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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 

neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, caracterizada pela perda 

de neurônios dopaminérgicos no tronco encefálico, principalmente na região da 

substância negra. Seus principais sinais clínicos são rigidez, bradicinesia, tremor 

em repouso e instabilidade postural. Adicionalmente, devido à progressão da 

doença, sintomas e complicações respiratórias merecem atenção especial por 

apresentar um elevado índice de mortalidade. OBJETIVO: Avaliar os efeitos 

agudos de manobras de contrações na modalidade tixotrópica dos músculos 

inspiratórios sobre os volumes da parede torácica em pacientes com DP. Trata-

se de um estudo aleatório do tipo cruzado. MÉTODOS: Foram avaliados para 

participar do estudo 18 pacientes com DP. Foram incluídos no estudo 14 

pacientes com DP (9H, 5M). Todos foram avaliados em relação à função 

pulmonar, força muscular respiratória, variação de volumes da parede torácica 

antes e após as contrações na modalidade tixotrópica dos músculos 

inspiratórios, ao nível de volume residual (VR) e da capacidade pulmonar total 

(CPT). Como controle, foi utilizada a mesma manobra substituindo a contração 

dos músculos inspiratórios por apneia. A ordem de realização das manobras 

foram aleatórias e foram realizadas com um período de washout de 7 dias. 

RESULTADOS: Nossos resultados mostraram que no grupo apneia houve 

aumento significativo  nos valores do VEF, nos compartimentos PT (p=0,0010) 

e CTp (p=0,0002), como também os valores do VIF aumentaram nos 

compartimentos PT (p=0,0179) e CTa (p=0,0486) após a realização das 

manobras partindo da CPT. Após as manobras partindo do VR, o grupo apneia 

apresentou diminuição significativa do VEF apenas no compartimento da CTp 



 

 

(p=0,0431) e o grupo contração não apresentou resposta significativas a esse 

tipo de manobra. CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem uma tendência do 

aumento dos volumes da caixa torácica após a realização das manobras 

tixotrópicas partindo da CPT especialmente na parede torácica pulmonar e 

abdominal na apneia; e parede torácica pulmonar na contração inspiratória. Em 

contrapartida, uma diminuição do VEF após a realização das manobras partindo 

de VR, para a parede torácica na manobra de apneia. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Tixotropia; Doença de Parkinson (DP); músculos 

respiratórios; padrão respiratório. 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease that 

affects the central nervous system, characterized by the loss of dopaminergic 

neurons in the brainstem, mainly in the substantia nigra region. Its main clinical 

signs are stiffness, bradykinesia, tremor at rest and postural instability. In 

addition, due to disease progression, respiratory symptoms and complications 

deserve special attention because they present a high mortality rate. 

OBJECTIVE: To evaluate the acute effects of contraction maneuvers in 

thixotropic modality of inspiratory muscles on thoracic wall volumes in patients 

with PD. In a randomized cross-sectional study. METHODS: 18 patients with PD 

were evaluated to participate in the study. 14 patients with PD (9H, 5M) were 

included in the study. All were evaluated for pulmonary function, respiratory 

muscle strength, chest wall volume variation before and after contractions in the 

thixotropic modality of inspiratory muscles, residual volume novel (RV) and total 

lung capacity (TLC). As a control, the same maneuver was used, replacing the 

contraction of the inspiratory muscles with apnea. The order of accomplishment 

of the maneuvers were randomized and were carried out with a washout period 

of 7 days. RESULTS: Our results showed that in the apnea group there was a 

significant increase in end expiratory volume EEV values in the CW (p = 0.0010) 

and RCp (p = 0.0002) compartments, as well as end inspiratory volume (EIV) 

values increased in the CW compartments (p = 0, 0179) and RCa (p = 0.0486) 

after performing the maneuvers starting from TLC. After the maneuvers starting 

from the RV, the apnea group presented a significant decrease in EEV only in 

the RCp compartment (p = 0.0431) and the contraction group did not present a 

significant response to this type of maneuver. CONCLUSION: Our results 



 

 

suggest a tendency of increased chest wall volumes after thixotropic maneuvers 

from TLC, especially in the pulmonary rib cage and abdominal in apnea, and 

pulmonary rib cage in the inspiratory contraction. On the other hand, a decrease 

in EEV after performing the maneuvers starting from VR, to the chest wall in the 

apnea maneuver. 

 

 

Key-words: Thixotropy; Parkinson's disease (PD); Respiratory muscles; 

Respiratory pattern. 
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Doença neurodegenerativa é um termo utilizado para definir um grande 

grupo de doenças neurológicas caracterizadas pela perda crônica, progressiva, 

funcional e estrutural dos neurônios encefálicos (Przedborski et al, 2003). 

Normalmente, os neurônios não possuem a capacidade de regeneração, por 

esse motivo, quando eles se danificam ou morrem, não podem ser substituídos 

pelo organismo. Dentre as doenças presentes nesse grupo, podemos citar como 

exemplo a Doença de Alzheimer, a Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral 

Amiotrófica e a Doença de Parkinson (DP) (Chen et al, 2016). 

Dentro do grupo das doenças neuromusculares, podemos destacar a DP, 

que é caracterizada principalmente pela perda de neurônios dopaminérgicos nos 

núcleos da base, principalmente na região da substância negra. A forma clássica 

da DP apresenta quatro sinais motores principais sendo eles: tremor de repouso, 

rigidez, bradicinesia e instabilidade postural (Jankovic, 2008). Adicionalmente 

aos sinais motores, esses pacientes apresentam também alterações conhecidas 

como não-motoras, onde as de origem respiratória merecem destaque 

considerando o elevado grau de mortalidade desses pacientes principalmente 

por pneumonia por aspiração (Akbar et al. 2015). 

O tratamento farmacológico desses pacientes é realizado por meio da 

Levodopa, considerada padrão ouro por apresentar melhora considerável dos 

sinais motores principais. Adicionalmente ao tratamento farmacológico, o 

tratamento fisioterapêutico deve fazer parte da rotina desses pacientes. A 

Fisioterapia Respiratória melhora a função respiratória e aumenta a 

independência na realização das atividades de vida diária desses pacientes. 

Uma vez que a DP leva o paciente a adotar uma postura cifótica, os movimentos 

da parede torácica ficam limitados, acarretando progressivamente nos pacientes 
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o desenvolvimento de doença respiratória restritiva (Baille et al. 2016). Técnicas 

de Fisioterapia Respiratória, como por exemplo a pressão positiva expiratória 

(PEP), podem ser benéficas na medida em que são capazes de melhorar a 

ventilação alveolar nesses pacientes (Frazão et al. 2014).  

A modalidade de contração tixotrópica dos músculos respiratórios, 

depende de um tipo específico de contração da musculatura partindo de 

diferentes volumes pulmonares, mantidos de 3-5 segundos, com a via aérea 

ocluída (Homma e Hagbarth 2000). Essas manobras podem ser uma alternativa 

no tratamento da Fisioterapia Respiratória na medida em que elas apresentam 

uma resposta rápida logo após a sua realização, além de ser de fácil realização 

e entendimento. Portanto nosso trabalho versa sobre análises sistemáticas de 

fluxo, pressão ao nível da boca e volumes da parede torácica por meio de 

Pletismografia Optoeletronica, em experimentos sincronizados para estudo dos 

efeitos agudos de contrações na modalidade tixotrópica dos músculos 

inspiratórios em pacientes com Doença de Parkinson.  

 

1.1. Revisão de literatura 

1.1.1. Doença de Parkinson 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa crônica, 

que afeta o sistema nervoso central (SNC), caracterizada pela perda de 

neurônios dopaminérgicos, responsáveis pela produção de dopamina, nos 

núcleos da base principalmente na região da substância negra (Thomas & Flint 

Beal, 2007). A DP é a doença neurodegenerativa mais comum depois da 
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doença de Alzheimer, afeta tanto indivíduos do gênero masculino quanto 

feminino, mas em geral os homens possuem cerca de 1,5 vezes mais 

probabilidade de desenvolver a doença do que as mulheres (Elbaz, 2016). 

A incidência e prevalência de DP aumentam progressivamente após os 

60 anos e é esperado que com o envelhecimento populacional, o número de 

pacientes com DP duplique até o ano de 2030 (Hirsch et al, 2016; Pringsheim et 

al, 2014). No Brasil, os estudos epidemiológicos são escassos, porém no ano de 

2006 foi realizado um estudo onde foram observados 86 casos confirmados de 

Parkinsonismo, com prevalência de 7,2 para 100 habitantes e de 39 casos de 

DP confirmada com prevalência de 3,3 para 100 habitantes entre 64 e 84 anos. 

Não foram observadas diferenças significativas na prevalência entre homens e 

mulheres (Barbosa et al., 2006).  

Com a perda dos neurônios dopaminérgicos, os pacientes com DP 

tornam-se mais suscetíveis a perdas de controle motor, considerando a função 

da dopamina em desempenhar atividades de coordenação e controle dos 

movimentos corporais. Fisiologicamente a dopamina atua como um mensageiro 

entre o tronco cerebral e o sistema nervoso central (Galvan & Wichmann, 2008). 

Entretanto, a história natural da doença demonstra que o processo de 

degeneração é lento, causando repercussões motoras apenas quando ocorre 

perda superior a 50% de neurônios dopaminérgicos, justificando manifestação 

clínica tardia (Hamani & Lozano, 2003).  

 Em relação aos fatores de riscos para o desenvolvimento da DP, apesar 

dos vários estudos publicados, ainda não são conhecidos, mas acredita-se que 

haja uma combinação de fatores ambientais como toxinas, drogas, microtrauma 

cerebral, lesão cerebrovascular focal combinado com fatores 
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genéticos. Entretanto, ainda não está clara a participação do componente 

genético nos fatores de risco, considerando-se que apenas 10-15% dos casos 

apresentam alguma história familiar e, aparentemente, na maioria dos casos os 

pacientes não apresentam nenhum fator de risco (Cacabelos, 2017; Hamani & 

Lozano, 2003). 

O diagnóstico da DP, por apresentar manifestações clínicas específicas, 

é realizado através da observação de quatro sinais clínicos principais da doença: 

tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Com a 

progressão da doença, esses pacientes começam a adotar uma postura 

flexionada e apresentar episódios de “congelamento” (Jankovic, 2008). Outra 

forma de diagnosticar a DP é por meio de exames de imagem, como a tomografia 

computadorizada, onde se observa a presença de inclusões citoplasmáticas na 

região da substância negra, conhecidas como corpos de Lewy (Thomas & Flint 

Beal, 2007). 

Descrita originalmente em 1967, a Escala de Hoehn e Yahr é utilizada 

para classificar os pacientes com DP baseando-se na progressão dos sintomas 

motores. A classificação é realizada em 5 estágios motores, sendo eles: estágio 

1, envolvimento unilateral, geralmente com mínima ou nenhuma incapacidade 

funcional; estágio 2, envolvimento bilateral ou médio, sem comprometimento do 

equilíbrio; estágio 3, doença bilateral: incapacidade leve a moderada com 

reflexos posturais comprometidos, fisicamente independente; estágio 4, doença 

severamente incapacitante, ainda é capaz de andar ou ficar em pé sem ajuda; e 

estágio 5, confinamento na cama ou em cadeira de rodas (Hoehn & Yahr, 1967). 

 

1.1.2. Alterações do sistema respiratório na Doença de Parkinson 
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Além dos sintomas motores, esses pacientes também apresentam 

sintomas considerados não-motores como alterações cognitivas, de humor, do 

sono, disfunções gastrointestinais, urinárias e respiratórias (Chaudhuri, 2006). As 

alterações de origem respiratória são as que merecem cuidado especial, 

considerando a elevada incidência de morbidade/mortalidade nesses pacientes. 

Mais de 50% dos pacientes com DP apresentam o quadro de disfagia; essa 

condição acarreta em um mau funcionamento mecânico da deglutição, 

resultando em aspiração orofaringeal de secreção ou de outros materiais como 

comida e líquidos, que podem estar contaminados com bactérias e, com isso, 

resultar num quadro de pneumonia aspirativa (Akbar et al., 2015). 

Adicionalmente, o atraso no reflexo da deglutição faríngea é também um fator 

associado a essa condição (Hwa Lee et al. 2016). A pneumonia de aspiração é a 

principal causa de morte nesses pacientes (30%), seguida de complicações 

cardiovasculares (21%), câncer (19%) e acidente vascular cerebral (16%) (Akbar 

et al. 2015). 

Comprometimentos respiratórios específicos como dispneia, distúrbios 

restritivos e obstrutivos, fraqueza muscular respiratória, diminuição da 

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

segundo (VEF1), na relação VEF1/CVF e um aumento no volume residual (VR) e 

da resistência das vias aéreas (Sabate, 1996), são relatados na literatura e 

contribuem para complicações mais graves com as pneumonias. Os pacientes 

com DP apresentam principalmente distúrbios restritivos com perda da 

complacência pulmonar com o avançar da doença (Baille et al. 2016). Outros 

estudos demonstraram diminuição na ventilação voluntária máxima (VVM) 
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devido ao desempenho e eficiência muscular prejudicados durante asatividades 

motoras repetitivas (Polatli, 2001), bem como redução nos valores da força dos 

músculos respiratórios aferidas pelas pressões inspiratórias e expiratórias 

máximas (PImáx e PEmáx) nos pacientes com DP quando comparados aos 

sujeitos saudáveis (Wang et al., 2014). 

As alterações do sistema respiratório ocorrem devido a 

neurodegeneração na substância negra, que é acompanhada por uma grande 

perda de neurônios no núcleo do tronco encefálico, responsável pelo controle 

respiratório. Outras alterações respiratórias ocorrem devido a fraqueza muscular 

respiratória, alterações posturais do tronco como a postura cifótica adotada, que 

determina uma diminuição da mobilidade da caixa torácica, contribuindo para a 

piora das complicações respiratórias nesses pacientes (Sabate et al., 1996). 

O tratamento farmacológico com a Levodopa é considerado padrão ouro 

para esses pacientes, na medida em que há uma melhora considerável dos 

principais sinais motores da doença, porém seus resultados nas alterações 

respiratórias ainda são controversos. Recente meta-análise realizada por 

Monteiro et al, sugeriu que a Levodopa melhora significativamente os valores de 

CVF e de pico de fluxo expiratório (PFE) em pacientes com DP (Monteiro, 2012). 

Em outro estudo Guedes et al, por sua vez, observaram que não houve diferença 

significativa nos valores de pressões inspiratórias e expiratórias máximas (PImáx 

e PEmáx) em pacientes com DP quando essas variáveis foram avaliadas tanto 

na condição “on” (60 minutos após a ingestão do medicamento) como na “off” 

(fármaco retirado 12h antes da realização do teste) da medicação. Entretanto, 

os resultados sugerem que a reposição de dopamina tem pouco impacto sobre 

as alterações respiratórias nesses pacientes (Guedes, 2012).  
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1.1.3. Intervenção fisioterapêutica sobre o sistema respiratório 

Ao considerar as alterações no sistema respiratório em pacientes com DP 

em vista a evolução da doença, estratégias não farmacológicas podem servir de 

tratamento complementar ao medicamentoso, como a Fisioterapia Motora e 

Fisioterapia respiratória. Tomlinson et al. realizaram uma meta-análise para 

avaliar a eficácia do tratamento fisioterapêutico em paciente com DP, com 

inclusão de 29 ensaios controlados aleatórios. Estes autores demonstraram que 

a Fisioterapia Motora atua como tratamento benéfico na melhora da velocidade 

de marcha e na diminuição dos índices de queda nesses pacientes (Tomlinson 

et al., 2012).  Em outro estudo, Stozek et al. com 64 pacientes com DP, 

observaram que um programa de reabilitação composto de exercícios 

respiratórios, de mobilidade do tórax, de equilíbrio, alongamentos, treinamento 

funcional, reeducação postural e treino de marcha, de quatro semanas melhorou 

o desempenho físico, equilíbrio, mobilidade de tronco e a marcha nesses 

pacientes (Stozek, 2016). 

O tratamento que pode ser oferecido pela Fisioterapia Respiratória nesses 

pacientes, melhora a função respiratória e aumenta sua independência na 

realização de suas atividades de vida diária e, por consequência, melhora sua 

funcionalidade e qualidade de vida. Apesar de estar claro as alterações 

respiratórias como consequência dessa doença, pouco se conhece sobre o 

efeito de técnicas de Fisioterapia Respiratória na DP ou técnicas de expansão 

pulmonar recentemente desenvolvidas. Em estudo realizado por Burini et al., 



27 
 

foi observado que ao final de 20 sessões de treinamento aeróbico em 26 

pacientes com DP, os mesmos apresentaram melhor tempo no teste da 

caminhada de 6 minutos associado à diminuição da sensação de dispnéia 

quando avaliados pela Escala de Borg (Burini et al., 2006). 

 Frazão et al., por sua vez, foram pioneiros ao realizar um estudo em que 

foi avaliada a aplicação, de forma aguda, de diferentes intensidades de pressão 

positiva expiratória (PEP) em paciente com DP com objetivo de melhorar a 

ventilação. Estes autores concluíram, que o uso da PEP  em sessão única 

resultou em aumento do volume no final da inspiração (VFI) e na diminuição do 

volume no final da expiração (VFE), aumentando assim o volume corrente (Vt) 

quando comparado a respiração em repouso. Esses resultados sugerem que 

esse recurso foi capaz de alterar os volumes pulmonares de forma positiva assim 

como a cinemática da parede torácica, com potencial melhora da ventilação 

alveolar desses pacientes, considerando o aumento dos volumes pulmonares 

em pacientes restritivos (Frazão et al., 2014). 

Outras técnicas poderiam ser utilizadas para melhorar a ventilação em 

pacientes com DP. O treinamento muscular respiratório (TMR) pode ser também 

uma alternativa no tratamento das disfunções respiratórias desses pacientes e 

seus efeitos vêm sendo estudados nas doenças neurológicas como a DP. Em 

uma revisão sistemática realizada por Reyes et al., onde foram incluídos estudos 

sobre o treino muscular inspiratório ou expiratório em sujeitos com doenças 

neurodegenerativas, foi concluído que existem evidências de que o TMR, 

utilizando dispositivos como o threshold, pode melhorar os parâmetros de função 

respiratória e de músculos respiratórios em pacientes com DP (Reyes et al., 

2013). 
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1.1.4. Tixotropia 

Uma nova modalidade de intervenção nos músculos respiratórios baseada 

nas características tixotrópicas dos músculos esqueléticos foi desenvolvida 

recentemente e publicado na literatura, especialmente em artigos de estudos 

fisiológicos. As manobras tixotrópicas apresentam uma resposta rápida e aguda 

logo após a sua realização. A tixotropia é uma propriedade biofísica presente 

nos materiais do tipo gel que caracteriza o grau de viscosidade dessa substância 

por meio de ligação de pontes cruzadas. Quando esse material é submetido a 

uma força externa, há a quebra dessas pontes cruzadas aumentando seu grau 

de viscosidade (Hill, 1968; Izumizaki et al., 2006). 

Em 1951, Buchthal & Kaiser introduziram esse termo na literatura e 

sugeriram que essa propriedade estaria presente na musculatura esquelética 

após a realização de um estudo em anfíbios onde se observou que a rigidez do 

músculo esquelético foi diminuída após a realização de um único movimento de 

estiramento e voltava ao estado inicial após um tempo de repouso (Buchthal; 

Kaiser, 1951). Os efeitos desta modalidade de contração estão relacionados com 

a quantidade de pontes cruzadas existentes entre os filamentos de actina e 

miosina e as moléculas proteicas de titina. Estas ligações são indispensáveis 

para que haja os fenômenos de contração, estiramento e mudança de tônus 

muscular (Homma & Hagbarth, 2000). 

 O comportamento tixotrópico está diretamente relacionado com a 

interação entre os filamentos de actina e a região PEVK das moléculas de titina. 

Esta teoria aumenta a hipótese de que interações não específicas entre a 
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titina PEVK-actina podem produzir uma resposta à tensão de curto alcance e 

provavelmente o número de ligações entre a actina e a molécula de titina no 

músculo relaxado podem aumentar com o tempo se o comprimento do 

sarcômero permanecer constante (Bianco et al., 2007). Em resumo, as 

propriedades tixotrópicas de um músculo dependem não somente do 

comprimento das fibras no momento da contração, mas também da história de 

contração prévia do músculo em questão. 

Nos estudos realizados por Homma & Hagbart em 2000, sobre os efeitos 

das contrações tixotrópicas dos músculos respiratórios e as possíveis 

repercussões sobre o sistema respiratório, foi observado a presença do 

fenômeno tixotrópico semelhante às existentes no músculo esquelético. Essas 

propriedades dependem de um tipo específico de contração isométrica 

relacionada com o volume de ar existente nos pulmões no momento das 

contrações musculares inspiratórias ou expiratórias, mantidas por 3-5 segundos, 

com vias aéreas ocluídas em diferentes níveis de volumes pulmonares: 

Capacidade Pulmonar Total (CPT) ou Volume Residual (VR). Portanto, as 

repercussões desse tipo de manobra sobre os volumes dos compartimentos da 

parede torácica e nos volumes ao final da expiração (VFE) e da inspiração (VFI), 

dependem da quantidade de ar existente nos pulmões e se estes estão 

insuflados ou desinsuflados. 

 

1.1.5. Pletismografia Optoeletrônica e avaliação de fluxo e pressão 

A Pletismografia Optoeletrônica é um instrumento não invasivo capaz de 

medir as mudanças de volume na parede torácica e seus compartimentos em 

tempo real em três graus de liberdade e sem o uso de bocais, proporcionando 
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informações precisas das modificações de volumes da parede torácica induzidas 

por técnicas de Fisioterapia Respiratória (A. Aliverti & Pedotti, 2003; Cala et al., 

1996), podendo ser uma forma de avaliação dos efeitos das manobras de 

tixotropia nos volumes operacionais e da caixa torácica dos pacientes com DP. 

Por meio dos valores de variações de volumes superficiais absolutos da 

parede torácica medidos pela Pletismografia Optoeletrônica, do fluxo de ar 

medido através do Pneumotacógrafo e das variações de pressões relativas 

ocorridas durante as respirações, podem ser estudados o volume de 

compressão de gás (Vcomp) e deslocamento de sangue (blood shift) no tórax 

durante diferentes manobras respiratórias. Estes cálculos são possíveis 

considerando a lei de Boyle-Mariotte, que determina que a pressão de um gás 

ideal a temperatura constante varia inversamente com o volume. Assim, um 

volume desconhecido de um compartimento fechado pode ser determinado 

através das alterações absolutas induzidas no volume e as pressões relativas 

(Smith et al., 2012). 

Estudos anteriores, descritos em 1985 por Hedenstierna et al.23, 

descreveram que para uma dada pressão positiva durante a respiração, uma 

determinada quantidade de volume de sangue (“blood shift”) se move para a 

periferia e assim as variações de volume e gás nos pulmões podem ser maiores 

do que os medidos na parede torácica (Hedenstierna et al, 1985). O contrário 

também foi descrito, durante uma pressão negativa aplicada durante a 

respiração uma dada quantidade de volume de sangue é atraída para tórax e o 

volume de ar medido no tórax seria menor, pois se computaria o volume de 

sangue como volume de ar. Um estudo realizado por Iandelli et al., utilizando a 



31 
 

diferença entre as medidas de volume por meio da Pletismografia Optoeletrônica 

e o volume expirado na boca durante uma respiração demonstrou que a 

diferença entre o volume expirado ao nível da boca e do tórax justifica-se pelo 

volume de gás comprimido e deslocamento de líquidos (como por exemplo, o 

sangue) do tórax para as extremidades (Iandelli et al., 2002). 

 As intervenções com diferentes dispositivos de Reabilitação ou 

Fisioterapia Respiratória nos pacientes com DP visa não só a melhora dos 

sintomas iniciais da doença, mas também a prevenção de complicações futuras. 

Deve ser objetivo primário da intervenção, a independência funcional desses 

indivíduos, associado à melhora em sua qualidade de vida. Adicionalmente ao 

tratamento motor, a Fisioterapia Respiratória deve fazer parte da rotina de 

tratamento desses pacientes, considerando que as complicações respiratórias 

causam um elevado índice de morbidade nesses pacientes.  

Buscando alternativas que sejam de fácil execução e entendimento, as 

manobras tixotrópicas podem ter resultado benéfico no tratamento da 

Fisioterapia Respiratória em pacientes com DP. De acordo com resultados 

preliminares, essas manobras poderiam potencialmente minimizar os efeitos do 

distúrbio restritivo na DP, proporcionando aumento nos volumes pulmonares, 

assim como melhora da ventilação. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Geral 

 Avaliar o efeito agudo das contrações na modalidade tixotrópica dos 

músculos inspiratórios nos volumes da parede torácica nos pacientes com DP. 

 

1.2.2. Específicos 

 - Avaliar as alterações dos volumes da parede torácica em indivíduos com 

DP durante a realização de quatro manobras tixotrópicas distintas, contração 

inspiratória e apneia em diferentes níveis de volumes pulmonar CPT e VR; 

 - Avaliar as alterações de fluxo e pressão em indivíduos com DP durante 

a realização de quatro manobras tixotrópicas distintas, contração inspiratória e 

apneia em diferentes níveis de volumes pulmonar CPT e VR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo aleatório do tipo cruzado ou crossover.  

 

2.2. Local de realização 

O presente estudo foi realizado no PneumoCardioVascular Lab – Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) EBSERH / Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

2.3. Amostra 

Foram recrutados 18 sujeitos com diagnóstico clínico de DP, do 

ambulatório de neurologia do HUOL/EBSERH, de ambos os gêneros, com idade 

entre 50 e 80 anos, dos quais 12 foram incluídos no estudo. Seis pacientes foram 

excluídos da avaliação, pois apresentaram dificuldades na elaboração da 

manobra solicitada. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, sendo o Grupo 

Contração (GC), onde o voluntário realizou contração inspiratória da musculatura 

partindo da CPT e do VR; e o Grupo Apneia (GA), composto também por 

indivíduos com DP que realizaram apenas apneia com a via aérea ocluída 

partindo da CPT e do VR. A geração de números para randomização dos 

pacientes nos grupos foi realizada pelo site “randomization.com” para determinar 

quais manobras seriam realizadas no primeiro e no segundo dia de coleta de 

dados e a ordem de realização das mesmas. 
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2.3.1. Cálculo amostral 

O tamanho da amostra foi calculado por meio do software G*Power 

versão 3.1.9.2 (Heinrich Heine – Universität Düsseldorf) a priori de acordo com 

as alterações no VEF após a coleta da manobra de contração inspiratória 

partindo da CPT de 4 voluntários. Os tamanhos dos efeitos foram calculados (ɳp 

= 0,417 e Cohen f = 0,845), considerando um nível de significância <0,05 e um 

poder estatístico de 0,90, e o número ideal foi estimado em 12 pacientes. 

 

2.3.2. Critérios de inclusão 

Foram considerados critérios de inclusão para o estudo, a participação 

voluntária, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), ter 

o diagnóstico comprovado de DP por meio de Tomografia computadorizada e do 

exame físico realizado pelo médico especialista, apresentarem escore de no 

máximo III na Escala de Hoehn e Yahr e todos aqueles que apresentaram padrão 

ventilatório alterado seja obstrutivo ou restritivo. As coletas foram realizadas com 

os pacientes na condição ON, ou seja, sob o efeito da medicação habitual de 

uso e com aqueles que não apresentaram desordens cognitivas que pudessem 

interferir na realização dos procedimentos durante as coletas.  

 

2.3.3. Critérios de exclusão 

Foram excluídos desse estudo aqueles indivíduos que apresentassem 

alguma complicação durante a realização das manobras como tontura, cansaço 

ou mal-estar ou dificuldade de realizar qualquer teste solicitado.
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2.4. Aspectos éticos 

Esse estudo foi realizado de acordo com a resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto foi submetido para apreciação no 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

obtendo parecer favorável de número 1.662.429/2016 (anexo 1). Os sujeitos 

foram informados sobre os procedimentos e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

 

2.5. Desenho do estudo 

A coleta dos dados foi realizada por um único avaliador, em dois dias, com 

um intervalo de 1 semana entre eles. No primeiro dia, foi dividida em dois 

momentos. No primeiro momento foram realizadas atividades formais da 

pesquisa, breve explicação sobre o estudo e assinatura do TCLE (Apêndice A), 

em seguida foram coletados os dados que constavam na ficha de avaliação 

(Apêndice B) como identificação, dados antropométricos, dados sobre a DP e 

avaliação dos sinais vitais. Posteriormente, os dados obtidos foram tabulados 

em planilha para o cálculo do índice de massa corpórea (IMC) e dos valores 

previstos da espirometria (C. Pereira et al., 2002). A frequência cardíaca (FC) e 

saturação periférica de oxigênio (% SpO2) foram monitoradas por meio do 

oxímetro Nonin®, PalmSat 2500 (Minnesota, USA) antes e imediatamente após 

a realização das manobras tixotrópicas. Em seguida foi realizada a espirometria 

e avaliação de força dos músculos respiratórios. Após a avaliação inicial, os 

indivíduos que foram previamente aleatorizados neste mesmo dia, realizaram o 

experimento no Pletismógrafo Optoeletrônico sendo coletados em dois 
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momentos distintos: 1) manobras tixotrópicas de apneia, partindo da CPT e do 

VR ou 2) manobras tixotrópicas com contração da musculatura inspiratória, 

partindo da CPT e do VR. Em um segundo dia, os indivíduos realizaram as 

manobras tixotrópicas de apneia ou contração inspiratória partindo da CPT e do 

VR de acordo com a aleatorização prévia.  O tempo total de coleta no primeiro 

dia foi de aproximadamente 2 horas e no segundo dia de aproximadamente 1 

hora. O fluxograma do estudo segue na figura 1. 

 

Figura1. Fluxograma do estudo. *CPT – Capacidade pulmonar total; VR – volume residual. 

 

2.6. Análise estatística 

Os resultados são expressos como média ± DP. A normalidade dos dados 

foi realizada pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste t não pareado ou o 
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teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os efeitos posteriores do 

VIF e do VEF entre os condicionamentos tixotrópicos realizados na mesma 

posição da parede torácica. A ANOVA unidirecional para medidas repetidas 

ou o teste de Friedman foi usada para comparar os dados da OEP obtidos 

nos 10 ciclos respiratórios com os da respiração em repouso. Em caso de 

significância estatística, os testes post hoc de Bonferroni ou Dunn, 

respectivamente, foram aplicados para identificar diferenças. As relações 

entre a pressão da boca durante os condicionamentos e a parede média do 

tórax e as alterações de volume operacional após as manobras foram 

estudadas usando o coeficiente de correlação de Spearman rho. 

As análises descritivas e inferenciais foram realizadas no GraphPad Prism®g. 

Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

2.7. Medidas de avaliação 

2.7.1. Antropometria 

Os dados antropométricos, peso e altura, foram mensurados com auxílio 

de uma balança digital (Modelo Glass 200, ACCUMED PROD MED HOSP 

LTDA) e do estadiômetro (Personal Caprice Sanny; Modelo: ES2060), 

respectivamente. A pesagem e altura foram realizadas com o indivíduo na 

mesma posição com calcanhares unidos, panturrilhas, nádegas, dorso e região 

occipital em contato com a régua antropométrica, sendo a cabeça alinhada pelas 

mãos do examinador. 
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2.7.2. Avaliação da função pulmonar - Espirometria 

O procedimento técnico de espirometria, os critérios de aceitabilidade, 

reprodutibilidade, valores de referências bem como a padronização do 

equipamento seguiram as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia (Pereira et al., 2002). Os indivíduos realizaram o teste na posição 

sentada e antes de realizá-lo foram instruídos de todos os procedimentos pelo 

examinador. Os participantes respiraram, utilizando um clipe nasal, por um bocal 

de papelão descartável, certificando-se a todo momento que não estava 

havendo vazamento de ar durante a respiração. A seguir, foi solicitado que eles 

fizessem uma inspiração máxima (próximo à capacidade pulmonar total) seguida 

de uma expiração forçada máxima (próximo ao volume residual) para avaliação 

da Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume Expiratório Forçado do 1º segundo 

(VEF1).  Foram considerados o VEF1, a CVF e a relação VEF1/CVF, pico de fluxo 

expiratório (PFE) nos seus valores absolutos e em porcentagem de valores 

preditos. Todas as variáveis obtidas foram comparadas com a curva de 

normalidade (Pereira et al, 2007). O equipamento utilizado foi o Espirômetro 

KoKo Digidoser (PDS Instrumentation, Louisville, CO, USA) acoplado a um 

microcomputador e calibrado diariamente (Figura 2).
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Figura 2. Espirômetro (KoKo Digidoser, PDS Instrumentation, Louisville, CO, USA). 

 

2.7.3. Avaliação de força dos músculos respiratórios 

A força dos músculos respiratórios foi avaliada utilizando-se um 

manovacuômetro digital NEPEB-LabCare (UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil) 

(Figura 3). Os testes foram realizados com os pacientes sentados e 

imediatamente após a realização da prova de função pulmonar, porém 

respeitando um período de descanso entre os testes. Antes de cada teste, os 

pacientes foram detalhadamente orientados sobre os procedimentos e os 

resultados obtidos foram avaliados nos seus valores absolutos e porcentagem 

dos valores preditos.  

Para obtenção da força muscular expiratória (PEmáx), foi solicitado que os 

pacientes realizassem uma inspiração máxima (próxima a CPT) seguida de uma 

expiração máxima (Neder et al, 1999). Para obtenção da força muscular 

inspiratória (PImáx), foi solicitado que os pacientes realizassem uma expiração 
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máxima (próximo à VR) seguida de uma inspiração máxima. Para cada avaliação 

foi considerado o valor máximo obtido em no máximo cinco provas, desde que 

este valor não fosse superior a 10% entre as três melhores provas. 

 

Figura 3. Manovacuômetro (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil). 

 

  A pressão inspiratória nasal (SNIP teste) foi avaliada com o indivíduo na 

mesma posição das anteriores, com um plug nasal encaixado a uma das narinas 

e conectado ao manovacuômetro digital. A mensuração foi iniciada após o 

paciente ser instruído a realizar uma inspiração máxima – “fungada”- a nível de 

capacidade residual funcional (CRF). Foram realizadas 10 medidas do SNIP 

teste com intervalo de 30 segundos entre elas (Héritier et al, 1994; Lofaso et al., 

2006). Utilizamos os valores de referência previamente descritos na literatura 

(Araújo, 2012). Ao final da realização de todas as manobras, foi escolhida aquela 

de maior valor. 

 

2.7.4. Avaliação dos volumes da parede torácica, fluxo e pressão 

A avaliação do volumes da parede torácica durante as manobras de 

contração tixotrópicas, foi realizada com o equipamento Pletismógrafo 
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Optoeletrônico (OEP, BTS Bioengineering®, Milano - Itália), associado a 

avaliação de volumes foram avaliados os fluxos e pressões ao nível da boca 

através de um Pneumotacografo series 0-160L/min (Hans Rudolph® INC, 

Shawnee - EUA) e um amplificador modelo Series RSS100HR Research 

Pneumotach System (Hans Rudolph® INC, Shawnee - EUA).  O sistema do 

Pletismógrafo Optoeletrônico é composto por seis câmeras que captam o sinal 

de 89 marcadores fotossensíveis aplicados na superfície da parede torácica 

entre as clavículas e a espinha ilíaca superior, que foram dispostos em cinco 

colunas verticais na região anterior e posterior e em duas colunas adicionais na 

linha axilar média (Figura 4). Os volumes superficiais da parede torácica são 

obtidos através de modelos matemáticos baseados no Teorema de Gauss como 

foi descrito previamente (Aliverti & Pedotti, 2003, Aliverti et al., 2003; Cala et al., 

1996). A configuração descrita anteriormente é usada para melhorar a precisão 

na avaliação da variação do volume da parede torácica e definir anatomicamente 

as três regiões ou compartimentos tóraco-abdominais: caixa torácica pulmonar 

(CTp), caixa torácica abdominal (CTa) e região abdominal (Ab) (Ward & 

Macklem, 1992). A partir do modelo geométrico tridimensional formado pela 

Pletismógrafoia Optoeletrônica, é possível analisar as variações de volume da 

parede torácica, bem como de cada compartimento separadamente (Bianchi et 

al., 2007). Com a Pletismografia optoeletrônica é possível analisar diferentes 

variáveis de volume, de tempo do ciclo respiratório, frequência respiratória, entre 

outros.  

Para a análise dos dados obtidos na Pletismógrafia optoeletrônica foi 

utilizado o software SMART tracker para correções no modelo tridimensional e 

realização dos cálculos volumétricos. Posteriormente, os arquivos foram 



43 

 

analisados pelo software DiaMov. Os dados dos volumes da parede torácica e 

de fluxo e pressão foram coletados de forma sincrônica através da incorporação 

dos sinais de fluxo e pressão ao sistema de Pletismógrafia Optoeletrônica em 

sinais analógicos. As variações de pressão observadas na boca (∆Pao) foram 

consideradas como variação de pressão alveolar (∆Palv) sempre e quando o 

sistema de válvulas e pneumotacografo estivessem fechados ao ar ambiente. 

Por meio da integração dos valores de fluxo, foi possível determinar a variação 

de volume pulmonar (∆Vao). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posicionamento dos marcadores no tórax. (FONTE: E. Fermi, A. Aliverti, Rev. 3.0) 

 

2.7.5. Manobras de contrações tixotrópicas  

 As manobras de contração tixotrópica dos músculos respiratórios foram 

realizadas através de uma válvula pneumática modelo Sliding-Type 

MouthShutter Breathing interruptor series 4250 (Hans Rudolph® INC, Shawnee - 

EUA) e um controlador modelo 4285 Series Controller with Pneumatic Valves 

(Hans Rudolph® INC, Shawnee - EUA), interligado ao Pneumotacógrafo Series 

0-160 L/min interligada ao amplificador modelo Series RSS100HR Research 

Pneumotach System (Hans Rudolph® INC, Shawnee - EUA), para análises de 

fluxo e pressão (Figura 5). A abertura e oclusão da válvula pneumática, eram 

realizadas através de comandos pelo sistema controlador modelo 4285 Series 
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Controller with Pneumatic Valves (Hans Rudolph® INC, Shawnee - EUA). Para 

geração pneumática foi utilizado um compressor modelo Air Plus CSA8,3/25L 

(Schulz, Joinville, Santa Catarina, Brasil). As manobras de contração  

tixotrópicas foram realizadas em dois momentos: 1) manobras tixotrópicas de 

apneia, partindo da CPT ou do VR e 2) manobras tixotrópicas com contração da 

musculatura inspiratória, partindo da CPT ou do VR (Figura 6). As manobras 

tixotrópicas de apneia consistiram em o indivíduo manter essa condição por 8 

segundos, com a via aérea ocluída por meio da válvula pneumática. Por outro 

lado, as manobras tixotrópicas de contração inspiratória, consistiram em o 

indivíduo realizar uma contração da musculatura inspiratória com a via aérea 

ocluída durante 5 segundos, passado esse tempo, o indivíduo mantinha em 

apneia por 3 segundos. Os indivíduos foram orientados a realizar um esforço 

inspiratório máximo ou apenas apneia partindo do Volume Residual (VR) ou da 

Capacidade Pulmonar Total (CPT), após a aleatorização que determinou a 

ordem de realização das manobras propostas. Os esforços foram mantidos por 

5 segundos, seguidos de um relaxamento de 3 segundos com a via aérea 

ocluída, e posterior abertura da válvula. Na apneia, o indivíduo apenas mantinha 

essa condição por 8 segundos com a via aérea ocluída e após o término deste 

tempo a mesma era aberta para respiração. Foram realizadas 3 manobras de 

cada modalidade com intervalo de 1 minuto entre elas. Ao todo, os sujeitos 

realizaram 2 modalidades diferentes com um intervalo para descanso de 20 

minutos entre elas no primeiro dia de avaliação e mais 2 modalidades diferentes 

no segundo dia de avaliação (Homma & Hagbarth, 2000; Izumizaki et al., 2006; 

Izumizaki et al, 2004).  A válvula pela qual o voluntário respirou durante todo o 

experimento foi fixada numa haste metálica (Figura 7). O examinador apenas 
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ocluiu a válvula no momento em que o mesmo solicitou ao voluntário que 

realizasse a manobra proposta. Antes e imediatamente após a realização das 

manobras propostas, o voluntário fez uso do oxímetro para monitoramento de 

sua FC e SpO2, e foi questionado acerca da sensação de dispneia e a classificou 

por meio da escala de BORG modificada (BORG, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detalhe da válvula pneumática conectada ao amplificador do PNT.
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Figura 6. Exemplos das manobras tixotrópicas. A e B) Apneia e contração inspiratória partindo 

da capacidade pulmonar total (CPT); C e D) Apneia e contração inspiratória partindo do volume 

residual (VR). 

 

 Em relação a análise dos efeitos das manobras de tixotropia, foram 

realizada a análise da variação das médias dos ciclos após a realização de cada 

manobra tixotrópica com a média dos ciclos antes da realização das mesmas 

(∆1, ∆2 e ∆3) para o volume inspiratório final (VIF) e para o volume expiratório 

final (VEF). 

 

2.7.6. Cálculo para análise da compressão de gás 

A presença ou não de volume de compressão de gás foi avaliada através 

dos valores obtidos a partir da Pletismógrafoia optoeletrônica e do 

pneumotacografo. Esse valor foi obtido através da fórmula baseada na Lei de 

Boyle: 
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∆Palv / Palv = VComp / Vao 

Onde ∆Palv representa a variação de pressão no início de inspiração e 

expiração, Palv corresponde a pressão alveolar inicial, considerada como 

atmosférica em cmH2O, VComp representa o volume de compressão de gás e o 

Vao a variável correspondente ao volume de fluxo integrado obtido por meio do 

PNT (Smith et al., 2012). 

Após a integração dos dados de fluxo e pressão coletados através do 

pneumotacógrafo no software MATLAB (R2012b (8.0.0.783), Natick, 

Massachusetts, USA), foi realizado o cálculo para análise de compressão de gás 

durante a realização das manobras de tixotropia. Para o cálculo do ∆Palv, foi 

considerada a diferença entre o 2º e 1º segundo da manobra, a partir da oclusão 

da válvula pneumática, bem como a diferença entre o último segundo e o 1º 

segundo (Figura 8). Da mesma forma, foi realizada a captação dos valores 

numéricos para a variável Vao. 

 

Figura 7. Captação dos dados de volume integrado dado pela Pletismografia Optoeletrônica 

durante a manobra de tixotropia. 1) Volume; 2) Fluxo; 3) Pressão; 4) Volume integrado.
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2.7.7. Cálculo para análise de deslocamento de sangue (blood shift) 

Os valores obtidos através da Pletismografia Optoeletrônica e 

pneumotacógrafo foram utilizados ainda, para avaliação do deslocamento de 

sangue (blood shift) que é avaliado através da diferença entre o volume captado 

pela Pletismografia Optoeletrônica e do volume de fluxo integrado dado pelo 

pneumotacografo. 

Para a obtenção dos valores numéricos durante as manobras de tixotropia, 

foi considerada a diferença entre o 2º e 1º segundo da manobra, a partir da 

oclusão da válvula pneumática, bem como a diferença entre o último segundo e 

o 1º segundo. 

O cálculo do BS é realizado através da seguinte fórmula: 

VBS = VCW – Vao – Vcomp 

Após a realização do cálculo do Vcomp, se este tiver sido zero, o cálculo 

foi realizado através da seguinte fórmula: 

VBS = VCW – Vao



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS
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Dezoito pacientes com DP foram recrutados. Desses, seis foram 

excluídos devido à incapacidade de compreender ou realizar os 

condicionamentos tixotrópicos (Figura 1). A amostra final foi composta por doze 

pacientes com DP (8 homens e 4 mulheres) caracterizados por padrão restritivo. 

A média da PImáx% pred (83,5 ± 33,3) e a SNIP% pred (63,6 ± 15,6) foram 

inferiores à média da PEmáx% pred (100,6 ± 22,2) (Tabela 1) com uma média 

da razão PImáx / PAM%pred de 1,35 ± 0,6. 
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Tabela 1. Dados antropométricos e espirométricos e valores médios de cada paciente incluído no estudo.  

Pacientes Gênero 
Idade 

anos 
IMC kg/m

2 CVF L CVF %pred VEF1 L VEF1 %pred VEF1/CVF %pred PImáx cmH2O 
PImáx 

%pred 
PEmáx cmH2O 

PEmáx 

%pred 
SNIP cmH2O SNIP %pred 

#1 M 66 21.3 3.76 82 3.32 94 114.6 96 93.6 78 68.7 61 58.3 

#2 M 76 24.9 3.9 96.2 2.91 95.2 98.9 116 122.7 116 111.8 57 57.1 

#3 M 67 30.5 3.48 88.6 2.81 91.6 103.3 41 40.3 88 79.2 71 68.2 

#4 M 72 32.3 3.23 89.2 2.74 97.6 109.44 81 82.91 116 108.4 66 65 

#5 M 67 20 4.1 94.4 3.16 94 99.5 130 117.1 102 100.3 105 98 

#6 M 63 32.7 3.9 102.6 3.15 104 101.3 69 65.8 140 122.5 80 75.5 

#7 M 69 26.6 3.06 83.9 2.15 74.9 89.2 154 153.8 116 106 55 53.3 

#8 M 68 19.6 3.96 85.2 3.01 84.7 99.4 67 66.4 103 93.4 51 49.21 

#9 F 62 18.3 2.51 87.7 1.97 86.1 95.4 44 55 63 81 40 45.5 

#10 F 42 23.1 2.19 60.2 1.86 62.5 103.7 57 63.4 75 83.3 66 69.5 

#11 F 59 29.3 3.76 120 3.1 123.8 103.3 70 85.9 81 101.7 66 74.2 

#12 F 56 23.5 2.6 86.2 2.1 86 99.9 46 55.4 123 151 42 46.7 

Média  63.9 25.2 3.37 89.7 2.69 91.2 101.5 80.92 83.5 100.1 100.6 63.33 63.6 

DP  8.8 5.1 0.64 13.9 0.52 15 6.4 36.20 33.3 23.15 22.2 17.48 15.6 

Na coluna da esquerda estão os números dos sujeitos. CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro 

segundo; PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima; SNIP: pressão inspiratória nasal; DP: desvio padrão; 

m: metros; kg: quilogramas; L: litros; cmH2O: centímetros de água; % pred: porcentagem do previsto; F: Feminino; M: Masculino. 
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3.1. Efeito das manobras tixotrópicas partindo da CPT 

Como mostrado na Figura 8, os condicionamentos de inspiração profunda 

até a CPT seguido de apneia (ApCPT) e contração inspiratória em CPT (CoICPT) 

levaram a aumentos significativos nos VEFCT e VIFCT de pacientes com DP. 

Aumentos no VEFCT após ApCPT (média de 150 mL, p = 0,005) foram devidos 

principalmente a aumentos no VEFCTp (p = 0,03) e no VEFCTa (p = 0,02); 

enquanto os aumentos após CoICPT (média de 229 mL, p = 0,02) foram devidos 

a alterações apenas no compartimento CTp (p = 0,03). Em relação à VIFPT, as 

alterações após os condicionamentos de ApCPT (média de 126 mL, p = 0,01) e 

CoICPT (média de 224 mL, p = 0,001) foram devidas principalmente a aumentos 

no VIFCTp, porém de menor duração do que os efeitos posteriores observados 

em VEF. 

Nenhum dos condicionamentos tixotrópicos realizados em CPT levou a 

mudanças significativas nos volumes operacionais do compartimento AB. Além 

disso, também não foram observadas alterações significativas na VCW, VRCp, VCTa 

e VAB (Tabela 2), e não foram observadas diferenças significativas na 

comparação das alterações de volume dos condicionamentos ApCPT e CoICPT. 

 

3.2.  Efeito das manobras tixotrópicas partindo do VR 

Não foram observadas diferenças significativas na parede torácica e nos 

volumes operacionais após os condicionamentos de ApVR ou CoIVR (Tabela 3 

e Figura 9). Também não foram observadas diferenças significativas entre os 

efeitos posteriores dos condicionamentos de ApVR e CoIVR.
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3.3. Padrão respiratório e índices de velocidade de encurtamento 

Quando comparado ao baseline, não foram encontradas diferenças 

significativas nos tempos inspiratório e expiratório, no tempo total do ciclo 

respiratório e nos índices de velocidade de encurtamento após os 

condicionamentos (Tabelas 2 e 3). 

 

3.4. Correlações 

A pressão média da boca durante CoICPT e CoIVR foi de -28,86 ± 13,29 

e -57,9 ± 15,15 cmH2O, respectivamente. Não foram observadas relações 

significativas entre a parede torácica e alterações do volume operacional e 

condicionamento do CoIVR; no entanto, a pressão bucal durante o CoICPT foi 

significativamente correlacionada com as alterações no VEFCTp (rho = 0,613, p 

= 0,03) e no VIFCTp (rho = 0,697, p = 0,01). 
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Figura 8. Efeito dos condicionamentos tixotrópicos realizados a partir da capacidade pulmonar 
total nos volumes inspiratório final (VIF) e expiratório final (VEF) da parede torácica (PT) e seus 
compartimentos (caixa torácica pulmonar [CTp], caixa torácica abdominal [CTa] e abdominal 
[AB]). Os dados dos 10 primeiros ciclos respiratórios (eixo x) imediatamente após o 
condicionamento são mostrados e foram comparados com os valores médios (média de 60s) de 
respiração tranquila (linhas pontilhadas) realizados antes das manobras. Dados mostrados como 
média ± SE. L: litros; *** p <0,0001, ** p <0,001 e * p <0,05 quando comparado à respiração 
tranquila. 
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Figura 9. Efeitos dos condicionamentos tixotrópicos realizados a partir de volume residual nos 
volumes inspiratório final (VIF) e expiratório final (VEF) da parede torácica (PT) e seus 
compartimentos (caixa torácica pulmonar [CTp], caixa torácica abdominal [CTa] e abdominal 
[AB]). Os dados dos 10 primeiros ciclos respiratórios (eixo x) imediatamente após o 
condicionamento são mostrados e foram comparados com os valores médios (média de 60s) de 
respiração tranquila (linhas pontilhadas) realizados antes das manobras. Dados mostrados como 
média ± SE. L: litros. 
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Tabela 2. Efeitos da apneia (A) e da contração inspiratória (B) partindo da capacidade pulmonar total na parede torácica (VPT) e volumes 
compartimentais, tempo inspiratório (Ti), tempo expiratório (Te) e tempo total do ciclo respiratório (Ttot), bem como índice da velocidade 
de encurtamento dos músculos diafragma (∆VAB / Ti), caixa torácica pulmonar (∆VCTp / Ti) e abdominal (∆VAB / Te). 

A) 

 
Dados mostrados como média ± DP. VCTp: volume da caixa torácica pulmonar; VCTa: volume da caixa torácica abdominal; VAB: volume abdominal; s: segundos; L: 
litros 
 

B) 

 
Dados mostrados como média ± DP. VCTp: volume da caixa torácica pulmonar; VCTa: volume da caixa torácica abdominal; VAB: volume abdominal; s: segundos; L: 
litros.

 
Respiração 

tranquila 
1º ciclo 2º  ciclo 3º  ciclo 4º  ciclo 5º  ciclo 6º  ciclo 7º ciclo 8º  ciclo 9º  ciclo 10º  ciclo 

VPT (L) 0.693 ± 0.22 0.763 ± 0.35 0.682 ± 0.34 0.645 ± 0.25 0.641 ± 0.22 0.649 ± 0.19 0.695 ± 0.24 0.646 ± 0.20 0.650 ± 0.21 0.570 ± 0.16 0.658 ± 0.22 

VCTp (L) 0.172 ± 0.15 0.205 ±0.16 0.158 ± 0.14 0.152 ± 0.12 0.163 ± 0.13 0.191 ± 0.14 0.181 ± 0.16 0.154 ± 0.16  0.152 ± 0.15 0.132 ± 0.11 0.151 ± 0.14 

VCTa (L) 0.122 ± 0.10 0.120 ± 0.06 0.122 ± 0.06 0.112 ± 0.06 0.129 ± 0.08 0.115 ± 0.06 0.132 ± 0.10 0.127 ± 0.10 0.125 ± 0.09 0.105 ± 0.06  0.122 ± 0.09 

VAB (L) 0.399 ± 0.15 0.438 ± 0.18 0.401 ± 0.21 0.381 ± 0.18 0.348 ± 0.16 0.342 ± 0.12 0.381 ± 0.13 0.364 ± 0.11 0.371 ± 0.13 0.332 ± 0.12 0.384 ± 0.14 

Ti (s) 1.55 ± 0.25 1.63 ± 0.39 1.72 ± 0.78 1.61 ± 0.71 1.46 ± 0.29 1.44 ± 0.27 1.50 ± 0.30 1.47 ± 0.33 1.46 ± 0.25 1.30 ± 0.24 1.50 ± 0.30 

Te (s) 2.01 ± 0.62 2.21 ± 1.28 2.39 ± 1.23 2.12 ± 1.02 2.03 ± 0.70 1.97 ± 0.62 1.99 ± 0.50 2.05 ± 0.78 2.02 ± 0.50 1.99 ± 0.52 2.01 ± 0.74 

Ttot (s) 3.57 ± 0.80 3.84 ± 1.52 4.11 ± 1.82 3.74 ± 1.53 3.49 ± 0.89 3.41 ± 0.80 3.49 ± 0.59 3.52 ± 1.07 3.48 ± 0.61 3.30 ± 0.72 3.51 ± 0.86 

∆VCTp/Ti (L/s) 0.11 ± 0.10 0.13 ± 0.11 0.10 ± 0.09 0.09 ± 0.08 0.11 ± 0.10 0.13 ± 0.09 0.11 ± 0.09 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.09 0.10 ± 0.09 0.09 ± 0.09 

∆VAB/Ti (L/s) 0.25 ± 0.08 0.27 ± 0.11 0.23 ± 0.09 0.24 ± 0.10 0.23 ± 0.08 0.24 ± 0.07 0.25 ± 0.06 0.25 ± 0.08 0.25 ± 0.08 0.26 ± 0.10 0.25 ± 0.08 

∆VAB/Te (L/s) 0.22 ± 0.12 0.24 ± 0.15 0.19 ± 0.15 0.21 ± 0.13 0.19 ± 0.13 0.19 ± 0.10 0.21 ±0.11 0.20 ± 0.10 0.20 ± 0.11 0.17 ± 0.07 0.21 ±0.10 

 
Respiração 

tranquila 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo 6º ciclo 7º ciclo 8º ciclo 9º ciclo 10º ciclo 

VPT (L) 0.744 ± 0.31 0.766 ± 0.35 0.671 ± 0.33 0.741 ± 0.33 0.715 ± 0.34 0.700 ± 0.31 0.663 ± 0.26 0.649 ± 0.32 0.639 ± 0.25 0.676 ± 0.25 0.799 ± 0.52 

VCTp (L) 0.173 ± 0.15 0.166 ± 0.17 0.137 ± 0.16 0.151 ± 0.12 0.158 ± 0.14 0.136 ± 0.13 0.138 ± 0.12 0.146 ± 0.16 0.131 ± 0.11 0.136 ± 0.11 0.200 ± 0.26 

VCTa (L) 0.140 ± 0.11 0.147 ± 0.14 0.140 ± 0.14 0.141 ± 0.11 0.132 ± 0.10 0.134 ± 0.11 0.122 ± 0.10 0.121 ± 0.10 0.128 ± 0.09 0.137 ± 0.10 0.150 ± 0.16 

VAB (L) 0.431 ± 0.13 0.451 ± 0.14 0.392 ± 0.13 0.447 ± 0.21 0.424 ± 0.20 0.429 ± 0.17 0.402 ± 0.14 0.381 ± 0.15 0.379 ± 0.13 0.402 ± 0.19 0.450 ± 0.22 

Ti (s) 1.49 ± 0.40 1.67 ± 0.61 1.39 ± 0.32 1.45 ± 0.42 1.39 ± 0.36 1.43 ± 0.49 1.69 ± 1.03 1.27 ± 0.35 1.32 ± 0.31 1.27 ± 0.24 1.46 ± 0.50 

Te (s) 2.06 ± 0.55 2.03 ± 0.86 2.28 ± 0.70 2.08 ± 1.10 2.21 ± 1.12 1.92 ± 0.65 1.97 ± 0.65 2.18 ± 1.03 1.95 ± 0.73 1.90 ± 0.47 1.80 ± 0.55 

Ttot (s) 3.55 ± 0.93 3.70 ± 1.39 3.67 ± 1.00 3.53 ± 1.48 3.61 ± 1.41 3.36 ± 1.00 3.66 ± 1.15 3.46 ± 1.27 3.27 ± 1.00 3.17 ± 0.67 3.26 ± 0.95 

∆VCTp/Ti (L/s) 0.12 ± 0.11 0.10 ± 0.09 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.08 0.10 ± 0.08 0.09 ± 0.09 0.09 ± 0.09 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.09 0.11 ± 0.10 0.13 ± 0.14 

∆VAB/Ti (L/s) 0.28 ± 0.07 0.28 ± 0.09 0.29 ± 0.12 0.30 ± 0.11 0.29 ± 0.08 0.29 ± 0.07 0.28 ± 0.11 0.29 ± 0.05 0.28 ± 0.06 0.30 ± 0.09 0.30 ± 0.08 

∆VAB/Te (L/s) 0.21 ± 0.06 0.25 ± 0.12 0.18 ± 0.07 0.23 ± 0.09 0.20 ± 0.07 0.22 ± 0.05 0.21 ± 0.06 0.19 ± 0.06 0.20 ± 0.04 0.20 ± 0.06 0.25 ± 0.09 
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Tabela 3. Efeitos da apneia (A) e da contração inspiratória (B) a partir do volume residual na parede torácica (VPT) e volumes 
compartimentais, tempo inspiratório (Ti), tempo expiratório (Te) e tempo total do ciclo respiratório (Ttot), bem como índice da velocidade 
de encurtamento dos músculos diafragma (∆VAB/Ti), caixa torácica pulmonar (∆VCTp/Ti) e abdominal (∆VAB/Te). 
 

A) 
 

Dados mostrados como média ± DP. VCTp: volume da caixa torácica pulmonar; VCTa: volume da caixa torácica abdominal; VAB: volume abdominal; s: segundos; L: 
litros 

B) 

 
Dados mostrados como média ± DP. VCTp: volume da caixa torácica pulmonar; VCTa: volume da caixa torácica abdominal; VAB: volume abdominal; s: segundos; L: 
litros 

 
Respiração 

tranquila 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo 6º ciclo 7º ciclo 8º ciclo 9º ciclo 10º ciclo 

VPT (L) 0.693 ± 0.22 0.763 ± 0.35 0.682 ± 0.34 0.645 ± 0.25 0.641 ± 0.22 0.649 ± 0.19 0.695 ± 0.24 0.646 ± 0.20 0.650 ± 0.21 0.570 ± 0.16 0.658 ± 0.22 

VCTp (L) 0.172 ± 0.15 0.205 ±0.16 0.158 ± 0.14 0.152 ± 0.12 0.163 ± 0.13 0.191 ± 0.14 0.181 ± 0.16 0.154 ± 0.16  0.152 ± 0.15 0.132 ± 0.11 0.151 ± 0.14 

VCTa (L) 0.122 ± 0.10 0.120 ± 0.06 0.122 ± 0.06 0.112 ± 0.06 0.129 ± 0.08 0.115 ± 0.06 0.132 ± 0.10 0.127 ± 0.10 0.125 ± 0.09 0.105 ± 0.06  0.122 ± 0.09 

VAB (L) 0.399 ± 0.15 0.438 ± 0.18 0.401 ± 0.21 0.381 ± 0.18 0.348 ± 0.16 0.342 ± 0.12 0.381 ± 0.13 0.364 ± 0.11 0.371 ± 0.13 0.332 ± 0.12 0.384 ± 0.14 

Ti (s) 1.55 ± 0.25 1.63 ± 0.39 1.72 ± 0.78 1.61 ± 0.71 1.46 ± 0.29 1.44 ± 0.27 1.50 ± 0.30 1.47 ± 0.33 1.46 ± 0.25 1.30 ± 0.24 1.50 ± 0.30 

Te (s) 2.01 ± 0.62 2.21 ± 1.28 2.39 ± 1.23 2.12 ± 1.02 2.03 ± 0.70 1.97 ± 0.62 1.99 ± 0.50 2.05 ± 0.78 2.02 ± 0.50 1.99 ± 0.52 2.01 ± 0.74 

Ttot (s) 3.57 ± 0.80 3.84 ± 1.52 4.11 ± 1.82 3.74 ± 1.53 3.49 ± 0.89 3.41 ± 0.80 3.49 ± 0.59 3.52 ± 1.07 3.48 ± 0.61 3.30 ± 0.72 3.51 ± 0.86 

∆VCTp/Ti (L/s) 0.11 ± 0.10 0.13 ± 0.11 0.10 ± 0.09 0.09 ± 0.08 0.11 ± 0.10 0.13 ± 0.09 0.11 ± 0.09 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.09 0.10 ± 0.09 0.09 ± 0.09 

∆VAB/Ti (L/s) 0.25 ± 0.08 0.27 ± 0.11 0.23 ± 0.09 0.24 ± 0.10 0.23 ± 0.08 0.24 ± 0.07 0.25 ± 0.06 0.25 ± 0.08 0.25 ± 0.08 0.26 ± 0.10 0.25 ± 0.08 

∆VAB/Te (L/s) 0.22 ± 0.12 0.24 ± 0.15 0.19 ± 0.15 0.21 ± 0.13 0.19 ± 0.13 0.19 ± 0.10 0.21 ±0.11 0.20 ± 0.10 0.20 ± 0.11 0.17 ± 0.07 0.21 ±0.10 

 
Respiração 

tranquila 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo 6º ciclo 7º ciclo 8º ciclo 9º ciclo 10º ciclo 

VPT (L) 0.700 ± 0.32 1.011 ± 0.48 0.877 ± 0.41 0.837 ± 0.39 0.732 ± 0.30 0.722 ± 0.46 0.763 ± 0.35 0.710 ± 0.41 0.683 ± 0.39 0.628 ± 0.36 0.735 ± 0.60 

VCTp (L) 0.198 ± 0.18 0.251 ± 0.21 0.230 ± 0.20 0.232 ± 0.20 0.219 ± 0.19 0.206 ± 0.24 0.213 ± 0.19 0.192 ± 0.22 0.194 ± 0.21 0.180 ± 0.19 0.256 ± 0.29 

VCTa (L) 0.118 ± 0.08 0.178 ± 0.14 0.166 ± 0.14 0.147 ± 0.12 0.126 ± 0.11 0.134 ± 0.13 0.134 ± 0.11 0.114 ± 0.10 0.114 ± 0.10 0.102 ± 0.10 0.126 ± 0.17 

VAB (L) 0.382 ± 0.14 0.580 ± 0.32 0.480 ± 0.23 0.457 ± 0.20 0.386 ± 0.17 0.380 ± 0.19 0.416 ± 0.17 0.403 ± 0.21 0.374 ± 0.19 0.344 ± 0.16 0.351 ± 0.18 

Ti (s) 1.42 ± 0.27 1.33 ± 0.38 1.43 ± 0.31 1.49 ± 0.41 1.34 ± 0.34 1.21 ± 0.31 1.49 ± 0.29 1.37 ± 0.33 1.34 ± 0.36 1.20 ± 0.32 1.35 ± 0.46 

Te (s) 2.13 ± 0.67 1.77 ± 0.50 2.10 ± 1.10 2.02 ± 0.83 2.28 ± 0.90 2.43 ± 1.70 1.95 ± 0.58 1.92 ± 0.76 1.99 ± 0.64 1.81 ± 0.68 1.78 ± 0.74 

Ttot (s) 3.56 ± 0.86 3.11 ± 0.84 3.53 ± 1.35 3.51 ± 1.13 3.63 ± 1.20 3.65 ± 1.92 3.45 ± 0.72 3.30 ± 1.01 3.34 ± 0.82 3.02 ± 0.98 3.14 ± 1.05 

∆VCTp/Ti (L/s) 0.14 ± 0.12 0.18 ± 0.14 0.16 ± 0.14 0.16 ± 0.13 0.17 ± 0.16 0.16 ± 0.15 0.14 ± 0.13 0.13 ± 0.14 0.14 ± 0.16 0.14 ± 0.13 0.16 ± 0.15 

∆VAB/Ti (L/s) 0.26 ± 0.07 0.41 ± 0.17 0.35 ± 0.18 0.31 ± 0.13 0.28 ± 0.11 0.30 ± 0.11 0.28 ± 0.10 0.27 ± 0.09 0.26 ± 0.08 0.28 ± 0.09 0.24 ± 0.07 

∆VAB/Te (L/s) 0.18 ± 0.05 0.31 ± 0.13 0.24 ± 0.10 0.24 ± 0.09 0.18 ± 0.09 0.19 ± 0.11 0.22 ± 0.10 0.21 ± 0.10 0.20 ± 0.11 0.19 ± 0.07 0.20 ± 0.08 
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3.5 Bloodshift 

As análises do bloodshift foram realizadas durante a realização das 

manobras tixotrópicas comparando seus valores em três momentos: 1º segundo, 

2º segundo e final (Tabela 4). 

Na análise entre os grupos, foi observada diminuição significativa do 

bloodshift no momento final quando comparamos ApVR vs CiVR (p=0,0108) na 

primeira e segunda manobra realizada pelos sujeitos. 

Na análise intragrupo, foi observada uma diminuição significativa do 

bloodshift (p=0,0171) durante a terceira manobra do GA partindo do VR, quando 

comparamos o 1º segundo vs Final da manobra segundo post hoc, e aumento 

significativo do bloodshift (p=0,0171) durante a segunda manobra do GC 

partindo do VR, quando comparamos o 1º segundo vs Final da manobra segundo 

post hoc. 
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Tabela 4. Dados de bloodshift durante a realização das manobras tixotrópicas  

  CPT  VR  

  1º segundo 2º segundo Final p 1º segundo 2º segundo Final p 

Apneia 1ª manobra -0,055 

(IQR -0,185 – 

0,143) 

-0,053 

(IQR -0,158 – 

0,214) 

0,061 

(IQR -0,063 – 

0,486) 

0,1677 0,094 

(IQR 0,023 – 

0,270) 

0,129 

(IQR 0,034 – 

0,295)  

0,191 

(IQR 0,038 – 

0,271) † 

0,0617 

2ª manobra 0,040 

(IQR -0,251 – 

0,146) 

0,030 

(IQR -0,204 – 

0,186) 

0,068 

(IQR -0,133 – 

0,309) 

0,8071 0,075 

(IQR -0,011 – 

0,149) 

0,041 

(IQR -0,088 – 

0,196)  

0,072 

(IQR -0,023 – 

0,247) † 

0,2231 

3ª manobra -0,036 

(IQR -0,245 – 

0,154) 

-0,047 

(IQR -0,206 – 

0,145) 

-0,029 

(IQR -0,107 – 

0,368) 

0,6826 -0,045 

(IQR -0,079 – 

0,085) 

-0,017 

(IQR -0,088 – 

0,186) 

0,128 

(IQR 0,042 – 

0,319) 

0,0171* 

Contração 

inspiratória 

1ª manobra 0,004 

(IQR -0,156 – 

0,122) 

-0,054 

(IQR -0,154 – 

0,121) 

0,038 

(IQR -0,048 – 

0,179) 

0,1454 0,225 

(IQR -0,091 – 

0,358) 

0,051 

(IQR -0,132 – 

0,232)  

-0,076 

(IQR -0,236 – 

0,061) † 

0,2231 

2ª manobra 0,055 

(IQR -0,113 – 

0,243) 

-0,037 

(IQR -0,179 – 

0,199) 

0,081 

(IQR -0,114 – 

0,316) 

0,4244 0,129 

(IQR 0,000 – 

0,269) 

0,060 

(IQR -0,075 – 

0,265)  

-0,113 

(IQR -0,256 – 

0,019) † 

0,0171** 

3ª manobra 0,035 

(IQR -0,095 – 

0,186) 

-0,006 

(IQR -0,143 – 

0,150) 

-0,001 

(IQR -0,170 – 

0,223) 

0,1353 0,055 

(IQR -0,082 – 

0,436) 

0,018 

(IQR -0,120 – 

0,324) 

0,019 

(IQR -0,071 – 

0,198) 

0,5103 

Dados mostrados em mediana e IQR. CPT – capacidade pulmonar total; VR – volume residual; *aumento significativo do bloodshift durante a terceira manobra de apneia partindo 

do VR para p<0,05; **diminuição significativa do bloodshift durante a segunda manobra de contração inspiratória partindo do VR para p<0,05; † - Diferença significativa entre os 

grupos na 1ª e 2ª manobra (p=0,0108). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO
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O objetivo principal do nosso estudo foi avaliar o efeito agudo das 

contrações tixotrópicas na modalidade inspiratória sobre os volumes da parede 

torácica nos pacientes com DP. Nossos resultados mostraram que no grupo 

apneia houve aumento significativo nos valores do VEF, nos compartimentos PT 

(p=0,0010) e CTp (p=0,0002), como também os valores do VIF aumentaram nos 

compartimentos PT (p=0,0179) e CTa (p=0,0486) após a realização das 

manobras partindo da CPT. Após as manobras partindo do VR, o grupo apneia 

apresentou diminuição significativa do VEF apenas no compartimento da CTp 

(p=0,0431) e o grupo contração não apresentou resposta significativas a esse 

tipo de manobra. Não houve mudanças significativas nos volumes vorrentes 

após as manobras, mas sim deslocamento do nível de ventilação com ganho de 

volume acima do nível de CRF ventilatório dos pacientes. 

No ano de 2000, Homma & Hagbarth publicaram um estudo em que  

confirmaram a presença das propriedades tixotrópicas nos músculos 

respiratórios. Neste estudo foram avaliados 12 sujeitos saudáveis do género 

masculino. A posição final da caixa torácica após a expiração, medida por meio 

da Pletismografia por indutância eletrica, foi a variável estudada por esses 

autores. Após a realização de seis tipos diferentes de manobras realizadas com 

a via aérea ocluída: Inspiração ou expiração profundas, seguidas de apneia 

(mantida de 5-10seg); inspiração ou expiração profundas seguidas de contração 

dos músculos inspiratórios (esforço mantido durante 3-4 segundos seguido de 

relaxamento); e inspiração ou expiração profundas, seguida da contração dos 

músculos expiratórios (esforço mantido durante 3-4 segundos seguido de 

relaxamento), os autores constataram que manobras partindo de uma inspiração 
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profunda (nível de volume próximo a CPT) seguida por contração da 

musculatura, seja inspiratória ou expiratória, melhoravam significativamente os 

valores da posição final da expiração. Em contrapartida, os valores dessa 

variável diminuiram significativamente após as manobras realizadas a partir de 

uma expiração profunda (nível de volume próximo a VR). (Homma e Hagbarth 

2000). 

Em 2004, Izumizaki e colaboradores, realizaram um estudo sobre 

contraçao tixitropica dos músculos respiratórios em que observaram que quatro 

fatores principais contribuem para o desenvolvimento do comportamento 

tixotrópico dos músculos inspiratórios. Foram avaliados 9 sujeitos saudáveis, do 

género masculino, por meio da Pletismografia por indutância eletrica. A posição 

final da caixa torácica após a expiração foi a variável estudada. Nesse estudo, 

foram determinadas através de um transdutor, as pressões que cada paciente 

deveria realizar durante a contração inspiratória. Foram utilizadas três níveis de 

pressão na boca diferentes: 0, -5 e -20cmH2O, e os voluntários deveriam realizar 

essas pressões em três níveis pulmonares diferentes: durante a respiração 

basal, respiração basal mais 30% da capacidade inspiratória-CI e respiração 

basal mais 60% da  capacidade inspiratória-CI. Foram realizadas contrações 

inspiratórias de 5 segundos seguidas de 2 segundos de relaxamento. Os autores 

observaram que a posição final da expiração aumentou para todas as manobras 

realizadas com a pressão de -20 cm H2O, porém esse aumento foi mais 

significativo após as manobras que partiram de 60% da CI. A conclusão final foi 

que existem quatro fatores principais que interferiam no comportamento 

tixotrópico dos músculos inspiratórios: 1) a intensidade da contração muscular; 

2) o volume pulmonar no 
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momento da contração; 3) a duração dessa contração; 4) o relaxamento 

muscular após a realização do esforço respiratório. (Izumizaki et al, 2004). 

 Todos os trabalhos publicados previamente utilizaram a Pletismografia por 

indutância elétrica como recurso de avaliação de movimento da parede torácica. 

Cabe ressaltar aqui inúmeras ressalvas na precisão e capacidade deste 

equipamento no estudo cinemático da parede torácica considerando suas 

limitações, pois a conversão de uma ou mais dimensões da parede toracica em 

volume requer coeficientes de calibração obtidos por cada sujeito combinado 

com outras medidas como as espirométricas. Sua validade se mostrou limitada 

e sua variabilidade elevada para estudos de precisão (Aliverti & Pedotti, 2003; 

Sackner et al, 1984).  

A pletismografia por indutância avalia somente dois compartimentos, a 

parede torácica e o abdomen. Esse instrumento apresenta uma grande 

limitação, pois avalia somente dois graus de liberdade da parede torácica. Essa 

condição limita o paciente a permanecer em repouso absoluto, pois qualquer 

movimentação fora do padrão pode gerar alterações nos volumes pulmonares 

durante a avaliação.  

Para o este estudo, foram utilizadas diferentes metodologias para 

incorporar tecnologias precisas na avaliação das manobras de contração 

tixotrópica dos músculos inspiratórios. O modelo escolhido foi o modelo de 

pacientes com Doença de Parkinson (DP), considerando as diferentes 

características de comprometimento restritivo no sistema respiratório nesses 

pacientes. Com a utilização da Pletismografia Optoeletrônica, em nosso estudo, 

foi possível avaliar os volumes da parede torácica e de todos os seus 

compartimentos (CTp, CTa e AB) com maior precisão, pois ela utiliza três graus 
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de liberdade diferentes, gerando um modelo tridimensional através da captação 

de sinais infravermelhos de pontos reflexivos dispostos na parede torácica dos 

indivíduos avaliados. Em estudo prévio realizado por Parreira et al., a 

Pletismografia Optoeletrônica apresentou boa confiabilidade  tanto 

intraexaminadores como interexaminadores (Parreira et al., 2012). 

A literatura relata que os pacientes com DP apresentam principalmente 

distúrbio respiratório restritivo. A diminuição progressiva da complacência da 

parede torácica e o tempo de doença são fatores que contribuem para essa 

condição. Esses pacientes podem apresentar distúrbios obstrutivos, fraqueza 

dos músculos respiratórios, sendo os músculos inspiratórios mais afetados, 

sugerindo que as alterações nos volumes pulmonares podem estar relacionadas 

aos distúrbios musculares respiratórios (Baille et al. 2016). 

Previamente foram avaliadas outras modalidades de intervenção no âmbito 

da reabilitação em pacientes com Doença de Parkinson (DP). Em estudo 

realizado por Frazão et al., com o objetivo de determinar os efeitos agudos da 

pressão expiratória positiva (PEP) de três intensidades diferentes (10cmH2O, 

15cmH2O e 20cmH2O) sobre o padrão respiratório de pacientes com DP, foram 

avaliados 15 pacientes com DP pareados com 15 sujeitos saudáveis. Esses 

autores observaram um aumento no Vt, fluxo inspiratório médio, VEF e VIF, 

concluindo que o uso da PEP foi benéfico para a melhoria do padrão respiratório 

nessa população de pacientes (Frazão et al. 2014). 

Os resultados do presente estudo mostram um aumento significativo do 

VEF após a realização das manobras partindo da CPT tanto para o GA como 

para o GC, bem como uma diminuição significativa dos valores dessa variável 

após a realização das manobras partindo do VR para ambos os grupos. Da 



65 
 

mesma forma, Izumizaki et al., em seu estudo realizado com sujeitos saudáveis, 

encontraram que o volume expiratório final da parede torácica aumentou 

significativamente depois da realização de um esforço inspiratório máximo 

partindo da CPT e diminuiu após a realização do esforço inspiratório partindo do 

VR (Izumizaki et al, 2006).  Neste estudo, a mensuração dos volumes da parede 

torácica foi realizada através da Pletismografia Optoeletrônica, ao contrário do 

que foi realizado pelos autores citados anteriormente que utilizaram em seu 

estudo a Pletismografia por indutância elétrica. Por esse motivo, o presente 

estudo tende a ser mais sensível em relação aos valores das variáveis 

apresentadas. 

 Outro fator que corrobora para os melhores resultados apresentados aqui 

é o fato do tempo de descanso entre a realização de cada manobra. 

Considerando que realmente existe o comportamento tixotrópico nos músculos 

inspiratórios, uma manobra pode interferir no resultado após a realização das 

demais. Nos estudos apresentados, não ficou claro e não foi descrito o tempo 

de descanso entre a realização de uma manobra para outra. 

 Além do baixo número de pacientes incluídos, um grupo controle de 

indivíduos saudáveis não foi recrutado. No entanto, este é o primeiro estudo que 

relata os efeitos posteriores dos condicionamentos tixotrópicos em pacientes 

com DP e através da pletismografia optoeletrônica. A falta de quantificação 

absoluta de volumes também daria uma definição completa do padrão restritivo. 

Quanto ao protocolo, mais estudos devem ser realizados para saber se existem 

efeitos cumulativos dos condicionamentos tixotrópicos estudados em pacientes 

com DP, bem como em outras doenças restritivas. Finalmente, a principal 

limitação foi provavelmente a falta de mensuração da atividade EMG, uma vez 
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que os resultados encontrados poderiam resultar de um aumento na ativação 

muscular após um período de apneia. No entanto, se esse fosse o caso, 

aumentos de volume também seriam observados após os condicionamentos 

realizados a partir do VR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO
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Os resultados sugerem uma tendência do aumento dos volumes da caixa 

torácica após a realização das manobras tixotrópicas partindo da CPT 

especialmente na caixa torácica pulmonar e abdominal na apneia, e caixa 

torácica pulmonar na contração inspiratória. Em contrapartida, uma diminuição 

do VEF após a realização das manobras partindo de VR, para a parede torácica 

na manobra de apneia. 

Dessa forma, conclui-se que as manobras de contração tixotrópica dos 

músculos inspiratórios partindo da CPT tendem a melhorar a ventilação 

pulmonar nos pacientes com DP, na medida em que tanto na manobra de 

apneia, quanto na manobra de contração inspiratória, a ventilação a nível de 

CRF é deslocada para volumes superiores aos de repouso. 
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Anexo 2 – Artigo científico 

 

EFEITOS AGUDOS DO CONDICIONAMENTO TIXOTRÓPICO NOS 

VOLUMES OPERACIONAIS DA PAREDE TORÁCICA E SEUS 

COMPARTIMENTOS EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON (DP)  

 

ACUTE EFFECTS OF THIXOTROPIC CONDITIONINGS ON OPERATIONAL 

CHEST WALL AND COMPARTMENTAL OPERATIONAL VOLUMES OF 

PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE 

Abstract 

Objectives: To determine whether thixotropic conditionings of inspiratory muscles 

would acutely change breathing pattern and operational chest wall and 

compartmental volumes of Parkinson’s disease (PD) patients using 

optoelectronic plethysmography.  

Design: Randomized crossover study 

Setting: University Hospital 

Participants: Twelve Patients with PD (8 males; mean age 63.9±8.8 years, 

FVC%pred 89.7±13.9, FEV1%pred 91.2±15, FEV1/FVC%pred 83.7±5.7) 

Main outcome measures: Chest wall (CW) and compartmental volumes, end-

inspiratory and expiratory volumes (EIV and EEV, respectively), breathing 

pattern, shortening velocity index of the diaphragm, inspiratory, and expiratory 

muscles were measured using optoelectronic plethysmography during a protocol 

of thixotropic conditionings. Measurements of pressure at the airways opening 

through a pneumotachograph were also acquired during conditionings.  
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Results: Increases in both EIVCW (mean of 126mL, p=0.01) and EEVCW (mean of 

150mL, p=0.005) were observed after DITLC due to increases in both pulmonary 

(RCp) and abdominal (RCa) ribcage compartments, while ICoTLC lead to 

significant EIVCW (mean of 224mL, p=0.001) and EEVCW (mean of 229mL, 

p=0.02) increases that was mainly observed in the RCp. No significant changes 

were found when performing DERV and ICoRV. Positive correlations were also 

observed between the degree of inspiratory contraction during ICoTLC and both 

EEVRCp (rho=0.613, p=0.03) and EIVRCp (rho=0.697, p=0.01) changes. Chest wall 

and compartmental volumes, breathing pattern and shortening velocity of the 

diaphragm, inspiratory, and expiratory muscles did not change after the 

conditionings.  

Conclusions: Thixotropy conditioning of inspiratory muscles, at an inflated chest 

wall volume, increases EIVCW and EEVCW in the 10 subsequent breaths in PD 

patients. 

 

Keywords: End-expiratory volume; Inspiratory muscles; Optoelectronic 

plethysmography; Parkinson’s disease; thixotropy. 

Parkinson’s disease (PD) is a common and complex neurological disorder.  

The main clinical feature in PD is related to postural and movement disorder due 

to the destruction of the substantia nigra and loss of dopaminergic neurons. 

Nevertheless, respiratory dysfunction such as impairment of the upper airway 

function and decreased chest wall compliance lead to problems that predispose 

to the development of pneumonia, the leading cause of mortality in PD (Shill and 

Stacy, 2002; Torsney and Forsyth, 2012) . The restrictive defect is the main 

spirometric finding, (Shill and Stacy, 2002; Silverman et al., 2006) and respiratory 

muscles strength seems also to decrease with the course of the 
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disease (Wang et al., 2014). The maximal inspiratory pressure (MIP) is more 

affected than the maximal expiratory pressure (MEP) and may be also impaired 

in very early-stage of the disease (Baille et al., 2018). All these events together 

contribute to the restrictive pattern with reductions in chest wall compliance and 

volume (Cardoso and Pereira, 2002; Izquierdo-Alonso et al., 1994; Tamaki et al., 

2000; Frazão et al., 2014).  

The reduction in chest wall compliance is associated with decreased end-

expiratory volume (EEV) in restrictive diseases. In order to temporarily increase 

EEV during resting breathing, Homma and Hagbarth (Homma and Hagbarth, 

2000) suggested an inspiratory muscle conditioning based on the principles of 

muscle thixotropy. For this, the inspiratory muscles must be brought from an 

intermediate to a shorter length and an inspiratory muscle contraction is 

performed in order to detach cross-bridges. After the effort, the muscle is held at 

the acquired length for a few seconds and then brought back slowly to its 

intermediate-length (Hagbarth and Nordin, 1998; Hill, 1968; Gregory et al., 1998). 

The result is an enhancement of the passive stiffness and resting tension in 

inspiratory muscles combined with a slackness of expiratory muscles (Izumizaki 

et al., 2004). In a recent study published by Lima et al., It was possible to observe 

a significant increase in end-inspiratory volume (EIV) when compared to EEV, 

after the contraction of inspiratory muscles starting from RV and TLC (Lima et al., 

2019). 

 In this context, and because thixotropic conditionings were never studied 

in patients with a restrictive pattern such as PD, the aim of the present study was 

to determine whether thixotropic conditionings of inspiratory muscles would 

acutely increase the operational chest wall and compartmental volumes of PD 

patients. For this, we used the optoelectronic plethysmography (OEP), a system 
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that accurately measures the volumes of the chest wall in a non-invasive way and 

in a three-compartmental basis (i.e. pulmonary ribcage [RCp], abdominal ribcage 

[RCa], and abdomen [AB]) (Cala et al., 1996). Additionally, the volumes acquired 

by this system during inspiration and expiration are considered to be an index of 

overall inspiratory and expiratory muscle length (Aliverti et al., 2001; Aliverti et 

al., 2004), respectively, which makes easy the observation of the thixotropic after-

effects.  

 

Material and methods 

Subjects 

This is a randomized crossover study conducted in accordance with the 

guidelines of the Declaration of Helsinki and approved by the ethics committee of 

the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/EBSERH - Brazil) under number 

1.662.429/2016. Prior to participation in the study, all subjects gave written, 

signed, and informed consent.Patients with a confirmed diagnosis of PD by 

tomography, non-smokers, with a maximal score of II on the Hoehn & Yahr scale 

(Goetz et al., 2004), and no cardiopulmonary or musculoskeletal diseases 

associated were recruited from the neurology outpatient clinics of the above-

mentioned hospital. Those patients who refused to participate in the study, 

missed the evaluations or failed to perform the thixotropic maneuvers were 

excluded from the study. 

 

Spirometry 

A KoKo Digidoser spirometera was used to assess pulmonary function 

according to ATS/ERS recommendations (Culver et al., 2017). Forced vital 

capacity (FVC), forced expiratory volume in the first second (FEV1), and 
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FEV1/FVC ratio were considered in their absolute and percentage of predicted 

values for the Brazilian population (Pereira et al., 2007), and the best curve 

obtained from three acceptable maneuvers was considered in the study. As 

reduced FVC does not prove a restrictive pulmonary defect, this condition was 

defined here as FEV1/FVC>70% of predicted values (Pellegrino et al., 2005).  

Respiratory muscle strength 

Respiratory muscle strength was assessed through MIP and MEP using a 

digital manovacuometerb according to ATS/ERS recommendations (Laveneziana 

et al., 2019). Inspiratory muscle strength was also assessed through sniff nasal 

inspiratory pressure test. All values obtained were compared with reference 

values (Neder et al., 1999; Araújo et al., 2012). MEP/MIP ratio was also reported 

in their absolute and percentage of predicted values (Fregonezi et al., 2015).  

Chest wall and compartmental volumes  

Chest wall (VCW) and compartmental volumes (VRCp, VRCa, and VAB) were 

assessed using OEPc. This system consisted of six previous calibrated cameras 

that captured the signal of 89 photosensitive markers placed in predetermined 

points of the trunk surface using a frequency of 60Hz (Aliverti et al., 2003). After 

data collection, volumes were obtained through a mathematical model based on 

the Gaussian Theorem (Cala et al., 1996).  

From OEP, chest wall and compartmental volumes, as well as end-

inspiratory (EIVCW, EIVRCp, EIVRCa, EIVAB) and end-expiratory (EEVCW, EEVRCp, 

EEVRCa, EEVAB) volumes; inspiratory and expiratory times, and total time of 

respiratory cycle. The shortening velocity index of the diaphragm, inspiratory 

ribcage and expiratory muscles were also calculated according to Aliverti et al 

(Aliverti et al., 2002).  

Pneumotachography 
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Pressure during the thixotropic conditionings was measured in all subjects 

by a heated pneumotachographd connected to a mouthpiece. The pressure 

transducer was calibrated before data collection in each subject by connecting it 

to a water manometer and measuring positive and negative pressure variations 

from 0 to 100 cmH2O, with intervals of 5s in between. During the whole data 

acquisition, patients wore a nose clip and were instructed to perform the 

thixotropic conditionings while wearing a mouthpiece. Pressure data was always 

acquired synchronously with the OEP data. 

Thixotropic conditionings 

To perform all conditionings, a pneumatic valvee was coupled with the 

pneumotachograph, and an automated controllerf was used for manually trigger 

both opening and occlusion of the pneumatic valves. Measurements of pressure 

(in cmH2O) were acquired during all thixotropic conditionings. 

Previous to each conditioning, patients were allowed to rest for 10 minutes. 

All thixotropic conditionings performed by the patients started from an inflated 

(total lung capacity-TLC) or deflated (residual volume-RV) chest wall position 

(Homma and Hagbarth, 2000). For this study, four different thixotropic maneuvers 

were performed: deep inspiration until TLC (DITLC); deep expiration until RV 

(DERV); inspiratory contraction from TLC (ICoTLC); and inspiratory contraction 

from RV (ICoRV). For DITLC and DERV, the patients were instructed to fully inflate 

or deflate, respectively, the chest wall and then the shutter of the pneumatic valve 

closed the airway for 5s while the patient remained in the same chest wall position 

without breathing. Right after, voluntary muscle relaxation was performed at the 

acquired chest wall position for 3s and then the shutter was reopened, allowing 

the subject resuming breathing. For ICoTLC and ICoRV,  
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after inflation or deflation of the chest wall, the pneumatic valve closed the airway 

and the patients were asked to make a forceful inspiratory contraction using the 

ribcage muscles for 5s. After the effort, voluntary muscle relaxation was 

performed and subsequently, the airway was opened and breathing was resumed 

(Homma and Hagbarth, 2000; Izumizaki et al., 2004).  

Study design and data analysis 

Measurements were performed in two different visits with a one-week 

interval in between. In the first visit, anthropometric, lung function and respiratory 

muscle strength data were acquired, and two thixotropic conditionings with 30 

minutes in between were performed; while in the second visit the remaining two 

thixotropic conditionings were performed with the same time interval between 

them. In order to know which conditionings would be performed in each day, 

randomization was performed using the “randomization.com” website. A 

flowchart of the study is represented in Figure 1. 

After positioning the pneumotachograph and the OEP marker, the patients 

were asked to seat on a chair with only the arms supported away from the sides 

of the body to allow the visualization of the markers by the TV cameras and wear 

a nose clip. After data acquisition during one minute of quiet spontaneous 

breathing (QB), patients were asked to perform one of the above-mentioned 

thixotropic maneuvers. Immediately after each maneuver and consequently 

reopening of the shuttle valve, the patients reassumed breathing and one minute 

of QB was recorded. All patients were allowed to remove their mouth from the 

mouthpiece, as well as the nose clip, only after the end of the protocol. 

To data analysis, the chest wall and compartmental EIV and EEV, 

shortening velocity indexes, inspiratory and expiratory times, and total time of 

respiratory cycle were analyzed in a breath-by-breath basis during the first 10 



88 

 

respiratory cycles immediately after each maneuver and compared with baseline 

values obtained during one minute of QB performed before each maneuver. 

Statistical analyses 

Sample size was calculated a priori according to EEVCW changes after 

ICoTLC  collected from 4 volunteers. Effect sizes were calculated (ɳp=.417 and 

Cohen’s f=.845) considering a significance level of <.05 and a statistical power of 

.90, and the optimal number was estimated as 12 patients. 

Results are expressed as mean ± SD otherwise stated. Data normality was 

performed using the Shapiro-Wilk test. Unpaired t-test or Mann–Whitney test was 

used in order to compare the after-effects of both EIV and EEV between 

thixotropic conditionings performed from the same chest wall position. One-way 

ANOVA for repeated measures or Friedman test was used to compare OEP data 

obtained in the 10 respiratory cycles with those during QB. In case of statistical 

significance, Bonferroni’s or Dunn’s post hoc tests, respectively, was applied in 

order to identify differences. Relationships between mouth pressure during 

conditionings and the mean chest wall and operational volume changes after the 

maneuvers were studied using the Spearman’s rho correlation coefficient. 

Descriptive and inferential analyses were conducted using GraphPad 

Prism®g. P-values <.05 were considered statistically significant. 

Results 

Subjects 
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Eighteen PD patients were recruited. Of these, six were excluded due to 

their inability to understand or perform the thixotropic conditionings (Figure 1). 

Final sample was composed of twelve PD patients (8 males and 4 females) 

characterized by restrictive pattern. Mean MIP%pred (83.5±33.3) and SNIP%pred 

(63.6±15.6) were lower than mean MEP%pred (100.6±22.2) (Table 1) with a mean 

MIP/MEP%pred ratio of 1.35±0.6.  

Chest wall and compartmental volumes 

Thixotropic conditionings from TLC 

As shown in Figure 2, both DITLC and ICoTLC conditionings led to significant 

increases in EEVCW and EIVCW of PD patients. Increases in EEVCW after DITLC 

(mean of 150 mL, p=.005) were mostly due to increases in both the EEVRCp 

(p=.03) and EEVRCa (p=.02); while increases after ICoTLC (mean of 229 mL, p=.02) 

were due to changes in the RCp compartment only (p=.03). Regarding EIVCW, 

changes after DITLC (mean of 126 mL, p=.01) and ICoTLC (mean of 224 mL, 

p=.001) conditionings were mainly due to increases in EIVRCp, however of shorter 

duration than the after-effects observed in EEV.  

Any of the thixotropic conditionings performed from TLC led to significant 

changes in operational volumes of the AB compartment. Additionally, no 

significant changes were also observed in VCW, VRCp, VRCa, and VAB (Table 2), 

and no significant differences were observed when comparing the volume 

changes of both DITLC and ICoTLC conditionings. 

Thixotropic conditionings from RV 

No significant differences were observed in chest wall and operational 

volumes after DIRV or ICoRV conditionings (Table 3 and Figure 3). No significant 

differences were also observed between the after-effects of DIRV and ICoRV 

conditionings. 
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Breathing pattern and shortening velocity indexes 

When compared with QB, no significant differences in inspiratory and 

expiratory times, the total time of respiratory cycle, and shortening velocity 

indexes were found after the conditionings (Tables 2 and 3). 

Correlations 

Mean mouth pressure during ICoTLC and ICoRV were -28.86±13.29 and -

57.9±15.15 cmH2O, respectively. No significant relationships were observed 

between the chest wall and operational volume changes and ICoRV conditioning; 

however, mouth pressure during ICoTLC was significantly correlated with both 

EEVRCp (rho=.613, p=.03) and EIVRCp (rho=.697, p=.01) changes. 

Discussion 

In the present study, we found that only thixotropic conditionings 

performed from TLC increases EIVCW and EEVCW of PD patients, mainly due to 

changes in the upper ribcage compartments. Additionally, significant positive 

correlations were also observed between the degree of inspiratory contraction 

and operational volume changes of the RCp compartment. 

Disturbances of ventilation and breathing pattern are common in PD and 

are related to the stiffness of the chest wall or to factors affecting respiratory 

rhythm generation at the brain stem level (Gardner et al., 1987; Vercueil et al., 

1999). Difficulties in attaining maximum pressures and flows during rapid and 

forceful respiratory maneuvers may be a result from a complex restrictive-type 

defect (Baille et al., 2019; de Bruin et al., 1993), and a link between respiratory 

muscle disturbance and impaired lung volumes have been also suggested 

(Polatli et al., 2001). In the present study, despite decreases in both FVC%pred and 

FEV1%pred, mean FEV1/FVC was higher than 70% of predicted in all patients 
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indicating a restrictive pattern (Izquierdo-Alonso et al., 1994; Pellegrino et al., 

2005). The mechanism of this pattern in PD patients is not well understood and 

has been attributed to respiratory muscle rigidity and bradykinesia as well as the 

loss of chest wall compliance (Mehanna and Jankovic, 2010). MIP values were 

found to be lower than MEP in 8 out of 12 patients, while SNIP values were 

always lower than the MIP suggesting diaphragmatic impairment (Baille et al., 

2018; Fitting, 2016).  

Using OEP, Frazão et al. (Frazão et al., 2014) observed that the upper 

ribcage compartments (RCp and RCa) of PD patients displaced less volume 

when compared with healthy subjects, and the use of positive expiratory pressure 

lead to increases in EEVRCp and EEVRCa. Homma and Hagbarth (Homma and 

Hagbarth, 2000) hypothesized that EEV of the upper ribcage compartments 

would also increase immediately after a thixotropic muscle conditioning with 

inspiratory muscle contraction at an inflated lung volume in healthy subjects, 

however, this was never tested in restrictive pulmonary diseases. Our group 

demonstrated important results in a recently published study of healthy subjects 

in which we observed a significant increase in EIVCW when compared to EEVCW 

after performing three inspiratory contraction maneuvers from TLC and RV. The 

compartments that contributed most to this result in the EIVCW were the RCp and 

RCa. The significant increase of this variable in the RCa compartment suggests 

a possible thixotropic effect on the diaphragm. On the other hand, no differences 

were observed in EIV and EEV in the chest wall after expiratory contraction 

maneuvers starting from TLC or RV (Lima et al., 2019). 

In our study, increases in both EIVCW and EEVCW were observed mainly 

due to changes in volumes of the upper ribcage compartments, with no 

alterations in breathing pattern. Especially regarding EEV, the duration of the 
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EEVRCp changes were longer than those observed for the EIV during DITLC and 

ICoTLC. In healthy, stiffness of the expiratory muscles is reduced following a large 

passive stretch of the muscles and/or voluntary lengthening contractions 

(Homma and Hagbarth, 2000), and work together with thixotropy of the 

contracted muscles thus favoring operational volume elevation. However, in PD 

patients, the stretching of a muscle may lead to increased muscle stiffness due 

to physical modifications of muscles themselves or neural mechanisms 

(Delwaide, 2001). Several studies support the notion that non-neural alterations 

in biomechanical properties of the stretched tissues may contribute to rigidity 

(Sepehri et al., 2007; Endo et al., 2009; Park et al., 2011; Endo et al., 2013). In 

this sense, we believe that probably both muscle rigidity and impairment of 

expiratory muscle relaxation after large passive stretch have somehow 

accounted for the elevation the EEVRCp after the conditionings. Interestingly, the 

increase in EEVRCa and EIVRCa suggests that the diaphragm may have also 

played a role in elevating both the EEVCW and EIVCW, respectively. If this was the 

case, then increases in EEVCW through diaphragmatic thixotropy may be a 

valuable therapeutic option in PD patients. Nevertheless, we do not know to what 

extent the diaphragm thixotropy may act in patients with little diaphragmatic 

impairment and in those with absence of diaphragmatic alterations (Vercueil et 

al., 1999; Estenne et al., 1984; Zupnick et al., 1990).  

Despite the lack of mouth pressure control in our study, significant 

relationships were observed between mouth pressure generation during ICoTLC 

conditioning and EIVRCp and EEVRCp. These results are in line with those 

observed by Izumizaki et al.14 suggesting that the strength of the respiratory 

muscles is an important activator of thixotropy (Whitehead et al., 2001; 
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Stamenovic et al., 1993) in PD patients. However, the after-effects observed 

during ICoTLC did not differ significantly from those after the DITLC conditioning. 

Although plastic mechanical behavior of other respiratory tissues may possibly 

account for the thixotropic inspiratory muscle behavior of the DITLC conditioning 

in healthy (Homma and Hagbarth, 2000; Barnas et al., 1991), in PD patients this 

result is probably due to (or favored by) an increased rigidity of central neural 

pathway origin (Rothwell et al., 1983; Hayashi et al., 2001), enhanced passive 

stiffness (Marusiak et al., 2010), and/or long-latency stretch response of the 

muscles caused by atrophy and replacement by connective tissue (Cantello et 

al., 1995; Dietz et al.,1981; Watts et al., 1986; Rossi et al., 1996). Changes in 

intrinsic mechanical properties of skeletal muscles of PD patients lead to 

augmented stretch reflexes which increase motor activity (Rothwell et al., 1983; 

Meara and Cody, 1992; Tatton et al., 1984; Scholz et al., 1987) and may be 

potentiated by voluntary efforts (Lee and Tatton, 1975). Excessive motor unity 

recruitment and continuous electromyographic activity of rigid muscles are 

presented even at rest (Cantello et al., 1995). Albeit no reports are presented in 

the literature about the increase in passive stiffness of inspiratory muscles in PD 

patients, the scalene and parasternal muscles may present a continuous 

abnormal activity due to extrapyramidal impairment (Estenne et al., 1984). 

Fontana et al. (Fontana et al., 1998) observed that the electromyographic activity 

was slower in PD patients during forceful contractions suggesting impairment in 

both the recruitment and derecruitment of abdominal motor units. Thus, if these 

responses are also true for the inspiratory ribcage muscles, then probably the 

magnitude of the inspiratory effort may not be the only factor influencing the 

volume changes observed. Moreover, apart from the diaphragm that may not 

always be affected (Estenne et al., 1984; Petit, 1961), it cannot be maintained 
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that ribcage respiratory muscles alone were responsible for the observed after-

effects in PD patients. Activation of muscles other than those in the ribcage itself 

may also have affected the results and contributed to the differences observed. 

No changes in operational volumes were observed after the thixotropic 

conditionings performed from RV. This result was expected since the main 

benefits of these conditionings would be the decrease of the EEV of patients with 

increased FRC (Izumizaki et al., 2006). Several studies reported the presence of 

an obstructive pattern in PD patients (Lilker and Woolf, 1968; Neu et al., 1967; 

Obenour et al., 1972; Vincken et al., 1984); however, this was not the case of our 

patients. Albeit ribcage compliance was not measured, its decrease together with 

a restrictive pattern and normal MEP may have probably accounted for the 

maintenance of operational volumes of the RCp and RCa compartments after 

both DIRV and ICoRV conditionings. Regarding changes in EEVAB, although not 

significant and without benefits for PD patients with a restrictive pattern, its 

decrease may probably be attributed to some thixotropic effect (Izumizaki et al., 

2006; Izumizaki et al., 2006). Finally, the breath-holding during the conditionings 

may have affected breathing via central and peripheral chemoreceptors (Vercueil 

et al., 1999; Izumizaki et al., 2006). However, no significant changes were 

observed in breathing pattern and shortening velocity indexes after the 

conditionings indicating no changes in respiratory drive of PD patients.  

 

Study limitations 

Apart from the low number of patients included, a control group of healthy 

subjects was not recruited. However, this is the first study that reports 
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the after-effects of thixotropic conditionings in PD patients and through OEP. The 

lack of absolute volumes quantification would also give a complete definition of 

the restrictive pattern. Regarding the protocol, more studies must be performed 

in order to know if there are cumulative effects of the studied thixotropic 

conditionings in PD patients, as well as in other restrictive diseases. Finally, the 

main limitation was probably the lack of measurement of EMG activity since the 

results found could be a result of an increase in muscle activation after a period 

of apnea. However, if that would be the case then increases in volume would be 

observed also after the conditionings performed from RV. 

Conclusion 

Thixotropic conditionings performed from an inflated chest wall position 

(i.e., TLC) increases EEVCW and EIVCW of PD patients with restrictive ventilatory 

defect in the 10 subsequent breaths mainly due to changes in the upper ribcage 

(RCp and RCa) compartments.  
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Efeitos agudos 

da contração tixotrópica nos volumes pulmonares em indivíduos com 

Doença de Parkinson”, que tem como pesquisador responsável Maria Clara 

Rodrigues de Góes. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos agudos da modalidade 

tixotrópica nos volumes da caixa torácica podendo melhorar o padrão 

restritivo presente nessa patologia. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que a modalidade de 

contração tixotrópica pode ser mais uma alternativa no tratamento não 

farmacológico da Doença de Parkinson, além de ser uma técnica barata e 

de fácil aplicação. Trata-se de uma manobra realizada com a via aérea 

ocluída onde, antes de ocluir a mesma, você será solicitado a encher 

(Capacidade pulmonar total) ou esvaziar (Volume residual) totalmente o 

pulmão de ar e após a oclusão que faça força para puxar o ar durante 5 

segundos, seguido de 3 segundos de relaxamento ou que apenas 

permaneça sem respirar durante 8 segundos. 

Caso você decida participar, você deverá realizar uma Entrevista 

onde você irá responder sobre sua idade, história de saúde, será medido 

sua altura e peso e avaliado a quantidade de gordura em seu corpo.  
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Em seguida, será solicitado que você realize um teste de função pulmonar 

denominado Espirometria, avaliação da força dos músculos respiratórios 

através do teste conhecido como Manovacuometria e SNIP teste. Em seguida, 

você será convidado a permanecer sentado para a realização das manobras 

tixotrópicas previamente randomizadas.  

Você será filmado por seis câmeras e serão colocados vários sensores 

reflexivos em seu tronco. Esses sensores somente refletem a luz emitida pelas 

câmeras e não provocam dor.  

Um dos examinadores irá orientar a maneira como você deverá 

permanecer sentado. Após cada instrução, você permanecerá parado durante 

alguns minutos e as manobras serão solicitadas de acordo com a ordem de 

sorteio. Será colocado um bocal em sua boca e um clipe nasal em seu nariz de 

modo que a respiração seja realizada apenas pela boca. 

Durante a realização da Espirometria, Manovacuometria, SNIP teste, 

avaliação da cinemática tóraco-abdominal, de fluxo e pressão, a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido 

num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante os testes de esforço pulmonar 

que será minimizado por meio da interrupção ou suspensão do teste se for 

necessário, e encaminhamento para atendimento médico especializado e você 

terá como benefício auxílio na identificação de como a técnica de aumento dos 

volumes pulmonares auxilia na sua função respiratória, para que, a partir daí 

estratégias mais adequadas de tratamento sejam elaboradas para pessoas que 

possuem o mesmo diagnóstico que o seu. 
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 Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada no próprio 

hospital universitário e você será enviado ao atendimento especializado pela 

pessoa responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Maria Clara Rodrigues de Góes, número: (84) 99921-1899. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que 

você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes no 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis. Prédio Administrativo, 1º andar, 

Espaço João Machado. Telefone: (84) 3342-5027 – E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes auxilia no desenvolvimento das atividades realizadas 

no ambiente hospitalar, possui papel deliberativo, consultivo e educativo para a 

comunidade acadêmica e pesquisadora. 

 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Maria Clara Rodrigues de Góes. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,  , aceito participar da 

pesquisa “Efeitos agudos da contração  tixotrópica  nos volumes 

pulmonares  em  indivíduos com Doença de Parkinson”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

  

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi 

sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por 

ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode 

trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) 

terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados 

não possam identificá-lo(a). 

Natal, ________ de _________________ de _________. 

 

 

 

Assinatura 

 

Impressão 
datiloscópica do 
representante 

legal 
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Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Efeitos agudos da 

contração tixotrópica nos volumes pulmonares em indivíduos com Doença de 

Parkinson”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ______ de _________________ de ________. 

 

 

 

MARIA CLARA RODRIGUES DE GÓES 
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APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliador: _____________________ Data da avaliação: ______________ 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Data de nascimento:                           

Idade: 

Sexo: 

Diagnóstico: 

Tempo de diagnóstico: 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso: Altura: IMC: 

 

 

SINAIS VITAIS 

PA: FC: SpO2: 



105 
 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA 

Dados Pred. 1 %Pred 2 %Pred 3 %Pred 4 %Pred 5 %Pred 

CVF            

VEF1            

VEF1/CVF            

FEF 25% - 

75% 

           

PEF            

 

MANOVACUOMETRIA 

PIMAX PEMAX 

VR: VR: 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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SNIP TESTE 

VR: 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 

PRIMEIRO DIA 

MANOBRA 1: ___________________________________________________ 

ANTES DEPOIS 

FC SpO2 BORG FC SpO2 BORG 

      

 

MANOBRA 2: ___________________________________________________ 

ANTES DEPOIS 

FC SpO2 BORG FC SpO2 BORG 

      

 

SINAIS VITAIS (Final) 

PA: FC: SpO2: 
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SEGUNDO DIA 

 

MANOBRA 1: ___________________________________________________ 

ANTES DEPOIS 

FC SpO2 BORG FC SpO2 BORG 

      

 

 

MANOBRA 2: ___________________________________________________ 

ANTES DEPOIS 

FC SpO2 BORG FC SpO2 BORG 

      

 

 

SINAIS VITAIS (Final) 

PA: FC: SpO2: 

 


