
Kim 1993
Koppers 2006

Mean

Control
SD Total Mean

15 10,3078

17

Std. Mean Difference

SD Total Weight

23 9,3541

14

26,6%

1

0,7

36
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0,8

17

43,5%

0,00 [-0,58, 0,58]

1,3

18

7,2

2,2

18

29,9%

-0,97 [-1,67, -0,28]

49 100,0%

-0,50 [-0,88, -0,12]

71

IV, Fixed, 95% CI

-0,79 [-1,53, -0,05]

5,4

Total (95% CI)

Std. Mean Difference

IV, Fixed, 95% CI

Heterogeneity: Chi² = 5,26, df = 2 (P = 0,07); I² = 62%
Test for overall effect: Z = 2,58 (P = 0,010)
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Gráfico 1 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado ao
cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho para o desfecho
dispneia.

Dois estudos utilizaram como modalidade de TMI limiar de carga
(Beckerman 2005; Kim 1993) e um estudo utilizou a hiperpneia normocápnica
(Koppers 2006). No concernente à intensidade de treinamento, um estudo aplicou
um protocolo de resistência progressiva (15% a 60% da PImáx, de baixa à alta
intensidade) (Beckerman 2005), enquanto outro estudo realizou o TMI com baixa
intensidade (30% da PImáx) (Kim 1993). No estudo de Koppers, o TMI foi
realizado em alta intensidade (60% da VVM).
Quanto à gravidade da DPOC, conforme classificação GOLD (GOLD
2016), os participantes divergiram amplamente entre os estudos: DPOC grave e
muito grave (Beckerman 2005); DPOC moderada à muito grave (Kim 1993);
DPOC leve, moderada e grave (Koppers 2006).
A duração do programa de intervenção também foi divergente entre os
ensaios. Dois estudos tiveram duração acima de 8 semanas (longa duração,
considerado pela revisão): um com 12 meses (Beckerman 2005) e outro com 6
meses (Kim 1993), e um estudo de com duração inferior à 8 semanas, com
duração de 5 semanas (Koppers 2006).
Dois estudos apresentaram redução nos escores da dispneia no grupo
intervenção após submetidos ao TMI (Beckerman 2005; Koppers 2006).
Em Beckerman 2005, os dados foram apresentados em formato de
gráficos e expressos em média ± (EPM). No referido estudo, a percepção da
dispneia mostrou diminuição no escore de Borg no grupo intervenção, mas não no
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grupo controle (P < 0,05), com diferença estatisticamente significante entre os
grupos, visualizada ao final do nono mês de intervenção (P < 0,05).
No estudo de Koppers 2006 os dados foram expressos em média ±
(DP)

e

a

dispneia

de

exercício

em

trabalho

normocápnico

diminuiu

significativamente no grupo intervenção (P < 0,001), sem alterações significativas
no grupo controle.
No ensaio de Kim 1993, os dados foram expressos em média ± (DP) e
foi observado que não houve diferenças significativas na redução da dispneia
após 6 meses de intervenção para ambos os grupos, porém com significância de
efeitos das medidas repetidas sobre o tempo (P < 0,01).

Desfecho secundário: tolerância ao exercício
Três ensaios descreveram este desfecho (Beckerman 2005; Kim 1993;
Koppers 2006). A metanálise foi possível para dois estudos para o referido
desfecho (Beckerman 2005; Koppers 2006) envolvendo 67 participantes, os quais
utilizaram como instrumento de avaliação o 6MWT (m) (GRÁFICO 2). Contudo,
mediante a heterogeneidade substancial acima de 50% entre os estudos (I2 =
82%, P = 0,02) para o desfecho analisado, não foi possível agrupar os dados.
Essa heterogeneidade provavelmente pode ser decorrente das diferenças clínicas
e metodológicas entre os estudos mencionadas previamente.

IMT

Study or Subgroup
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Mean SD Total Mean SD Total Weight
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17
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Mean Difference
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Test for overall effect: Z = 4,55 (P < 0.00001)
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Footnotes
(1) Change from baseline (SD estimated from P value between arms for change)

Gráfico 2 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado ao
cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho para o desfecho
tolerância ao exercício.

No estudo de Beckerman 2005 os dados foram apresentados em
formato de gráficos e expressos em média ± (EPM). Neste estudo houve aumento

123

estatisticamente significante no 6MWT no grupo treinamento após três meses de
intervenção (P < 0,005), sem alterações no grupo controle, cuja diferença
significativa entre os grupos foi mantida até 12 meses após intervenção (P <
0,01).
No estudo de Koppers 2006, os valores fornecidos foram expressos
como média ± (DP) e as mudanças entre os grupos pelo modelo ANCOVA. A
análise estatística da tolerância ao exercício no estudo de Koppers 2006 teve um
valor de P ajustado para uma covariação basal (ANCOVA). Porém, após a
diferença média ter sido calculada no software do RevMan, a análise para o
desfecho 6MWT resultou em valores de “P” menores do que os valores
registrados no estudo.
Apenas um estudo utilizou 12MWD (passos) (Kim 1993), porém não foi
incluído na metanálise. Os resultados não mostraram diferenças significativas na
12MWD (passos) entre os grupos tratamento e controle após intervenção.

Desfecho secundário: qualidade de vida
Dois estudos (Beckerman 2005; Koppers 2006) envolvendo 67
participantes avaliaram esse desfecho e foram incluídos na metanálise (GRÁFICO
3). Os grupos submetidos ao TMI mostraram resultados estatisticamente
significantes quanto à melhora da qualidade de vida (DMP: 0,27, IC 95%: -0,27 a
0,76), sem nenhuma heterogeneidade significante entre os estudos (I 2 = 0%, P =
0,42).
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Gráfico 3 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado ao
cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho para o desfecho
qualidade de vida.
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No estudo de Beckerman 2005, o score total do SGRQ aumentou
significativamente no grupo treinamento no sexto mês após intervenção
comparado ao basal (P < 0,05) e comparado ao grupo controle (P < 0,01), com
diferença estatisticamente significante mantida até o final do estudo.
Koppers 2006 mostrou significante aumento no CRQ (P < 0,001) no
grupo treinamento, sem alterações no grupo controle (P < 0,07). O desfecho
qualidade de vida no estudo de Koppers 2006 teve a diferença média padronizada
(DMP) ajustada no Software do RevMan, resultando em valores de P inferiores
aos registrados no estudo.
Um estudo (Kim 1993) mensurou qualidade de vida por meio de SIP
apenas para caracterização da amostra, não o considerando como desfecho.
Mediante a falta de descrição dos dados pós-intervenção, não foi possível incluir o
referido ensaio na metanálise.

Desfecho secundário: pressão inspiratória máxima
Três estudos envolvendo 133 participantes avaliaram a pressão
inspiratória máxima como um dos seus desfechos primários (Beckerman 2005;
Kim 1993; Koppers 2006), os quais foram incluídos na metanálise (GRÁFICO 4).
Entretanto, mediante heterogeneidade substancial entre os estudos (I 2 = 85%, P =
0,001) não foi possível agrupar os dados. A heterogeneidade entre os estudos
pode ser atribuída às diferenças clínicas e metodológicas entre os ensaios, como
observado de forma similar na metanálise para os desfechos mudança na
dispneia e tolerância ao exercício.
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Gráfico 4 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado ao
cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho para o desfecho
pressão inspiratória máxima.

125

No estudo de Beckerman 2005 houve aumento estatisticamente
significante na PImáx no grupo treinamento (P < 0,01), sem mudanças
significativas no grupo controle.
O estudo de Koppers 2006 não apresentou mudanças significantes em
ambos os grupos RMET (P = 0,1) e controle (P = 0,53) após 5 semanas de
intervenção, sem modificaç es no valor de “P” após ajuste no RevMan. A análise
de variância para medidas repetidas também não identificou diferenças
significantes na PImáx entre o grupo controle e grupo tratamento após 6 meses
de TMI no estudo de Kim 1993; encontrando significância apenas no seguimento
das mensurações em basal, 3 meses e 6 meses (P < 0,01).
Desfecho secundário: endurance muscular respiratória
Dois estudos envolvendo 98 participantes avaliaram a endurance
muscular respiratória (Kim 1993; Koppers 2006). Ambos os estudos foram
considerados para metanálise e foi observada heterogeneidade substancial entre
os estudos (I2 = 66%, P = 0,09), provavelmente atribuída às diferenças
metodológicas entre os estudos, não sendo possível a análise agrupada dos
dados (GRÁFICO 5).
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Gráfico 5 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado ao
cuidado padronizado versus cuidado padronizado sozinho para o desfecho
endurance muscular respiratória.

Os dados apresentados no estudo de Kim 1993 não apresentaram
diferenças significativas entre grupo tratamento e grupo controle após 6 meses de
intervenção, porém os efeitos das medidas repetidas ao longo do tempo foram
significantes para ambos os grupos (P < 0,01).
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O estudo de Koppers 2006 observou mudanças estatisticamente
significativas no HET desempenhado pelos grupos intervenção e controle,
mostrando aumento importante no grupo intervenção (P < 0,001) e nenhuma
alteração no grupo controle (P = 0,05). Após ajustada a média, os valores de P se
apresentaram menores do que os valores registrados no referido estudo, porém
sem alterações para esse desfecho.

Eventos adversos
Nenhum dos estudos relatou eventos adversos (Beckerman 2005; Kim
1993; Koppers 2006).

Treinamento Muscular Inspiratório versus Reabilitação Pulmonar
Desfecho primário: dispneia

Apenas um ensaio relatou esse desfecho (Covey 2001). O estudo
envolveu 27 participantes com DPOC grave (GOLD 2016) e utilizou como
modalidade de TMI o limiar de carga com resistência progressiva (inicial de 30%
da PImáx à 60% da PImáx, de baixa à alta intensidade), durante 4 meses
(GRÁFICO 6). Os dados foram registrados antes e após 4 meses de intervenção,
sendo expressos em média ± (DP), e análise de variância multivariada
(MANOVA). O grupo recebendo intervenção apresentou redução significativa da
dispneia mensurada pela Rate of Perceived Breathing Difficulty (RPBD), escala de
Borg, após 4 meses de treinamento quando comparado ao grupo controle (P <
0,05).
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Gráfico 6 - Forest Plot representando a comparação do TMI versus Reabilitação
Pulmonar para o desfecho dispneia.

Desfecho secundário: tolerância ao exercício
O estudo incluído não avaliou esse desfecho (Covey 2001).
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Desfecho secundário: qualidade de vida
O estudo incluído não avaliou esse desfecho. Embora o estudo de
Covey 2001 descreva a mensuração do CRQ, instrumento validado para
avaliação de qualidade de vida, o mesmo foi utilizado no ensaio com a finalidade
de mensuração da dispneia. Portanto, os dados não foram considerados para
análise de dados desse desfecho, conforme proposto pelo protocolo da revisão.

Desfecho secundário: pressão inspiratória máxima
Apenas um estudo incluído relatou esse desfecho (Covey 2001) e
encontrou aumento significativo na PImáx após 4 meses de intervenção (P <
0,001), sem mudanças no grupo controle, porém sem diferenças significativas
entre os grupos (GRÁFICO 7).
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Gráfico 7 - Forest Plot representando a comparação do TMI versus Reabilitação
Pulmonar para o desfecho pressão inspiratória máxima.

Desfecho secundário: endurance muscular respiratória
Apenas um ensaio descreveu esse desfecho (Covey 2001) e os
resultados mostraram aumento significativo no protocolo DC-ITL, Pm no grupo TMI
após 4 meses de tratamento (P = 0,0001) quando comparado ao controle (P =
0,0013) (GRÁFICO 8).
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Gráfico 8 - Forest Plot representando a comparação do TMI versus Reabilitação
Pulmonar para o desfecho endurance muscular respiratória.
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Eventos adversos
O estudo incluído não relatou eventos adversos (Covey 2001).

Treinamento Muscular Inspiratório combinado à Reabilitação Pulmonar versus
Reabilitação Pulmonar
Desfecho primário: dispneia
Dois estudos envolvendo 54 participantes relataram a mudança na
dispneia como desfecho primário (Berry 1996; Sykes 2005).
Um estudo (Berry 1996) registrou seus dados antes e após 12
semanas de intervenção. No outro estudo (Sykes 2005), os dados foram
mensurados antes e após 4 semanas de tratamento. Ambos os estudos utilizaram
a escala de Borg (0-10) para avaliação da dispneia. No geral, não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos intervenção e controle para esse
desfecho (DM: -0,13, IC 95%: -0,95 a 0,68); e nenhuma heterogeneidade
significativa (I2 = 0%, P = 0,51) entre os estudos (GRÁFICO 9).
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Gráfico 9 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado à
Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar para o desfecho dispneia.

No estudo de Berry 1996 a dispneia foi mensurada durante cada
estágio do teste da esteira (estado constante, alta intensidade e exercício
máximo). Os escores de dispneia registrados em todos os estágios não
apresentaram mudanças estatisticamente significantes em ambos os grupos após
12 semanas de intervenção (estado constante, P = 0,72; alta intensidade, P =
0,22; exercício máximo, P = 0,85). Para metanálise foram considerados apenas
os dados dos escores de dispneia mensurados durante o exercício máximo.
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Em Sykes 2005, o estudo mostrou que, após a intervenção, ambos os
grupos demonstraram significante redução na percepção da dispneia durante o
exercício, sendo maior no grupo intervenção (P = 0,032).

Desfecho secundário: tolerância ao exercício
Dois estudos envolvendo 54 participantes observaram a tolerância ao
exercício (Sykes 2005; Berry 1996). Os estudos utilizaram diferentes instrumentos
para avaliação do mesmo desfecho: 12MWD (passos) (Berry 1996) e 6MWT (m)
(Sykes 2005) (GRÁFICO 10).
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Gráfico 10 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado à
Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar para o desfecho tolerância
ao exercício.
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Recondicionamento Geral com exercício + TMI versus Recondicionamento Geral
com exercício, entretanto com importante aumento no grupo submetido ao
Recondicionamento Geral com exercício + TMI (P = 0,03).
No estudo de Sykes 2005, ambos os grupos mostraram significativo
aumento no 6MWT (P < 0,001) após intervenção. Quando as médias dos grupos
controle e intervenção foram comparadas após a intervenção, a distância do
6MWT foi significativamente maior no grupo intervenção (P = 0,01). O VO2Peak
(ml por Kg) também foi mensurado no estudo de Sykes 2005 e os dados
demonstraram aumento significativo do VO2Peak no grupo intervenção

(P <

0,001) quando comparado ao grupo controle, sem nenhuma alteração significativa
no grupo controle após intervenção.
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Desfecho secundário: qualidade de vida
Apenas um estudo (Sykes 2005) relatou esse desfecho. O ensaio
envolveu 37 participantes e os dados mensurados pelo Chronic Respiratory
Disease Questionnaire (CRDQ) foram expressos em média ± (DP), com valores
individuais para cada domínio (Dispneia, Fadiga, Emoção, Mastery), sem
apresentação do escore total. Após a intervenção, foi observado que ambos os
grupos (intervenção e controle) demonstraram aumento nos escores para todos
os domínios avaliados (Dispneia, Fadiga, Emoção, Mastery), P < 0,001, com o
grupo intervenção apresentando melhora acentuada em todos os aspectos
(GRÁFICO 11). Porém, houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos após a intervenção apenas para os domínios Dispneia (P = 0,026) e
Fadiga, (P = 0,027) e nenhum significância para os domínios Emoção (P = 0,142)
e Mastery (P = 0,173).
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Gráfico 11 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado à
Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar para o desfecho qualidade
de vida.

Desfecho secundário: pressão inspiratória máxima
Esse desfecho foi considerado por dois estudos (Berry 1996; Sykes
2005) envolvendo 54 participantes e foram incluídos na metanálise, a qual
demonstrou aumento estatisticamente significante na PImáx para o grupo controle
(DM: -5,91, IC 95%: -17,97 a 5,55) (GRÁFICO 12). Porém o modelo de efeito
randômico identificou heterogeneidade substancial (I 2 = 69%, P = 0,07) entre os
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estudos para o desfecho avaliado, as quais podem ser atribuídas a algumas
diferenças metodológicas entre os estudos.
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Gráfico 12 - Forest Plot representando a comparação do TMI combinado à
Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar para o desfecho pressão
inspiratória máxima.
Um dos estudos foi conduzido na comunidade local (Berry 1996) e o
outro estudo em um programa de Reabilitação Pulmonar sob o regime de
internação (Sykes 2005).
Embora ambos os estudos tenham utilizado a modalidade de TMI com
limiar de carga (Berry 1996; Sykes 2005), os protocolos de resistência progressiva
foram distintos. Berry 1996, utilizou a carga inicial de 15% à 80% da PImáx e
Sykes 2005, de 30% a 60% da PImáx.
A gravidade da DPOC também variou entre os ensaios, de forma que
no estudo de Berry 1996, os participantes foram classificados como DPOC grave
e Sykes 2005 como DPOC leve, moderada, grave e muito grave.
Outra diferença identificada entre os estudos foi a duração do
programa de intervenção, a qual foi considerada longa no estudo de Berry 1996
(12 semanas) e curta no estudo de Sykes 2005 (4 semanas), conforme
considerado pela revisão.
O estudo de Berry 1996 não mostrou diferença significativa entre os
grupos na avaliação da PImáx após intervenção (P = 0,93). Os dados foram
apresentados em média ajustada ± (EPM), usando os escores pré-intervenção
como a covariação, no entanto, os dados pré-intervenção não foram mostrados
no estudo.
O estudo de Sykes 2005, demonstrou que após 4 semanas em regime
de internação hospitalar, o programa de Reabilitação Pulmonar resultou em
significativo aumento na PImáx dos pacientes com DPOC em ambos os grupos (P
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< 0,001), com benefícios adicionais ao grupo recebendo TMI + Reabilitação
Pulmonar (P < 0,001).

Desfecho secundário: endurance muscular respiratória
Desfecho não avaliado nos estudos (Berry 1996; Sykes 2005).

Eventos adversos
Nenhum dos estudos relatou eventos adversos (Berry 1996; Sykes
2005).

Comparação entre as três modalidades de Treinamento Muscular Inspiratório
Essa comparação não foi possível, pois não houve estudos incluídos
com esse tipo de intervenção.

DISCUSSÃO
Resumo dos principais resultados
Essa revisão sistemática avaliou o efeito do TMI para sintomas de
dispneia e medidas objetivas de capacidade do exercício em indivíduos com
DPOC. Um total de 10 estudos preencheram os critérios de inclusão da revisão,
dos quais 04 estão aguardando classificação, devido à solicitação de dados
adicionais. Seus respectivos revisores foram contatados e estamos aguardando
resposta.
Apesar da vasta literatura disponível para o tema abordado, apenas
seis ensaios clínicos aleatórios controlados foram incluídos nesta revisão,
envolvendo 214 participantes, na faixa etária entre 48 e 84 anos de idade.
Quatro

tipos

de

intervenções

foram

avaliados:

três

estudos

investigaram TMI combinado ao cuidado padronizado versus cuidado padronizado
sozinho (Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006); um estudo investigou TMI
versus Reabilitação Pulmonar (Covey 2001); dois estudos avaliaram TMI
combinado à Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação Pulmonar (Berry 1996;
Sykes 2005) e nenhum dos estudos incluídos avaliou a comparação entre as três
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modalidades de TMI (respiração resistida, hiperpneia normocápnica e carga
limiar).
Todos os estudos mensuraram o desfecho primário (mudança na
dispneia) e pelo menos dois desfechos secundários (tolerância ao exercício,
qualidade de vida, pressão inspiratória máxima ou endurance muscular
respiratória) foram relatados em cada estudo, sem relato de eventos adversos em
nenhum dos estudos incluídos.
O número reduzido de ensaios (cinco) submetido à metanálise
(Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006; Berry 1996; Sykes 2005), com
pequeno número de participantes (214) e amplas diferenças entre os estudos em
termos de faixa etária dos participantes, gravidade da doença, modalidade e
intensidade de TMI, e duração da intervenção limitaram a síntese de evidências.
A metanálise mostrou que indivíduos com DPOC submetidos ao TMI
combinado ao cuidado padronizado apresentaram melhora na qualidade vida
quando comparados aos indivíduos submetidos ao cuidado padronizado sozinho,
contudo a qualidade de evidência GRADE dos estudos foi baixa ou muito baixa.
Ainda como resultados, quando o TMI combinado à Reabilitação Pulmonar foi
comparado à Reabilitação Pulmonar, os indivíduos com DPOC recebendo TMI
combinado à Reabilitação Pulmonar apresentaram redução estatisticamente
significativa na dispneia, comparado aos indivíduos apenas em Reabilitação
Pulmonar; entretanto, a qualidade de evidência GRADE dos estudos foi julgada
como baixa ou muito baixa.
Visão geral e aplicabilidade das provas
Os seis estudos incluíram indivíduos com DPOC acima de 40 anos,
porém as idades dos participantes diferiram entre os estudos, bem como a
gravidade da doença.
Beckerman 2005 incluiu participantes com DPOC grave e muito grave
limitação ao fluxo aéreo; Kim 1993, de moderada à muito grave; Koppers 2006,
leve, moderada e grave; Covey 2001, grave; Berry 1996, grave e Sykes 2005 com
leve, moderada, grave e muito grave limitação ao fluxo aéreo.
Todos os estudos avaliaram o desfecho primário proposto pela revisão
(Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006; Covey 2001; Berry 1996; Sykes
2005).
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Cinco mensuraram o desfecho secundário tolerância ao exercício
(Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006; Berry 1996; Sykes 2005) e três
estudos mensuraram qualidade de vida (Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers
2006; Covey 2001; Sykes 2005), entretanto Koppers 2006 mencionou SIP apenas
para caracterização da amostra e Covey relatou avaliação SIP, mas não mostrou
dados antes e após intervenção.
O desfecho secundário pressão inspiratória máxima através da PImáx
foi avaliado em todos os estudos (Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006;
Covey 2001; Berry 1996; Sykes 2005), não havendo relatos de avaliação da
pressão inspiratória máxima através da SNIP em nenhum dos estudos. Apenas
três estudos mensuraram endurance muscular respiratória (Kim 1993; Koppers
2006; Covey 2001).
Dos quatro tipo de intervenções propostas pela revisão, três estudos
avaliaram TMI combinado com cuidado padronizado versus cuidado padronizado
sozinho (Beckerman 2005; Kim 1993; Koppers 2006), apenas um estudo
investigou o TMI versus Reabilitação Pulmonar (Covey 2001), dois estudos
avaliaram TMI combinado com Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação
Pulmonar (Berry 1996; Sykes 2005) e nenhum estudo incluído investigou a
comparação entre as três modalidades de TMI (respiração resistiva, hiperpneia
normocápnica e limiar de carga) para identificar a superioridade entre as
modalidades de treinamento.
Provavelmente as diferenças quanto aos tipos de TMI, intensidade de
treinamento, gravidade da DPOC e duração da intervenção entre os estudos
podem ter afetado os resultados. Sabe-se que a idade, estabilidade da doença,
modalidade e intensidade de treinamento, bem como duração da intervenção são
fatores que influenciam diretamente nas distintas respostas fisiológicas dos
músculos respiratórios quando submetidos ao treinamento.

Qualidade da evidência
Nesta revisão houve heterogeneidade substancial entre os estudos
incluídos, direcionada a fatores como local de condução dos estudos, modalidade
de treinamento inspiratório, intensidade de treinamento, gravidade da DPOC entre
os participantes e duração do programa de intervenção. Para a análise de
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subgrupos foi observado características distintas entre os estudos incluídos para
cada tipo de intervenção.
Dos estudos que realizaram TMI combinado ao cuidado padronizado
sozinho versus cuidado padronizado, dois utilizaram a modalidade tipo limiar de
carga (Beckerman 2005 e Kim 1993) e um utilizou hiperpneia normocápnica
(Koppers 2006).
Para TMI versus Reabilitação Pulmonar, apenas um estudo foi
conduzido com a modalidade limiar de carga. Similarmente, os estudos que
forneceram TMI combinado com Reabilitação Pulmonar versus Reabilitação
Pulmonar apenas a modalidade limiar de carga foi avaliada (Berry 1996; Sykes
2005).
Nenhum dos estudos incluídos investigou a modalidade de treinamento
com respiração resistida.
As modalidades de TMI possuem diferenças entre si, de modo que o
TMI através de hiperpneia normocápnica é considerado técnica de endurance
muscular respiratória (treino dotado de alto número de repetições e sem
resistência adicional durante 15 a 20 minutos), e as modalidades limiar de carga e
respiração resistida, como resultado de uma combinação de força e endurance
(pequeno número de contrações e alta resistência inspiratória) (Gosselink 2011).
Os resultados desta revisão não forneceram dados suficientes para
evidenciar a eficácia entre as modalidades de TMI. Metanálise prévia abordando o
impacto do TMI em pacientes com DPOC (Gosselink 2011), apresentou dados
similares ao realizar a comparação entre as três modalidades de TMI, porém não
foi possível concluir a eficácia das modalidades, tendo em vista que apenas 3
estudos investigaram os efeitos do treino de endurance e 29 investigaram os
efeitos do treino de força.
No que concerne à intensidade de treinamento, não foi possível
identificar qual foi a carga mais efetiva, tendo em vista a diversidade de protocolos
de treinamento utilizados nos estudos.
Outro aspecto relevante é que quatro estudos (Beckerman 2005; Kim
1993; Covey 2001; Berry 1996) foram considerados na revisão como ensaios com
longa duração do programa de intervenção (acima de 8 semanas) e apenas dois
estudos (Koppers 2006; Sykes 2005) de curta duração (inferior à 8 semanas),
com o seguinte tempo de duração: 12 meses em Beckerman 2005; 6 meses em
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Kim 1993; 5 semanas em Koppers 2006; 4 meses em Covey 2001; 12 semanas
em Koppers 2005 e 4 semanas em Sykes 2005.
Embora esta revisão tenha incluído apenas ensaios clínicos aleatórios
controlados, a qualidade da evidência apresentada foi rebaixada mediante o
reduzido número de estudos incluídos, pequeno número participantes, limitações
nos desenhos dos ensaios e falhas nos relatos dos desfechos, os quais
implicaram em baixa qualidade metodológica. Adicionalmente, nenhum dos
estudos foi registrado no ClinicalTrials.gov, determinou o tamanho da amostra ou
o cálculo do power. O Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
group recomenda o uso do CONSORT checklist (2010) como guia rigidamente
estruturado para relato de ensaios aleatórios, com intuito de padronizar de forma
completa, clara e transparente os relatos de ensaios publicados.
Cinco estudos foram julgados como “risco de vi s incerto” para a
geração da sequência randômica, devido ao fornecimento insuficiente de
informações.
Para alocação de participantes, cinco estudos também foram julgados
como “risco de vi s incerto” mediante falta de relato do método utilizado para
alocação.
Outros dois estudos (Berry 1996; Kim 1993) foram considerados como
‘alto risco de vi s’ por apresentar dados incompletos para os desfechos.
No que se refere ao registro seletivo de dados, um estudo (Berry 1996)
foi julgado ‘risco de vi s incerto’ por mostrar apenas dados pós-intervenção e
outro estudo foi julgado como ‘alto risco de vi s’, mediante o desequilíbrio de base
estatística pelo uso do modelo ANCOVA. Em relação ao mascaramento na
avaliação dos desfechos, cinco estudos incluídos na revisão foram considerados
como ‘risco de vi s incerto’ pela ausência de dados descritos.

Potenciais vieses no processo de revisão
Embora tenha sido realizada rigorosa análise sistemática no processo
de seleção de estudos para inclusão ou exclusão, seguindo as especificações do
protocolo, julgamento do risco de viés e evidência através do Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) ao longo
da revisão, as decisões finais estão susceptíveis à interpretação e crítica.
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A

maioria

dos

estudos

apresentou

elevada

heterogeneidade,

dificultando a combinação dos dados. Alguns estudos apresentaram dados
incompletos ou foram apresentados nos artigos de forma seletiva, dificultando a
análise dos estudos. Para minimizar essas lacunas, os autores dos estudos foram
contatados, entretanto, poucos autores nos retornaram para o fornecimento de
dados adicionais.

Acordos e desacordos com outros estudos ou revisões
Esta revisão correspondeu à primeira revisão sistemática com a
colaboração Cochrane com o objetivo de avaliar o efeito do TMI sobre os
sintomas de dispneia e medidas objetivas de capacidades do exercício em
indivíduos com DPOC. Para nosso conhecimento, existem sete revisões
sistemáticas prévias a esta revisão (Lotters 2002; Geddes 2005; Geddes 2008;
Crowe

005

’brien

008 Shoemaker

00

osselink

0

) investigando os

efeitos do TMI em indivíduos com DPOC e outra (Smith 1992) em indivíduos com
limitação crônica ao fluxo aéreo.
A primeira revisão sistemática abordando a temática foi realizada por
Smith 1992 e os autores não identificaram benefícios clínicos do TMI em relação
à força e tolerância ao exercício, entretanto os critérios de inclusão dos estudos
na referida revisão merecem análise cautelosa dos resultados. Uma das
particularidades observadas nesta revisão foi a inclusão de estudos realizados em
indivíduos com limitação crônica ao fluxo aéreo. Essa classificação, atualmente
em desuso, não assegura que apenas indivíduos com DPOC participaram das
amostras investigadas e, consequentemente, pode caracterizar um viés na
inclusão de participantes. Outra observação a ser feita, é que os estudos incluídos
não possuíam controle da intensidade de TMI, a qual está diretamente
relacionada às mudanças na função dos músculos inspiratórios e sua relevânica
clínica para esses pacientes.
Revisão sistemática posterior foi realizada por Lotters 2002 e
colaboradores que investigaram os efeitos controlados do TMI em pacientes com
DPOC e a influência das características do paciente sobre a eficácia do
treinamento. Os resultados apontaram uma melhora da força muscular
inspiratória, endurance e dispneia (de repouso e durante o exercício) naqueles
indivíduos que realizaram programas de TMI sozinho ou combinado com
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exercícios aeróbicos. Os autores concluíram que o TMI consiste numa importante
técnica a ser adicionada aos programas de reabilitação pulmonar, cujos pacientes
com maior fraqueza muscular respiratória se beneficiaram mais do TMI, e que os
efeitos sobre a capacidade de exercício estavam ainda por serem determinados,
entretanto, cabe ressaltar aqui que os autores consideraram como fraqueza
muscular inspiratória valores de PImáx abaixo de 60 cmH2O.
Uma importante consideração a ser feita quanto às medidas das
pressões respiratórias máximas, a qual inclui a PImáx, reside na interpretação dos
resultados, cujos baixos valores encontrados podem ser resultantes de esforço
inadequado durante a manobra, ou, ainda, comando verbal ineficaz durante sua
execução. A maioria dos estudos não realiza o número adequado de manobras
para evitar o efeito aprendizado. Adicionalmente, recomenda-se que as técnicas
de mensuração das pressões respiratórias máximas sigam guias padronizados de
entidades cientificamente reconhecidas e sua análise seja norteada a partir de
valores de referência para cada população, com o intuito de minimizar
discrepâncias quanto à interpretação e diagnóstico de disfunções musculares
respiratórias, respeitando características étnicas, individuais e anatômicas de
cada população.
A revisão sistemática de Geddes 2005 teve como objetivo determinar o
efeito do TMI na força e endurance muscular inspiratória, capacidade de
exercício, dispneia e qualidade de vida em adultos com DPOC. Os resultados
demonstraram que o TMI com carga limiar e alvo resistivo resultaram em
melhoras na PImáx, endurance, capacidade do exercício, frequência de trabalho
máxima (W) e dispneia, sem evidência conclusiva para qualidade de vida.
Geddes 2008 correspondeu à atualização da revisão original (Geddes
2005), cujos resultados corroboraram com os achados anteriores do grupo e, a
partir dos novos estudos incluídos, foi possível identificar melhora da qualidade de
vida (CRQ).
Ambas as revisões (Geddes 2005; Geddes 2008) seguiram os métodos
da Colaboração Cochrane, mas não receberam o suporte da referida instituição
para o desenvolvimento das respectivas revisões. Alguns critérios de inclusão
utilizados permitem considerações relevantes como tipo de estudos, limitação de
publicação relacionada à língua e definição das intervenções.

139

A inclusão de estudos do tipo ensaios clínicos aleatórios controlados e
ensaios tipo sequenciais (cross-over) nas revisões diferiu dos critérios de inclusão
dispostos na presente revisão, a qual incluiu apenas ensaios clínicos aleatórios
controlados. Ensaios tipo cross-over são realizados em doenças de longa duração
e sugeridos para investigação de terapias que desencadeam efeitos temporários
(sem cura), o que o torna, à princípio, adequado para estudos sobre TMI em
pacientes com DPOC. Este tipo de estudo viabiliza comparações intra-indivíduos,
onde cada indivíduo permite a comparação entre os tratamentos propostos,
entretanto apresenta algumas desvantagens como necessidade de uma grande
amostra e permanência prolongada no estudo. As características inerentes a esse
tipo de pesquisa desencadeiam muitos abandonos durante os estudos e,
consequentemente implicam em viés de atrito, mediante registro incompleto de
dados.
Outra ponderação acerca destas revisões é concernente à inclusão de
estudos publicados apenas em inglês, o que limita a abrangência de estudos
sobre TMI publicados em outras línguas.
As definições das intervenções de TMI utilizadas nas revisões de
Geddes 2005 e Geddes 2008 merecem reflexão quanto à interpretação dos
achados. Os estudos considerados inclusão utilizaram dispositivos tipo i)
resistência threshold ou inspiratória alvo-resistida; ii) resistência inspiratória nãodirecionada (sem alvo) e iii) hiperpneia normocápnica. O tipo de treinamento
descrito como alvo-resistido compreende a utilização de dispositivos como
inspirômetros de incentivo (a fluxo e volume), os quais foram desenvolvidos com a
finalidade de prevenir e reverter atelectasias através do incentivo à respiração
profunda e, consequente melhora da expansão pulmonar. Entretanto, não há
evidência conclusiva sobre a efetividade do TMI com esse tipo de dispositivo
sobre a força e endurance dos músculos respiratórios em indivíduos com DPOC
(Fregonezi 2007).
Outras duas revis es sistemáticas (Crowe 005

’ rien 008) também

incluíram estudos que consideraram como modalidade de TMI, treinamentos
realizados com dispositivos alvo-resistidos, os quais não foram considerados
nesta revisão como modalidade de treinamento.
Crowe 2005 investigou o efeito do TMI (sozinho ou combinado com
exercício e/ou reabilitação pulmonar) comparado à outra intervenção de
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reabilitação (exercício, educação, técnicas de respiração ou exercício e ou
reabilitação pulmonar). Os resultados concluíram que o TMI melhorou força
muscular inspiratória e endurance comparado à educação sozinha, mas não
apresentou alterações significativas para capacidade do exercício, dispneia ou
qualidade de vida.
’ rien

008 reali ou a atuali ação da revisão sistemática original

(Crowe 2005) e os novos dados sugeriram que o TMI combinado com outras
intervenções, com frequência de 3x/semana e duração mínima de 8 semanas,
aumenta a força muscular inspiratória e a tolerância ao exercício em indivíduos
com DPOC, sem evidências conclusivas sobre o efeito do TMI ou TMI combinado
com reabilitação sobre a endurance muscular respiratória, tolerância ao exercício,
dispneia e qualidade de vida.
Ambas as revisões (Crowe 2005;

’ rien 008) também seguiram os

métodos da Colaboração Cochrane, mas não receberam o suporte institucional
para realizar as respectivas revisões.
Alguns estudos incluídos nas revisões de Crowe 2005 e

’ rien 008

utilizaram como instrumento de avaliação da dispneia, instrumentos validados
para mensuração da qualidade de vida, como CRQ, diferentemente da presente
revisão, a qual incluiu apenas estudos que aplicaram instrumentos validados
específicos para cada desfecho.
De forma geral, dentre as revisões sistemáticas prévias, seis (Smith
1992; Lotters

00

eddes

005

eddes

008 Crowe

005

’brien

008)

incluíram em suas análises estudos que investigaram TMI sem controle de
intensidade de treinamento ou estudos com TMI na modalidade fluxo dependente
(fluxo não controlado), cuja determinação da intensidade de treinamento está
diretamente relacionada aos benefícios clínicos do TMR.
A revisão de Shoemaker 2009 teve como objetivo avaliar a qualidade
da evidência quanto aos benefícios clínicos do TMI com intensidade de
treinamento controlado comparado ao placebo ou sem intervenção. Os resultados
mostraram que o TMI parece melhorar dispneia, distância do teste de caminhada
e qualidade de vida em indivíduos com DPOC, porém com sérias limitações no
corpo de evidência registrado para uso do TMI. Como ponderações sobre esta
revisão, torna-se importante mencionar as definições de DPOC e a intensidade de
treinamento.

141

Dentre os 15 estudos incluídos, apenas quatro utilizaram a espirometria
para definição da DPOC. O diagnóstico clínico da DPOC, difundido na
comunidade científica, baseia-se no seguimento dos critérios GOLD, os quais
definem como DPOC, os indivíduos que apresentam dispneia, tosse crônica ou
produção de secreção e/ou história de exposição aos fatores de risco da doença,
e espirometria evidenciando limitação persistente ao fluxo aéreo (relação
VEF1/CVF < 70% após o uso do broncodilatador), como medida objetiva e
reprodutível para confirmação diagnóstica. Nesse sentido, a precisão diagnóstica
e a determinação da gravidade da doença tornam-se aspectos essenciais para
direcionar a terapia e, consequentemente, influenciar nos resultados de estudos
de TMI destinados aos pacientes com DPOC.
Outra observação importante a ser feita, consiste na definição de
intensidade de TMI, cuja revisão de Shoemaker 2009 considerou como baixa
intensidade de treinamento, estudos conduzidos com TMI abaixo de 30% da
PImáx e alta intesidade de treinamento, com TMI igual ou superior à 50% da
PImáx; permanecendo os níveis de TMI compreendidos entre 31% e 49% da
PImáx sem registro de classificação. A presente revisão, diferentemente,
considerou como TMI de baixa intensidade, cargas < 50% da PImáx e TMI de alta
intensidade, cargas ≥ 50

da Imáx.

A última revisão sistemática abordando a temática foi publicada há 5
anos (Gosselink 2011) e demostrou que o TMI resulta em mudanças significativas
na melhora da força muscular inspiratória, endurance, capacidade funcional do
exercício, dispneia e qualidade de vida, sendo o TMI através da endurance mais
efetivo do que o treinamento de força muscular respiratória. Como um dos
critérios de inclusão foi considerado estudos do tipo ensaios clínicos aleatórios
controlados ou ensaios quase-experimentais.
Considerando que os estudos quase-experimentais não dispõem da
mesma validade obtida em estudos aleatórios controlados, uma vez que não
propiciam a randomização dos sujeitos em grupo experimental e controle, esse
tipo de estudo não assegura equivalência inicial entre os grupos e, portanto,
podem comprometer sua validade interna.
Similarmente à revisão de Lotters, na revisão de Gosselink 2011, os
autores hipotetizaram como um dos potenciais efeitos modificadores do TMI a
classificação de pacientes ‘sem fraque a muscular inspiratória’ ( Imáx > 60
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cmH2 ) e ‘com fraque a muscular inspiratória’ ( Imáx ≤ 60 cmH 2O), sendo essa
classificação inapropriada para análise de inclusão ou exclusão de estudos em
revisões sistemáticas sobre TMI, como explanado previamente.
As divergências quanto aos resultados sobre a evidência do TMI em
pacientes com DPOC entre esta revisão e as revisões prévias podem ser
explanadas pelas diferenças clínicas e metodológicas identificadas entre os
estudos secundários.
A presente revisão utilizou métodos de busca amplos, sem restrição de
linguagem e data de publicação. A utilização de critérios como inclusão apenas de
ensaios clínicos aleatórios controlados, com desfechos mensurados a partir de
instrumentos validados, classificação da gravidade da doença (GOLD 2016) e
classificação do nível de evidência GRADE corresponderam a algumas das
importantes

diferenças metodológicas

compreendidas

entre

esta

revisão

sistemática com metanálise e os estudos anteriores.

CONCLUSÃO DOS AUTORES
Implicações para a prática
Embora tenha sido demonstrado redução na percepção da dispneia em
indivíduos com DPOC que realizaram TMI combinado ao cuidado padronizado, e
melhora na qualidade vida relacionada à saúde em indivíduos submetidos ao TMI
combinado com Reabilitação Pulmonar, os dados dos estudos não sinalizam
evidência conclusiva para suportar ou refutar o uso do TMI como terapêutica
individual ou como parte de um tratamento padrão ou reabilitação pulmonar para
indivíduos com DPOC. Esta evidência é limitada devido ao pequeno número de
estudos, às diferenças clínicas e metodológicas entre os estudos, elevado risco
de viés e elevada heterogeneidade estatística.

Implicações para a pesquisa
Os resultados obtidos nesta revisão sistemática tornaram clara a
necessidade de ensaios clínicos aleatórios controlados com um maior rigor
metodológico, envolvendo um maior número de participantes para avaliar o efeito
do TMI sobre os sintomas de dispneia e medidas objetivas da capacidade do
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exercício no manejo de indivíduos com DPOC; incluindo estudos que comparem
as modalidades atuais de TMI, como a respiração resistida ao fluxo cônico
controlada dinamicamente, introduzida recentemente, limiar de carga e hiperpneia
normocápnica, não avaliada pelos estudos incluídos nesta revisão.
Os estudos futuros devem atentar para o registro adequado de critérios
metodológicos como adequada geração da sequência aleatória, alocação dos
participantes,

registro

completo

de

dados

(antes e

após intervenção),

mascaramento de participantes e investigadores, mascaramento na análise dos
desfechos, e, ainda, considerar itens tais como cálculo da amostra, relato
adequado dos desfechos e registro de eventos adversos.
Para minimizar o risco de viés no registro dos ensaios clínicos
aleatórios e possibilitar uma análise e interpretação crítica dos resultados, os
estudos devem seguir as recomendações do CONSORT (CONSORT 2010).

Diferenças entre protocolo e revisão
Houve substituição do GOLD 2010 pelo GOLD 2016, sendo utilizado a
sua versão mais atualizada para elaboração da revisão final.
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O presente estudo desenvolveu e patenteou um equipamento de
inovação tecnológica em saúde destinado ao treinamento simultâneo dos
músculos envolvidos no ciclo da respiração, denominado dispositivo de
Treinamento do Ciclo Respiratório (TCR) com limiar de carga pressórica. Suas
características mecânicas e funcionais projetadas em único modelo possibilitam
aplicação de resistência com características diferenciadas, e ajustes de carga
específicos às necessidades individuais dos usuários com indicação de
fortalecimento

muscular

respiratório.

Adicionalmente,

embora

tenha

sido

demonstrado que indivíduos com DPOC parecem se beneficiar do TMI quando
comparado ao cuidado padrão, apresentando redução na percepção da dispneia
e melhora na qualidade vida quando submetidos ao TMI combinado com
Reabilitação Pulmonar, as evidências atuais, pela presente revisão sistemática,
não fornecem suporte conclusivo para indicar ou refutar o uso do TMI como
terapia individual ou parte de um tratamento para indivíduos com DPOC.
Pesquisas

futuras

sobre

a

eficácia

do

treinamento

muscular

respiratório, com maior rigor metodológico e registro detalhado dos desfechos
investigados, bem como estudos utilizando dispostivos com tecnologias
contemporâneas tornam-se necessários para substanciar a produção de
conhecimento na área de biotecnologia, bem como contribuirão para tomada de
decisão clínica, política e financeira quanto à inclusão ou não do TMI como
modalidade terapêutica para sujeitos com DPOC.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA - RENORBIO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DE DISPOSITIVO DE TREINAMENTO DO CICLO RESPIRATÓRIO
(TCR) E EVIDÊNCIAS SOBRE TREINAMENTO DE MÚSCULOS INSPIRATÓRIOS NA
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA” que é coordenada pelo Professor Dr.
Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi e a aluna de doutorado Palomma Russelly
Saldanha de Araújo.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação.
Essa pesquisa procura avaliar a função pulmonar, muscular e atividade
eletromiográfica dos músculos do pescoço (esternocleidomastoideos, escalenos), da
barriga (reto abdominal) e da caixa torácica (intercostal) durante a utilização de um novo
dispositivo de treinamento muscular respiratório para músculos inspiratórios e
expiratórios. Estes procedimentos não são invasivos e serão acoplados bocais à sua
boca para realização de manobras respiratórias, além de serem colocados vários
eletrodos nos músculos a serem estudados. Esses procedimentos não provocarão dor. O
examinador irá orientar a maneira como você deverá se posicionar e após cada
instrução, você permanecerá respirando no dispositivo durante 30 segundos em
diferentes cargas de resistência e as medidas serão registradas. Será dado um tempo
para que você possa descansar entre cada repetição.
Os procedimentos que serão realizados trarão risco mínimo para a sua saúde,
pois não serão realizados procedimentos que envolvam corte, introdução de instrumentos
e coletas de sangue.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado
em nenhum momento.
Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar
diretamente para Dr. Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi no endereço:
Departamento de Fisioterapia da UFRN na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Caixa Postal 1524 - Campus Universitário Lagoa Nova, CEP 59072-970 Natal RN – Brasil ou pelos telefones (84) 3342-2001. Endereço do Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes: Rua General Gustavo Cordeiro de
Farias, S/N, Petrópolis.
Consentimento Livre e Esclarecido
Eu,___________________________________________________________,
declaro
estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme
explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma.
Assinatura do voluntário: ________________________________________________
Assinatura do pesquisador:______________________________________________
Data:____/____/____
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA - RENORBIO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA

FICHA DE AVALIAÇÃO I
1. DADOS GERAIS
Nome: ________________________________________ Gênero: 1-Masc; 2-Fem DN: __/___/___
Idade (anos): _____ Etnia: 1-Branca 2-Parda 3-Negra 4-Amarela Naturalidade:______________
Profissão: __________________ Antecedentes Pessoais Patológicos:_____________________
2. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
2.1. Peso (Kg): __________
2.2. Altura (m): _________

2

2.3. IMC (Kg/m ): __________

3. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR
3.1. Prova de Função Pulmonar
Resultados

Referência

1ª Manobra

2ª Manobra

3ª Manobra

CVF
CVF (%)
VEF1
VEF1 (%)
VEF1/CVF
VEF1/CVF (%)
FEF25-75%
FEF25-75% (%)
PFE
PFE (%)

4. AVALIAÇÃO DE PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS:
4.1. Mensurações de PImáx:
4.2. Mensurações de PEmáx:
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

4.3. Mensurações de SNIP:
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

5. CÁLCULO DE CARGAS:
PImáx: _______________

PEmáx: ______________

Avaliador: _____________________________

Data: ____/____/____

10 ª
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APÊNDICE C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA - RENORBIO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA
DOUTORADO EM BIOTECNOLOGIA

FICHA DE AVALIAÇÃO II
Nome: _________________________________________________________________
COMBINAÇÃO 1 - CARGA INSPIRATÓRIA _____ / CARGA EXPIRATÓRIA _____
MENSURAÇÃO

Etapa 1 (QB)

Etapa 2 (CARGA)

Etapa 3 (CARGA)

Etapa 4 (REC)

(Respiração Tranquila)

(Início do Exercício)

(Final do Exercício)

(Recuperação)

FC (bpm)
SpO2 (%)
Borg

COMBINAÇÃO 2 - CARGA INSPIRATÓRIA _____ / CARGA EXPIRATÓRIA _____
MENSURAÇÃO

Etapa 1 (QB)

Etapa 2 (CARGA)

Etapa 3 (CARGA)

Etapa 4 (REC)

(Respiração Tranquila)

(Início do Exercício)

(Final do Exercício)

(Recuperação)

FC (bpm)
SpO2 (%)
Borg

COMBINAÇÃO 3 - CARGA INSPIRATÓRIA _____ / CARGA EXPIRATÓRIA _____
MENSURAÇÃO

Etapa 1 (QB)

Etapa 2 (CARGA)

Etapa 3 (CARGA)

Etapa 4 (REC)

(Respiração Tranquila)

(Início do Exercício)

(Final do Exercício)

(Recuperação)

FC (bpm)
SpO2 (%)
Borg

COMBINAÇÃO 4 - CARGA INSPIRATÓRIA _____ / CARGA EXPIRATÓRIA _____
MENSURAÇÃO

Etapa 1 (QB)

Etapa 2 (CARGA)

Etapa 3 (CARGA)

Etapa 4 (REC)

(Respiração Tranquila)

(Início do Exercício)

(Final do Exercício)

(Recuperação)

FC (bpm)
SpO2 (%)
Borg

Avaliador: _____________________________

Data: ____/____/___
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APÊNDICE E
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APÊNDICE G
CHARACTERISTICS OF INCLUDED STUDIES
Beckerman 2005
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: random numbers table;
Method of allocation concealment: not reported;
Outcome assessor blinding: not reported;
Withdrawals/dropouts: 07 dropouts described in the control group and 04
described in the treatment group;
Country: not reported;
Setting: community.

Participants

Health

status:

significant

chronic

airflow

limitation;

This trial included 2 arms (control group, n= 21 and treatment groups, n=
21);
Total sample: 32 men participants and 10 women participants;
Age range, years: 64,1 to 71,3;
Exclusion criteria: patients with cardiac disease and poor compliance and
needing supplemental oxygen.

Interventions

Type of intervention: Inspiratory muscle training (IMT) with a threshold IMT
device.
*All subjects trained daily in two sessions of 15 min each, six times a week
for 12 months. The training was performed in the rehabilitation center for 1
month under the supervision of a respiratory therapist followed by home
training, verified by a respiratory therapist daily by phone and once weekly
by a personal visit, for the next 11 months.
Active treatment: participants started breathing at a resistance that required
generation of 15% of Pimax for 1 week. The load was then increased
incrementally, 5 to 10% each session, to reach generation of 60% of Pimax
at the end of the first month. IMT was then continued at 60% of the Pimax
adjusted monthly to the new Pimax achieved.
Control group: participants from this group trained for the same sessions
with a fixed load that required generation of mouth pressure of 7 cmH2O.

Outcomes

Dyspnoea: POD (Borg score);
Exercise tolerance: six minute walk test (6MWT);
Quality of life: St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax).

Notes

N/A
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Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence

Low risk

Quote

(from

report):

"...patients

were

generation

randomized using a random-numbers table

(selection bias)

into two groups".

Allocation
concealment

Unclear risk

Information not available.

Low risk

No missing outcome data.

(selection bias)
Incomplete
outcome

data

(attrition bias)
Selective reporting
(reporting bias)

Low risk

Other bias

Low risk

Data reported for all outcomes.
The study appears to be free of other sources
of bias.

Blinding
participants

Quote (from report): "...data were collected by

of
and

Low risk

the same investigator, who was blinded to the
training group, as well as by the patients

personnel

themselves, who were also blinded to the

(performance bias)

mode of treatment".

Blinding of outcome
assessment

Unclear risk

Information not available.

(detection bias)

Berry 1996
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: not described;
Withdrawals/dropouts: Two patients were withdrawn, one from control
group and other from GER + IMT due to acute exacerbations of their
disease requiring extended hospitalizations.
Country: not described;
Setting: local community.

Participants

Health status: moderate COPD;
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This trial included 3 arms (control group, n= 08; general exercise
reconditioning and progressive threshold group (GER + IMT), n= 08 and
general exercise reconditioning and sham IMT (GER), n= 09;
Total sample: 09 women participants and 16 men participants;
Age range, years: 65,8 to 72,4;
Exclusion criteria: significant cardiac disease; orthopedic or neurologic
impairment; serious renal, liver, or gastrointestinal disorders; current
psychiatric illness or substance dependence; uncontrolled diabetes or
hypertension; current or previous (within 6 mo) enrollment in a
rehabilitation or exercise program; and an SaO2, less than 90% during
exercise at a heart rate greater than 50% of age predicted maximum.

Interventions

Type of intervention: Inspiratory muscle training (IMT) with a threshold IMT
device.
*All patients were encouraged to perform IMT 7 d/wk, twice daily for a 15min period.
*GER+IMT group increased the load on these devices until at 6 wk the
load was equal to 80% of their maximal inspiratory pressure;
*Follow-up evaluations were completed on all subjects within 5 days of
completing the intervention.
GER + IMT group: group underwent walking, upper extremity strength
training, and progressive IMT. Walking intensity was set at 50 to 75% of
the patient's heart rate reserve. The duration of walking was increased
progressively throughout the intervention to a maximum of 20min. Upper
extremity weight training consisted of five different exercises aimed at
increasing strength and endurance of the arm and shoulder muscles, and
they were performed with handheld weights. Patients performed two sets
of 12 repetitions for each exercise with the weight being progressively
increased as patient's strength increased. The initial pressure setting was
set at 15% of the patient's PImax for 2 wk. During Week 3 and 4, the
threshold pressure was increased to 30% of the patient's PImax. During
weeks 5 and 6, the threshold pressure was increased to 60% of the
patient's PImax. During Weeks 7 through 12, the threshold pressure was
set at 80% of the patient's PImax.
GER group: group underwent general exercise reconditioning (walking and
strength training). Additionally, these patients performed IMT with the
inspiratory pressure set at 15% of PImax for the duration of the 12-wk
study period.
Control group: 10 to 15 min of flexibility training, 15 to 20 min of breathing
exercises (diaphragmatic and pursed lip), and 15 min of IMT at 15% of
Pimax. Patients in this group did no walking or upper extremity strength-
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training exercises.
Dyspnoea: Borg scale;

Outcomes

Exercise tolerance: Twelve-minute walk distance;
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax).

Notes

All patients kept exercise diaries during their participation in the
interventions.

Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence

Unclear risk

Quote (from report): "...patients who met the
inclusion criteria were randomly assigned to

generation

one of three intervention groups".

(selection bias)

Comment: insufficient information provided.

Allocation
concealment

Unclear risk

Information not available.

(selection bias)
Incomplete
outcome

data

High risk

Study

did

not

show

any

data

before

intervention.

(attrition bias)
Selective reporting

Unclear risk
Data reported for all outcomes.

(reporting bias)
Other bias

Low risk

The study appears to be free of other sources
of bias.

Blinding
participants

of

Low risk

and

Quote (from report): "...the laboratory staff
responsible for conducting the graded exercise

personnel

tests were blinded as to the patient's treatment

(performance bias)

group".

Blinding of outcome
assessment

Unclear risk

Information not available.

(detection bias)

Covey 2001
Methods

Design: randomized single-blind clinical trial;
Method of randomisation: not described;
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Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: not reported.
Withdrawals/dropouts: Ten patients dropped out of the study after
randomization: seven in the IMT group and three in the education group;
Country: not reported;
Setting: not reported.

Participants

Health status: severe to very severe airflow obstruction and severely
limited functional performance;
This trial included 2 arms (educational control group, n= 15 and IMT
group, n= 12);
Total sample: 18 men participants and 9 women participants;
Mean age, years: 65 ± (6) - IMT group; 67 ± (10) years – education group;
Exclusion criteria: history of asthma or greater than 25% increase in FEV1
after bronchodilation, history of a major exacerbation within the past 2
months, current oral corticosteroid use (10 mg prednisone per day), or had
other health problems that would inhibit their ability to participate.

Interventions

Type of intervention: Inspiratory muscle training (IMT) with a threshold IMT
device.
IMT Group: threshold loaded device for 30 minutes a day for 16 weeks
using interval training techniques. Training was initiated with inspiratory
pressure loads equal to 30% of maximal inspiratory pressure (PImax) and
increased as tolerated to 60% of PImax;
Educational Control group: patients were visited by a nurse every 2 weeks
for 16 weeks for a structured program of health education. Each homebased session lasted approximately 1 to 1.5 hours.

Outcomes

Dyspnoea: Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax) and
maximal expiratory pressure (PEmax);
Respiratory Muscle Endurance.

Notes
N/A

Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence
generation
(selection bias)

Unclear risk

Quote from study: "...patients were assigned
randomly to either IMT against progressively
increasing training loads or an educational control
group...".
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Comment: insufficient information provided.

Allocation
concealment

Unclear risk

Information not available;

data

Low risk

No missing outcome data.

Selective reporting

Low risk

(selection bias)
Incomplete
outcome
(attrition bias)
Data reported for all outcomes.

(reporting bias)
Other bias

Low risk

The study appears to be free of other sources of
bias.

Blinding
participants

of

Low risk

Quote from study: "...data collectors responsible
for monitoring

and

the

training

and

educational

interventions were not blinded; however, data

personnel

collectors

(performance bias)

responsible

for

testing

patients’

respiratory muscle performance and respiratory
symptoms were blinded to group assignment...".

Blinding

of

Low risk

Quote from study: "...data collectors responsible
for monitoring

outcome

the

training

and

educational

interventions were not blinded; however, data

assessment

collectors

(detection bias)

responsible

for

testing

patients’

respiratory muscle performance and respiratory
symptoms were blinded to group assignment...".

Kim 1993
Methods

Design: double-blind randomised controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not reported;
Outcome assessor blinding: assessors were blinded to the participants'
treatment allocation;
Withdrawals/dropouts: 20 dropouts described in the control group and 25
described in the treatment group;
Country: not reported;
Setting: not reported.

Participants

Health status: moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease;
This trial included 2 arms ( control group, n= 26 and treatment group, n=
41);
Total sample: 51 men participants and 16 women participants;
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Age range, years: 55 to 73;
Exclusion criteria: patients taking more than 10mg of prednisone daily
potential effects on skeletal muscles).
Type of intervention: Inspiratory muscle training (IMT) with a threshold IMT

Interventions

device.
* Each session: PImax was performed first, followed by the RMET and the
12MD, with a 20 minute rest between the RMET and 12MD. Questionnaires
were administered during the rest period.
*All patients trained for 30 minutes of continuous IMT each day for 6
months. The training load was increased each month if the PImax
increased. All patients were instructed to wear a nose clip during training
and to use large tidal volumes and low respiratory rates.
Active treatment: inspiratory pressure load was increased to 30% of the new
PImax;
Control group: inspiratory pressure load that was barely perceptible and too
light to influence strength. The load was increased by approximately 1
cmH2O every other month to avoid demoralization.
Dyspnoea: bronchitis emphysema symptom checklist dyspnoea (BESC);

Outcomes

Exercise tolerance (functional ability): 12MD;
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax);
Respiratory Muscle Endurance.

Notes
N/A

Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence

Unclear risk

Quote (from report): "...patients were randomly
assigned to either the treatment or control

generation

group".

(selection bias)

Comment: insufficient information provided.

Allocation
concealment

Unclear risk

Information not available.

(selection bias)
Incomplete
outcome
(attrition bias)

High risk
data

Quote (from report): "...of the 129 patients
enrolled, 67 provided 6 months of usable data. A
total of 62 patients dropped out of the study or
their data were discarded for clinical reasons,
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prior to randomization and during treatment....".
Comment: There was an imbalance in the
control

group

(26

patients)

versus

the

intervention group (41 patients).

Selective reporting

Low risk
Data reported for all outcomes.

(reporting bias)
Other bias

Low risk

The study appears to be free of other sources of
bias.

Blinding
participants

of

Low risk
Quote (from report): "...Data collectors were

and

blinded

personnel

to

group

assignment".

Comment: blinding of personnel was ensured.

(performance bias)
Blinding
outcome

of
Unclear risk
Information not available.

assessment
(detection bias)

Koppers 2006
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: not reported;
Withdrawals/dropouts:three patients dropped out of the study after
randomization (severe exacerbation requiring hospitalization: two control
subjects and one patient in the study group). Thirty-six patients completed
the study.
Country: not reported;
Setting: Pulmonary rehabilitation in the Department of Pulmonology
Dekkerswald, University Medical Center Nijmegen.

Participants

Health status: moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease;
This trial included 2 arms (sham training, n= 18; RMET group, n= 18);
Total sample: 36 patients - Sham training: 9 male / 9 female; RMET group: 8
male / 10 female;
Mean age, years: 56 ± 8 years;
Age range, years: 38 to 73;
Exclusion criteria: patients with hypoxemia at rest or during exercise;
cardiac or orthopedic disease; and body mass index (BMI) > 30 kg/m 2.
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Interventions

* Patients in both groups trained twice daily for 15 min, 7 days a week, for 5
weeks;
RMET group: RMET was performed by means of tube breathing. A tube
(internal diameter, 3 cm) connected to a mouthpiece was added to the
respiratory system to rebreathe exhaled carbon dioxide. Maximum
ventilatory capacity that can be sustained for 15 min is approximately 60%
of maximum voluntary ventilation (MVV). Therefore, the aimed level of
ventilation during training was set at 60% of MVV, which was calculated
from 35 times FEV1 (60% MVV x 0.6 x 35 x FEV1). The dead space was
adjusted to 60% of the patients inspiratory vital capacity (IVC) plus the
resting tidal volume because during exercise, when minute ventilation rises,
tidal volume increases to approximately 60% of vital capacity and remains
constant thereafter. f was calculated: 60% MVV x f x (0.6 x IVC x resting
tidal volume) and was increased during training to a maximum of 20
breaths/min. Patients wore a nose clip and were instructed to take deep
breaths. End-tidal carbon dioxide pressure was analyzed with a sampling
capnograph (Type 8290000; Drager) that was connected to the mouthpiece.
Sham training: was performed by breathing six to seven times per minute
through an incentive flowmeter (Inspirx; Resprecare Medical; the Hague, the
Netherlands). Airflow resistance was set at ± 5% Pimax.

Outcomes

Dyspnoea: Borg scale;
Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Quality of life: Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax);
Respiratory Muscle Endurance.

Notes
N/A

Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence
generation
(selection bias)

Unclear risk

Quote (from report): "...patients who met the
inclusion criteria agreed to participate and had
signed the informed consent form were randomly
assigned to an RMET group or a control group
(sham

training)..."

Comment: insufficient information provided.

Allocation

Information not available.
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concealment

Unclear risk

(selection bias)
Incomplete
outcome

Low risk
data

No missing outcome data.

(attrition bias)
Selective reporting

High risk

Large baseline imbalance when using ANCOVA
model.

(reporting bias)
Other bias

Low risk

Quote (form report): "...one of possibility of
introducing bias because patients included in our
study were selected on the basis of an intended
rehabilitation treatment for COPD: Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease stages II
and III...".

Blinding
participants

of

Low risk

Quote (from report): "...baseline testing was
performed by the investigator. All other tests were

and

performed by a doctor and physiotherapist who

personnel

were not aware of baseline results nor of the

(performance bias)

training device that was used by the patient."
Comment: only personnel was report that was
blinding.

Blinding
outcome

of
Unclear risk
Information not available.

assessment
(detection bias)

Sykes 2005
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: was undertaken with sealed envelopes;
Outcome assessor blinding: information not available;
Withdrawals/dropouts: One subject dropped out because of exacerbation of
COPD, and two more dropped out because of a chest infection;
Country: China;
Setting: Tai Po Hospital Pulmonary Rehabilitation Program.

Participants

Health status: Functional Classes II to IV, according to the American
Thoracic

Society's

Functional

capacity

classification;

This trial included 2 arms: (Group 1 (EXT), n= 20 and Group 2 (EXT + IMT),
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n= 17).
Total sample: Group 1= 17 male / 3 female; Group 2= 14 male / 3 female;
Mean age, years: Group 1= 73.3 ± 6.69; Group 2= 73.24 ± 6.51.
Age range, years: 60 to 84;
Exclusion criteria: patients with evidence of unstable obstructive pulmonary
disease, ischemic heart disease, and orthopedic or neurological impairment
within the past six months.
*Both groups participated in the 4 week exercise program and receive a 16-

Interventions

hour course in health education. Each session lasted approximately 45
minutes, and both groups of subjects exercised five times a week for four
weeks.
Group EXT: aerobic exercise training + resistance exercise training +
education program;
Group EXT + IMT: aerobic exercise training + resistance exercise training +
education program + IMT using a threshold loaded inspiratory muscle
trainer at loads that increased progressively from 30 percent to 60 percent
of maximal inspiratory pressure. Each subject performed IMT for a 15minute period twice a day, five days a week, for four weeks.
Dyspnoea: modified Borg scale;

Outcomes

Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Quality of life: Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax).

Notes
N/A

Risk of bias table
Bias

Authors'

Support for judgement

judgement
Random sequence

Unclear risk

Quote (from report): "...subjects were randomly

generation

assigned to one of two intervention groups...".

(selection bias)

Comment: insufficient information provided.

Allocation
concealment

Low risk

Allocation concealment was undertaken with sealed
envelopes.

(selection bias)
Incomplete
outcome
(attrition bias)

data

Low risk

No missing outcome data.
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Selective reporting

Low risk

Data reported for all outcomes.

Low risk

The study appears to be free of other sources of

(reporting bias)
Other bias

bias.

Blinding
participants

of
and

Low risk

Quote (from report): "...the assessors were blinded
to the intervention.".

personnel
(performance bias)
Blinding
outcome
assessment
(detection bias)

of
Unclear risk
Information not available.
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APÊNDICE H
CHARACTERISTICS OF STUDIES AWAITING CLASSIFICATION

Croitoru 2013
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: information not available.

Participants

Health status: moderate to severe COPD patients;
This trial included 2 arms (Group 1 (IMT + RP (Rehabilitation Program), n=
14 and Group 2 (RP), n= 14);
Mean age, years: 63.4 ± 8;
Total sample: 28 patients.

Interventions

Control: RP (Rehabilitation Program);
Intervention: IMT + RP.

Outcomes

Dyspnoea: Medical Research Council (mMRC);
Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Quality of life: St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (MIP).

Notes

We have written to the authors to ask for further clarification regarding
health status of patients, intensity of IMT and details about randomization.
No response from authors.

Langer 2013
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: information not available.

Participants

Health status: moderate to severe COPD patients;
This trial included 2 arms (Group 1 (Variable resistive IMT), n= 8 and Group
2 (Threshold IMT), n= 7);
Total sample: 15 patients.

Interventions

Variable resistive IMT;
Threshold IMT.

Outcomes

Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (PIM).
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Notes

We have written to the authors to ask for further clarification regarding
health status of patients, data from Borg scale and details about
randomization. No response from authors.

Magadle 2007
Methods

Design: double-blind, randomized controlled trial;
Method of randomisation: random numbers table;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: not reported;
Withdrawals/dropouts: Three patients dropped out of the first phase of the
study. The remaining 31 patients were randomized for the second phase
of the study;
Country: not reported;
Setting: community-based rehabilitation center.

Participants

Health status: patients with significant COPD;
This trial included 3 arms:
- General Exercise Reconditioning (GER), pre-randomization, n= 34;
- GER plus IMT (training group), pos-randomization, n= 16 ;
- GER plus IMT (sham training control group), pos-randomization, n= 16.
Total sample: 31 patients - GER plus IMT: 11 male / 5 female; sham
training control group: 12 male / 3 female;
Mean age, years: GER plus IMT: 65.2 ± 3.4; control: 66.1 ± 3.2;
Age range, years: 61,8 to 68,8;
Exclusion criteria: patients with cardiac disease, poor compliance, or
requirement of supplemental oxygen.

Interventions

- General Exercise Reconditioning (GER): in the pre-randomization phase
all patients participated in a general exercise reconditioning (GER)
program that included lower extremity endurance exercise (walking or
cycling), upper extremity exercise and strength training with free weights.
This phase included 36 sessions of 1 1/2h duration (three times a week for
12 weeks).
- GER plus IMT (training group): for IMT the patients used pressure
threshold device. During this phase, GER took place for 1 h three times a
week, for six months. They breathed against progressive resistance, at 1
min intervals, in order to achieve mouth pressure of 0 (no resistance), 5,
10, 20 and 30 cmH2O.
- GER plus IMT (sham training control group): the patients used pressure
threshold device at a load known not to yield improvements in inspiratory
muscle function. During this phase, GER took place for 1 h three times a
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week, for six months.

Outcomes

Dyspnoea: Borg CR - 10 scale;
Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Quality of life: Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (Pimax);
Respiratory Muscle Endurance.

Notes
N/A

Valderramas 2009
Methods

Design: randomized controlled trial;
Method of randomisation: not described;
Method of allocation concealment: not described;
Outcome assessor blinding: information not available.

Participants

Health status: moderate to severe COPD patients;
Total sample: 17 patients.

Interventions

IMT group;
Exercise training group (Sham).

Outcomes

Dyspnoea;
Exercise tolerance: Six minute walk distance (6MWD);
Quality of life: St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ);
Maximal inspiratory pressure: maximal inspiratory pressure (PIM).

Notes

We have written to the authors to ask for further clarification regarding
health status of patients, intensity of IMT and details about randomization.
No response from authors.
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APÊNDICE I
CHARACTERISTICS OF EXCLUDED STUDIES (REASON FOR EXCLUSION)
Baines 2005

Study did not present primary outcome of interest.

Belman 1988

Not an RCT.

Benton 2013

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Bustamante 1997

Study did not present primary outcome of interest.

Bustamante 2007

Study did not present primary outcome of interest.

Cassidy 2009

Study did not present primary outcome of interest.

Cejudo 1998

Inadequate intervention (inspiratory muscle training with incentive
spirometry).

Charususin 2013

Not an RCT.

Charususin 2013a

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Chauhan 1992

Not a population of interest.

Covey 2004

Not an RCT.

Dekhuijzen 1989

Study did not present primary outcome of interest.

Dekhuijzen 1991

Study did not present primary outcome of interest.

Di Marzo 2000

Not an intervention of interest.

Di Marzo 2002

Not an intervention of interest.

Downes 2002

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Enrigth 2005

Not a population of interest.

Falk 1981

Not an RCT. Letter to the editor.

Falk 1985

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Gohl 2004

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Gohl 2006

Study did not present primary outcome of interest.

Guyatt 1992

Study did not present population of interest.

Hart 2000

Not a population of interest.

Harver 1989

Study showed just one secondary outcome of interest.

Heijdra 1994

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Heijdra 1996

Study did not present the primary outcome of interest.
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Hill 2006

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Hill 2007

Study did not present the primary outcome of interest.

Hsiao 2003

Inadequate intervention (inspiratory muscle training with incentive
spirometry).

Ionescu 2005

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Izumizaki 2008

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Jones 1985

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Koopers 2003a

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Koppers 2003

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Koppers 2004

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Kunikoshita 2006

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Langer 2014

Study present just one outcome (primary).

Langer 2015

Not an RCT.

Larson 1988

Study did not present the primary outcome of interest.

Lisboa 1995

Study did not present population of interest.

Lisboa 1997

Not a population of interest.

Mador 2003

Study did not present the primary outcome of interest.

Mador 2005

Not a population of interest.

Masanga 2011

Study did not present primary outcome of interest.

Mendoza 2007

Inadequate

intervention

(inspiratory

muscle

training

versus

placebo).

Newall 1998

Study did not present the primary outcome of interest.

Newall 2000

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Nguyen 2003

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.

Nikoletou 2004

Study did not use a specific validated breathlessness score to
analyse the primary outcome.

Nizet 2004

Not a population of interest.

Noble 1972

Not an RCT.

Noseda 1987

Study did not present the primary outcome of interest.

Oh 2003

Not a population of interest.
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Petrovic 2012

Inadequate intervention of inspiratory muscle training.

Philippe 2006

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Preusser 1992

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Preusser 1994

Study did not present primary outcome of interest.

Ramirez Sarmiento Study did not present any outcome of interest.
2002
Reidi 2005

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Resqueti 2007

Not an intervention of interest.

Richardson 1989

Not an RCT.

Ries 1986

Study did not present the primary outcome of interest.

Rodriguez 1995

Inspiratory muscle training less than four weeks (just 1 week).

Sanchez 2001

Inadequate intervention (inspiratory muscle training with incentive
spirometry).

Sudo 1997

Study did not present the primary outcome of interest.

Séron 2005

Not a population of interest.

Troosters 2000

Not an intervention of interest.

Vargas 1998

Inadequate intervention (inspiratory muscle training with incentive
spirometry).

Villafranca 1998

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Wanke 1994

Study did not present the primary outcome of interest and just one
secondary outcome.

Weiner 2003

Study did not present the primary outcome of interest.

Weiner 2003a
Weiner 2004

Not a population of interest.

Weiner 2006

Not a population of interest.

Zambom 2010

Study did not present inspiratory muscle training as an intervention.
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APÊNDICE J
SUMMARY OF FINDINGS TABLES
1. Inspiratory Muscle Training vs Standard Care be used for Chronic
Obstructive Pulmonary Disease
Inspiratory Muscle Training vs Standard Care be used for Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Patient or population: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Settings: Community, not reported, Pulmonary Rehabilitation Program
Intervention: Inspiratory Muscle Training
Comparison: Standard Care
*
Anticipated absolute effects
Relative
№ of
Quality of
Outcomes
Comments
(95% CI)
effect
participants
the
(95% CI)
(studies)
evidence
Risk with
Risk with
(GRADE)
Standard
Inspiratory
Care
Muscle
Training
SMD 0.5 SD
SMD 0.5
120
Trials
used
different
Dyspnoea
See comment
⊕⊝⊝⊝
lower
(0.88 to
(3 RCTs)
instruments to assessment
VERY
1,2,3,4
(0.88 lower to
0.12)
LOW
this outcome: Borg scale
0.12 lower)
(Beckerman 2005), BESC
(Kim 1993) and modified
Borg (Koppers 2006), and
pooled
estimate
was
calculated using MSD. I2
62%
Exercise
The mean
MD 44.32 SD
MD 44.32
67
⊕⊝⊝⊝
I2 82%
Tolerance
exercise
higher
(25.21 to
(2 RCTs)
VERY
1,4,5
assessed
Tolerance was
(25.21 higher
63.43)
LOW
with: Walk
0 SD
to 63.43
Distance
higher)
SMD 0.27 SD
SMD 0.27
67
Trails
used
different
Quality of Life The mean
⊕⊝⊝⊝
quality of Life
higher
(0.21 to
(2 RCTs)
VERY
instruments to assessment
1,4,5
was 0 SD
(0.21 lower to
0.76)
this
outcome:
SGRQ
LOW
0.76 higher)
(Beckerman 2005), CRQ
(Koppers 2006). I2 = 0%
Maximal
The mean
MD 11.43 SD
MD 11.43
133
⊕⊝⊝⊝
I2 85%
Inspiratory
maximal
higher
(7.04 to
(3 RCTs)
VERY
1,2,3,4
Pressure (cm
Inspiratory
(7.04 lower to
29.91)
LOW
H2O)
Pressure (cm
29.91 higher)
assessed
H2O) was 0
with: MIP
SD
Respiratory
The
MD 235.91
MD
98
⊕⊝⊝⊝
I2 66%
Muscle
respiratory
SD higher
235.91
(2 RCTs)
VERY
1,2,3,4
Endurance
Muscle
(78.64 higher
(78.64 to
LOW
endurance
to 393.19
393.19)
was 0 SD
higher)
*The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison
group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio;
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect
Moderate quality: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of
the effect, but there is a possibility that it is substantially different
Low quality: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate
of the effect
Very low quality: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different
from the estimate of effect
Footnotes
1

Methods of allocation concealment and blinding of outcome assessment were not described in the studies.

2

Methods of random sequence generation have insufficient information provided in two of the studies.

3

One study with a high risk of bias for 'Incomplete outcome data' due an imbalance in the control group versus the

intervention group.
4

One study with a high risk of bias for 'Selective reporting' due large baseline imbalance when using ANCOVA model.

5

Methods of random sequence generation have insufficient information provided in one of the studies.
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2. Inspiratory Muscle Training vs Pulmonary Rehabilitation for Chronic
Obstructive Pulmonary Disease
Inspiratory Muscle Training vs Pulmonary Rehabilitation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Patient or population: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Setting: Not reported
Intervention: Inspiratory Muscle Training
Comparison: Pulmonary Rehabilitation
*
Anticipated absolute effects (95%
Relative
№ of
Quality of
Outcomes
Comments
CI)
effect
participants
the
(95% CI)
(studies)
evidence
Risk with
Risk with
(GRADE)
Pulmonary
Inspiratory
Rehabilitation
Muscle
Training
Dyspnoea
Not
27
Only one study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
assessed
estimable
(1 RCT)
VERY
contributed to this
1,2
with: Score
outcome, so we were
LOW
Borg
unable to pool data.
CI no totals.
Maximal
Not
27
Only one study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
Inspiratory
estimable
(1 RCT)
contributed to this
VERY
1,2
Pressure
outcome, so we were
LOW
unable to pool data.
CI no totals.
Respiratory
Not
27
Only one study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
Muscle
estimable
(1 RCT)
VERY
contributed to this
1,2
Endurance
outcome, so we were
LOW
unable to pool data.
CI no totals.
*The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison
group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio;
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect
Moderate quality: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of
the effect, but there is a possibility that it is substantially different
Low quality: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate
of the effect
Very low quality: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different
from the estimate of effect
Footnotes
1

Methods of random sequence generation, allocation concealment and blinding of outcome assessment were not described

or have insufficient information provided in the study.
2

Single study.
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3. Inspiratory Muscle Training plus Pulmonary Rehabilitation vs Pulmonary
Rehabilitation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Inspiratory Muscle Training plus Pulmonary Rehabilitation vs Pulmonary Rehabilitation for Chronic Obstructive
Pulmonary Disease
Patient or population: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Setting: Community, Pulmonary Rehabilitation Program
Intervention: Inspiratory Muscle Training plus Pulmonary Rehabilitation
Comparison: Pulmonary Rehabilitation
*
Anticipated absolute effects (95%
Relative
№ of
Quality of
Outcomes
Comments
CI)
effect
participants
the
(95% CI)
(studies)
evidence
Risk with
Risk with
(GRADE)
Pulmonary
Inspiratory
Rehabilitation
Muscle Training
plus Pulmonary
Rehabilitation
Dyspnoea
The mean
MD 0.13 lower
MD 0.13
54
⊕⊕⊝⊝
I2 0%
1,2,3
assessed
dyspnoea was 0
(0.95 lower to 0.68
(0.95 to
(2 RCTs)
LOW
with: Borg
SD
higher)
0.68)
scale
Exercise
The mean
SMD 0 SD
Not
54
Trials used different
⊕⊝⊝⊝
Tolerance
exercise
(0 to 0 )
estimable
(2 RCTs)
instruments
to
VERY
1,2,3
assessed
Tolerance was 0
assessment
this
LOW
with: Walk
SD
outcome:
12WD
Distance
(feets) (Berry 1996),
6MWD (min) (Sykes
2005). CI no totals.
Quality of
Not
37
Only
one
study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
life - CRDQ
estimable
(1 RCT)
VERY
contributed to this
1,4
Dyspnoea
outcome, so we
LOW
were unable to pool
data. CI no totals.
Quality of
Not
37
Only
one
study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
life - CRDQ
estimable
(1 RCT)
contributed to this
VERY
1,4
Fatigue
LOW
outcome, so we
were unable to pool
data. CI no totals.
Quality of
Not
37
Only
one
study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
life - CRDQ
estimable
(1 RCT)
contributed to this
VERY
1,4
Emotion
outcome, so we
LOW
were unable to pool
data. CI no totals.
Quality of
Not
37
Only
one
study
See comment
See comment
⊕⊝⊝⊝
life - CRDQ
estimable
(1 RCT)
contributed to this
VERY
1,4
Mastery
LOW
outcome, so we
were unable to pool
data. CI no totals.
Maximal
The mean
MD 5.91 SD lower
MD 5.91
54
⊕⊝⊝⊝
I2 = 69%
Inspiratory
Maximal
(17.37 lower to
(17.37 to
(2 RCTs)
VERY
1,2,3
Pressure
Inspiratory
5.55 higher)
5.55)
LOW
Pressure was 0
SD
*The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison
group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio;
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect
Moderate quality: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of
the effect, but there is a possibility that it is substantially different
Low quality: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate
of the effect
Very low quality: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different
from the estimate of effect
Footnotes
1

Methods of random sequence generation and blinding of outcome assessment were not described or have insufficient

information provided in the studies.
2

Methods of allocation concealment have insufficient information provided in one study.

3

One of the studies with a high risk of bias for 'Incomplete outcome data", because showed only post-intervention data.

4

Single study.

