
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO COM 

DIFERENTES MODALIDADES EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA (DPOC) - ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO 

CONTROLADO 

 

 

 

 

Catharinne Angélica Carvalho de Farias 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

2018 



ii 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO COM 

DIFERENTES MODALIDADES EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA (DPOC) - ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO 

CONTROLADO 

 

 

Tese apresentada a uma banca como pré-requisito 

para obtenção do grau de Doutora em Fisioterapia.  

Área de concentração: Avaliação e Intervenção em 

Fisioterapia.  

Área de pesquisa: Avaliação e intervenção nos 

Sistemas Cardiovascular e Respiratório Orientador: 

Prof. Dr. Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi.  

Coorientadora: Dra. Vanessa Regiane Resqueti   

 

 

 

Natal-RN 

2018 

 



iii 

 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS 

 

  Farias, Catharinne Angelica Carvalho de.  

   Efeitos do Treinamento Muscular Respiratório com diferentes 

modalidades em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva (DPOC) - 

ensaio clínico aleatório controlado / Catharinne Angelica Carvalho de 

Farias. - 2018.  

   143f.: il.  

 

   Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia. Natal, RN, 2018.  

   Orientador: Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi.  

 

 

   1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) - Tese. 2. 

Reabilitação Pulmonar - Tese. 3. Treinamento muscular respiratório - 

Tese. I. Fregonezi, Guilherme Augusto de Freitas. II. Título.  

 

RN/UF/BS-CCS                                       CDU 616.24 

 

 

 

  

       
Elaborado por ANA CRISTINA DA SILVA LOPES - CRB-15/263   

 



iv 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia 

Profa. Dra. Ana Raquel de Almeida Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO COM 

DIFERENTES MODALIDADES EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA (DPOC) - ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO 

CONTROLADO 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Presidente: Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi - UFRN 

Interno: Vanessa Regiane Resqueti – UFRN  

Externo ao programa: Gerson Fonseca de Souza - UFRN 

Externo à instituição: Antônio José Sarmento da Nóbrega – sem vínculo 

Externo à instituição: Shirley Lima Campos - UFPE 

 

Aprovada em ___/ ___/___. 



vi 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 O que dizer deste momento que, simbolicamente, encerra pela segunda vez minha caminhada 

dentro UFRN. Como assim, encerra pela segunda vez? Isso mesmo!!!! Considero meu primeiro até 

breve a UFRN quando, após 8 anos, divididos entre 5 anos da graduação, 2 anos como professora 

substituta e 1 ano na especialização, me ausentei desta casa, em 1999. Passados 10 anos, regressando 

à docência agora em uma instituição privada, retorno a esta casa para minha segunda e longa jornada, 

que começou em 2009, na seleção árdua para o mestrado.  

Neste momento, de forma aventureira, mas confiante na minha escolha, optei por ter ao meu 

lado como orientador o, até então desconhecido para mim, professor Guilherme Fregonezi. Como foi 

gratificante! Como passei por transformações! Como mudei o meu fazer fisioterapêutico e docente! 

Fui até os últimos dias para defender minha dissertação, e quando em 2013, aviso ao professor 

Guilherme, toda feliz por ter coroado a dissertação com a tão sonhada publicação, ele, com o seu jeito 

direto e peculiar de ser, me responde: “Parabéns!!!!! Agora prepare seu projeto para fazer a seleção 

do Doutorado”. Quase desmaio, pelo simples fato de que só havia 15 dias para fazer tudo! E tudo foi 

feito, pois ao meu lado, Deus providenciou as pessoas certas nos momentos certos. A começar pelo 

meu marido, Derik Azevedo. Quando lhe falei sobre a ideia do Doutorado, imediatamente ele disse: 

Claro que você vai, tem meu total apoio!!!!! Apoio foi o meu combustível nesses últimos 4 anos e 

meio. E esse apoio veio de muitas pessoas, as quais, neste momento só posso agradecer, agradecer e 

agradecer, pois não existe nada mais valioso do que amizades sinceras.  

Agradeço a Deus, por ter me dado saúde e vitalidade para hoje estar aqui. Aos meus pais, 

Nilson Farias (in memorian) e Hosanita Farias (in memorian), por terem acreditado e investido em 

meu futuro sem medir esforços. A minha família (Carvalho, Farias e Azevedo), em especial minha 

sobrinha Rossana Farias, pelas ajudas que só ela poderia me fornecer sempre sem pensar duas vezes 

e minha cunhada Bruna Azevedo, por fazer parte de grande parte dessa jornada ao meu lado. Aos 

meus amigos fisioterapeutas das tardes agitadas e animadas do HUOL, especialmente Larissa Gomes, 

Fagna Andrade e Robson Alves (meu amigo, irmão, chefe e agora companheiro de plantões), além 

dos meus eternos residentes, Daniel Antunes, Louise Ferreira, Joelson santos, Caroline Schon, Lívia 

Andrade, Jorge Dantas, Franciane Batista, Gracielle Costa, Marina Costa, e especialmente a Robson 

Marinho, pela ajuda fantástica na busca de artigos. Ao Pneumologista Thiago Dantas, por confiar no 

meu trabalho, encaminhando seus pacientes para fazer parte do estudo. Aos meus pacientes, 



vii 

 

voluntários que se tornaram amigos queridos ao longo das semanas de treinamento, sem eles nada 

disso seria possível. Aos nossos alunos e amigos queridos da iniciação científica do Lab HUOL, 

Marina Lyra, Antônio Felipe, Nathália Lopes, Ana Beatriz Melo, Lhara Castro, Maria Lira, Andrezza 

Viana, e especialmente ao meu anjo da guarda, meus olhos cegos e mãos habilidosas nas coletas 

nossas de cada dia: Priscila Santos. Só Deus pode recompensar vocês por toda a ajuda que me 

ofertaram nessa jornada. Aos amigos do programa de pós-graduação, que juntos, driblávamos o 

tempo para conseguirmos coletar, a tempo e a hora: Jackson Lima, Esther Volpe, Antônio Sarmento, 

e de forma especial pela ajuda nas coletas a amiga, hoje distante, Lailane Saturnino, além do meu 

amigo Rêncio Bento, por compartilhar conhecimento e apoio nos momentos de desespero. Aos meus 

companheiros da docência, que por tantas vezes, me liberaram de minhas atribuições para que eu 

pudesse me dedicar ao doutorado: Valeska Fernandes, Angelo Augusto, Francisco Junior, Henrique 

Vital, Tatianne Alves, Rodrigo Augusto e Tereza Oliveira. A vocês, aquela velha frase que diz: “mais 

vale ter amigo na praça do que dinheiro no bolso” se aplica sem ressalvas. Ao amigo André Barreto 

pela ajuda nesses últimos dias de finalização desta tese, me ajudando como ninguém nos momentos 

de dificuldade com o meu filho Arthur. A Lucien Gualdi, grata surpresa que a vida me presenteou 

como uma amiga pronta para me socorrer, sempre que precisei, e olhe que precisei muuuuito. A 

professora Vanessa Resqueti... o que dizer desta mulher-mãe-pesquisadora e acima de tudo, um ser 

humano sensível e atenciosa, que me conduziu durante essa segunda jornada na UFRN, desde o 

mestrado. Professora Vanessa, muito obrigada por tudo!!!!! Professor Guilherme, lhe agradeço 

inicialmente por ter acreditado em mim, lá no início, no período do mestrado, e ter reforçado sua 

acreditação me possibilitando estar aqui hoje, na defesa do meu sonho. Sim sonho, não considero 

piegas dizer que o doutorado é um sonho, sonho que hoje vejo se materializar.  

E por fim, preciso agradecer aos meus diplomas mais valiosos, meus filhos Dennis e Arthur, 

razão de tudo que faço, por quem tudo faço. Nesses últimos dias, ainda me vi desestabilizada com 

uma cirurgia de urgência do meu caçula. Tudo ficou bem! Tudo está bem! Mas essa mãe que vos fala 

sentiu forte os acontecimentos dos últimos dias, sobretudo nesta reta final. Mas, consegui retornar ao 

equilíbrio, e hoje estou aqui, meio firme, meio forte, mas completamente feliz. Finalizo, mais uma 

vez, agradecendo à todos vocês que abdicaram dos seus afazeres neste momento para estar aqui, 

dividindo essa alegria comigo e dedico este momento aos amores da minha vida: meu marido Derik, 

e meus filhos: Dennis Carvalho e Arthur Carvalho.  

 

Obrigada!!!!!!!! 



viii 

 

SUMÁRIO 

Lista de abreviaturas e símbolos x 

Lista de figuras xii 

Lista de tabelas xiii 

Resumo xiv 

Abstract xvi 

1 INTRODUÇÃO  18 

2 OBJETIVOS  30 

3 METODOLOGIA 32 

3.1 Tipo de estudo  33 

3.2 Sujeitos 33 

3.3 Aspectos éticos 33 

3.4 Desenho do estudo 33 

3.5 Diagrama de fluxo 35 

3.6 Instrumentos e procedimentos de avaliação 35 

3.6.1 Antropometria 35 

3.6.2 Prova de Função Pulmonar 36 

3.6.3 Pressões respiratórias máximas, pressão inspiratória nasal de sniff e pressão 

inspiratória máxima sustentada (SPImax) 

 

36 

3.6.4 Teste de resistência muscular dinâmica (VVM)  38 

3.6.5 Avaliação dos volumes da parede torácica 38 

3.6.6 Força muscular periférica 39 

3.6.7 Teste de campo: Teste de caminhada de 6 minutos e teste incremental de 

caminhada 

40 

3.6.8 Estado de saúde e dispneia 42 

3.6.9 Índice de mortalidade BODE 43 

3.7 Programa de reabilitação pulmonar e treinamento dos músculos respiratórios 43 

3.7.1 Programa de reabilitação pulmonar convencional 43 

3.7.2 Treinamento muscular respiratório com resistência ao fluxo cônico 45 

3.7.3 Treinamento muscular respiratório com hiperpneia normocápnica 45 

3.8 Cálculo amostral 46 



ix 

 

3.9 Análise estatística 47 

4 RESULTADOS 47 

4.1 Artigo 1: Protocolo de ensaio clínico  49 

4.2 Resultados do Ensaio Clínico 71 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 89 

6 REFERÊNCIAS  91 

7 ANEXOS 105 

Apêndice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

6MWT Teste de caminhada de seis minutos 

6MWT Teste de caminhada de 6 minutos 

ATS American Thoracic Society 

BODE Índice de mortalidade 

BTS British Thoracic Society 

CAT Teste de Avaliação da DPOC  

CEP Comitê de Ética em Pequisa 

cmH2O Centímetros de agua  

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trial 

COPD Chronic obstructive pulmonary disease  

CPT Capacidade pulmonar total 

CRF Capacidade residual funcional 

CVF Capacidade vital forçada 

CVL Ciclo respiratório lento 

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DPOC  Doença pulmonar obstrutiva crônica 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  

ERS European Respiratory Society 

EUA Estados Unidos da América 

F Frequência respiratória 

FC Frequência Cardíaca 

FCmax Frequência Cardíaca máxima 

FPM Força de preensão manual 

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

HN Hiperpneia normocápnica 

HUOL Hopital Universitário Onofre Lopes 

IMC Índice de Massa Corpórea 

ISWT Teste incremental de caminhada 

ISWt Teste incremental de caminhada  

Kg Quilograma 

Km Quilômetros 



xi 

 

LCD Liquid Crystal Display 

M Metros 

MLG Massa livre de gordura 

mmHg Milímetros de mercúrio 

MMII Membros inferiores  

mMRC Medical Research Council  

MMSS Membros superiores 

OEP Pletismografia optoeletrônica 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PEmax Pressão Expiratória máxima 

PImax Pressão Inspiratória máxima  

QB Respiração basal 

REQ Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

RM Repetição máxima 

RN Rio Grande do Norte 

RP Reabilitação pulmonar 

RP+TMRHN Reabilitação pulmonar associada a TMR com hiperpneia normocápnica 

RP+TMRRFC Reabilitação pulmonar associada a TMR com resistência de fluxo cônico 

SNIP Pressão inspiratória nasal 

SPImax Pressão inspiratória máxima sustentada 

SPIRIT Recomendações padrão de itens de protocolo para testes intervencionistas 

SPIRIT Standard Protocol Items Recommendations for Interventional Trials 

SpO2 Saturação periférica de Oxigênio 

SUS Sistema único de saúde 

TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido 

TMI Treinamento muscular inspiratório  

TMR Treinamento muscular respiratório  

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

VEF1 Volume expiratório forçado no primeiro segundo 

VR Volume residual 

VVM Ventilação voluntária máxima 

ΔFC Diferença entre a FC final e FC após 1 minuto de repouso no 6MWT 

 



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Efeitos dos tabaco sobre a disfunção muscular respiratória e periférica 21 

Figura 2 Classificação da DPOC de acordo com os critérios GOLD 2017 24 

Figura 3 Dispositivo utilizado para realizar treinamento de força 27 

Figura 4 Dispositivo utilizado para realizar treinamento de endurance por HN 28 

Figura 5 Diagrama de fluxo de pacientes, coletas e intervenções 36 

Figura 6 
Espirograma utilizado durante a coleta dos dados de plestismografia 

optoeletrônica e pneumotacografia 
41 

Figura 7 Distância a percorrer durante o 6MWT 42 

Figura 8 Distância a percorrer durante o ISWT 42 

Figura 9 Fluxograma dos pacientes submetidos aos protocolos propostos 74 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

Quadro 1 Estágios do teste incremental de caminhada 43 

Quadro 2 Protocolo de intervenção da Reabilitação Pulmonar 47 

Tabela 1 Caracterização da amostra com relação gênero, idade, antropometria, 

classificação da doença, estado de saúde, dispneia, índice de mortalidade e 

função pulmonar 

75 

Tabela 2 Dados referentes a capacidade de exercício antes e após a aplicação dos 

protocolos propostos com relação as variáveis distância percorrida, dispneia 

e fadiga 

78 

Tabela 3 Dados referentes a força e resistência muscular respiratória e periférica antes 

e após a aplicação dos protocolos propostos 

80 

Tabela 4 Dados referentes a frequência cardíaca, sensação de dispneia, estado de saúde 

e risco de mortalidade antes e após a aplicação dos protocolos propostos 

82 

Tabela 5 Dados referentes aos volumes da parede torácica durante os momentos de 

respiração basal, ventilação voluntária máxima e recuperação. 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

RESUMO 

 

Introdução: O Treinamento Muscular Respiratório (TMR) em pacientes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), ainda não apresenta consenso sobre os efeitos que poderiam adicionar à 

Reabilitação Pulmonar (RP). Objetivo: Diante disso, nosso objetivo foi propor um protocolo de RP 

associado à diferentes modalidades de TMR e avaliar seus efeitos adicionais nos desfechos primários 

da capacidade de exercício e dispneia em indivíduos com DPOC. Métodos: Tratou-se de um ensaio 

clínico aleatório controlado cego, composto por pacientes com diagnóstico de DPOC, distribuídos 

aleatoriamente em 3 grupos: Reabilitação Pulmonar  (RP), RP associado ao treinamento muscular 

inspiratório com carga de resistência ao fluxo cônico (RP+ TMRRFC) e RP associado ao TMR 

modalidade de endurance por hiperpneia normocapnica (RP+ TMRHN). O protocolo teve duração de 

10 semanas, com frequência de 3 dias semanais supervisionados e dois dias sem supervisão, composto 

de educação em saúde, técnicas de conservação de energia, treinamento aeróbico individualizado em 

esteira com carga de 70% da velocidade máxima alcançada no teste incremental e fortalecimento 

muscular periférico para todos os grupos. O grupo RP+TMRRFC realizou treinamento com carga 

inicial de 35% da pressão inspiratória máxima (PImáx) obtida na avaliação inicial com progressões de 

5% a cada semana, até um limite de 80% da PImáx, reavaliada e ajustada semanalmente. O grupo 

RP+TMRHN realizou treinamento com uma bolsa de reinalação equivalente a 50% da capacidade 

vital, uma frequência respiratória de 35 vezes o valor do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo, com incrementos de 2 a 3 minutos por semana, até atingir, o tempo máximo de 20 minutos. 

Foram avaliadas as características antropométricas, função pulmonar, força e resistência muscular 

respiratória (PImáx, SPImáx, SNIP, PEmáx e VVM), capacidade de exercício (6MWT e ISWT), volumes 

da parede torácica no teste de endurance, força muscular periférica, sensação de dispneia e fadiga 

(BORG0-10), estado de saúde (CAT), risco de exacerbação e de mortalidade dos sujeitos (BODE), 

antes e após o período de intervenção. A análise estatística foi realizada pelo teste de Shapiro-Wilk, 

Anova One-way, Chi quadrado e Anova Two-way com Pos hoc de Bonferroni, de acordo com a 

distribuição dos dados. Foi considerado um p < 0,05 e utilizado o software GraphPad Prism, 6.0 . 

Resultados: Foram avaliados 34 sujeitos e treinados 33 pacientes, sendo 17 (51,5%) do gênero 

feminino, 66,2(±4,9) anos e IMC 28,0(±4,3) kg/m2. Nos desfechos primários, encontramos após as 

10 semanas, aumento na capacidade do exercício nos grupos RP+TMRRFC e RP+TMRHN (p˂0,0001), 

sendo que, na análise intergrupos, o grupo RP+TMRHN foi superior no ISWT ao grupo RP (Pos hoc 

de p<0,005). Encontramos ainda, redução nas sensações de dispneia e fadiga após o 6MWT e ISWT, 

nos três grupos (p<0,001), sem diferença entre eles. Além disso, houve aumento na PImax em todos 

os grupos (p<0,0001), na SPImáx apenas no grupo RP+TMRRFC (p<0,0001) e melhora na SNIP nos 
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grupos que realizaram RP + TRM, com p<0,0001. No grupo RP+TMRHN observamos melhora na 

PEmáx (p<0,0001) com Pos hoc de 0,004 em relação ao grupo RP, e na força de preensão manual 

(p˂0,0001). Verificou-se ainda que nos três grupos, houve redução do risco de mortalidade 

(p˂0,0001), com melhora no estado de saúde no RP+ TMRRFC  (p<0,001). O grupo RP+ TMRRFC 

apresentou uma redução no risco de exacerbação (p=0,0006) e uma melhora no CAT (p=0,0001). 

Conclusões: A associação do TMR aos programas de RP proporcionou ganhos adicionais sobre a 

capacidade de exercício, o estado de saúde, a força muscular respiratória e periférica, além dos 

benefícios encontrados em todos os grupos com redução do risco de exacerbação, mortalidade, 

dispneia e fadiga. Apesar de não conseguirmos diferenciar qual modalidade de TMR foi superior, 

acreditamos que a RP deve ser enfatizada e o TMR adicionado à RP em programas futuros para essa 

população.  

 

PALAVRAS CHAVES: DPOC, Reabilitação Pulmonar, Treinamento muscular respiratório. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Respiratory Muscular Training (RMT) in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD), does not yet have consensus about the effects that could add to Pulmonary 

Rehabilitation (PR). Objective: Our objective was to propose a PR protocol associated with different 

RMT modalities and to evaluate its additional effects on primary endpoints of exercise capacity and 

dyspnea in individuals with COPD. Methods: This was a blinded randomized clinical trial composed 

of patients diagnosed with COPD randomly assigned to three groups: Pulmonary Rehabilitation (PR), 

PR associated with inspiratory muscle training with conical flow resistance load (PR+RMTCFR) and 

PR associated with RMT endurance modality by normocapnic hyperpnea (PR+RMTNH). The protocol 

lasted 10 weeks, with a frequency of 3 supervised weekly and 2 days without supervision, composed 

of health education, energy conservation techniques, individual aerobic training on treadmill with a 

load of 70% of the maximum speed reached in the incremental test and peripheral muscle 

strengthening for all groups. The PR+RMTCFR group underwent training with an initial load of 35% 

of maximal inspiratory pressure (MIP) obtained in the initial evaluation with 5% progressions each 

week, up to a limit of 80% of MIP, reassessed and adjusted weekly. The PR+RMTNH group underwent 

training with a rehousing pocket equivalent to 50% of vital capacity, a respiratory rate of 35 times 

the value of forced expiratory volume in the first second, with increments of 2 to 3 minutes per week, 

until the maximum time of 20 minutes. The anthropometric characteristics, pulmonary function, 

respiratory muscle strength and endurance (MIP, SMIP, SNIP, MEP and MVV), exercise capacity 

(6MWT and ISWT), thoracic wall volumes in the endurance test, peripheral muscle strength, dyspnea 

and fatigue (BORG0-10), health status (CAT), risk of exacerbation and mortality of the subjects 

(BODE), before and after the intervention period. Statistical analysis was performed using the 

Shapiro-Wilk test, Anova One-way, Chi square and Anova Two-way with Bonferroni Pos hoc, 

according to the data distribution. A p <0.05 was considered and GraphPad Prism, 6.0 software was 

used. Results: A total of 34 subjects were evaluated and 33 patients (51.5%), 66.2 (± 4.9) years and 

BMI 28.0 (± 4.3) kg / m2 were evaluated. In the primary outcomes, we found, after 10 weeks, 

increased exercise capacity in the PR+RMTCFR and PR+RMTNH (p˂0.0001) groups, and in the 

intergroup analysis, the PR+RMTNH group was higher in the ISWT group RP (Pos hoc of p <0.005). 

We also found a reduction in the sensations of dyspnea and fatigue after 6MWT and ISWT, in all 

three groups (p <0.001), with no difference between them. In addition, there was an increase in PImax 

in all groups (p <0.0001), in SPImax only in the PR+RMTCFR group (p <0.0001) and improvement 

in SNIP in the groups that performed PR+RMT, with p<0.0001. In the PR+RMTNH group we 
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observed an improvement in MEP (p<0.0001) with Pos hoc of 0.004 in relation to the PR group, and 

in the manual grip strength (p˂0.0001). It was also verified that in all three groups, there was a 

reduction in the risk of mortality (p˂0.0001), with an improvement in the health status in PR+RMTNH 

(p<0.001). The PR+RMTCFR group presented a reduction in the risk of exacerbation (p=0.0006) and 

an improvement in CAT (p=0.0001). Conclusions: The association of RMT to PR programs provided 

additional gains on exercise capacity, health status, respiratory and peripheral muscle strength, and 

the benefits found in all groups with reduced risk of exacerbation, mortality, dyspnea and fatigue. 

Although we can´t differentiate which RMT modality was superior, we believe that PR should be 

emphasized and RMT added to PR in future programs for this population. 

 

Keywords: COPD, Pulmonary Rehabilitation, Respiratory Muscle Training.
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 A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença comum, evitável e tratável 

que se caracteriza por sintomas respiratórios persistentes e limitações do fluxo aéreo. Segundo a 

Estratégia Global para o Diagnóstico, Condução e Prevenção da DPOC (GOLD), as manifestações 

pulmonares e extrapulmonares, tais como disfunção do músculo esquelético, são consideradas um 

importante fator prognóstico e justificam, em parte, a intolerância ao exercício experimentada por 

esses pacientes. A DPOC tem como principal fator causal a exposição significativa a partículas 

nocivas ou gases, especialmente o tabagismo, os quais produzem alterações nas vias aéreas e/ou 

alveolares (GOLD, 2017).  

 O desenvolvimento da DPOC tem início quando agentes nocivos lesionam o epitélio das 

vias aéreas, resultando em processos inflamatórios e alterações morfológicas. Além da inflamação, 

outros fenômenos estão envolvidos nesse processo, como o estresse oxidativo e o desequilíbrio entre 

proteases e antiproteases. O estresse oxidativo acontece devido à associação entre o aumento na 

produção de substâncias oxidantes, as quais são originadas tanto por influência da fumaça do cigarro 

quanto pela ação dos fagócitos envolvidos na inflamação brônquica, e à ineficiência do sistema 

antioxidante nos pulmões e brônquios dos fumantes. Além disso, a fumaça produzida pelo cigarro 

inibe a produção de antiproteases, o que gera desequilíbrio e degradação progressiva de colágeno e 

elastina, com consequente destruição do parênquima pulmonar (BOURDIN et al., 2009). 

Esses mecanismos patogênicos resultam em diversas alterações fisiológicas, tais como: 

hipersecreção mucosa, disfunção mucociliar, obstrução ao fluxo aéreo e aprisionamento de ar. A 

hipersecreção mucosa e a disfunção mucociliar ocorrem principalmente pela irritação crônica 

provocada por partículas e gases nocivos, a qual induz o processo de metaplasia escamosa do epitélio 

respiratório, além de influência do aumento no número de células caliciformes e da hipertrofia de 

glândulas submucosas brônquicas, ambas em resposta à presença de substâncias nocivas. Por outro 

lado, a obstrução ao fluxo aéreo ocorre em resposta à inflamação e ao edema presentes principalmente 

nas vias aéreas de menor calibre, além de sofrer influência da perda do recolhimento elástico 

decorrente da destruição das paredes alveolares. Com essa obstrução, o ar se aprisiona 

progressivamente dentro dos pulmões a cada expiração (MCNEE, 2006). 

Essas alterações fisiopatológicas ocasionadas pela DPOC levam a uma relação ventilação-

perfusão inadequada, com hiperinsuflação pulmonar estática e dinâmica que resultam em hipoxemia 

e hipercapnia (GOLD, 2017), as quais geram sintomas como dispneia, fadiga, baixo desempenho 

físico e hospitalizações frequentes (NICE et al., 2006). Assim, muitos pacientes com DPOC relatam 
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restrições na sua capacidade de executar as atividades rotineiras, mesmo após a otimização da terapia 

broncodilatadora (SUNDH & EKSTROM, 2016). 

A já citada reação inflamatória anormal decorrente da DPOC não se restringe apenas aos 

pulmões, ela também pode ser detectada na circulação sistêmica, sendo a responsável pelos efeitos 

sistêmicos da DPOC, entre os quais se destacam o risco aumentado para doenças cardiovasculares, 

osteoporose, depressão, ansiedade, anemia, policitemia, caquexia e disfunção dos músculos 

esqueléticos (MCNEE, 2006; AGUSTÍ, 2007). Os vasos sanguíneos também apresentam uma 

resposta inflamatória, semelhante à observada nas vias aéreas, com evidências de disfunção endotelial 

associada. As alterações no leito dos vasos pulmonares, presente no enfisema, favorecem a presença 

hipertensão pulmonar, contribuindo para a presença dos sintomas e exacerbações na DPOC (GOLD, 

2018). Além do que, os indivíduos com DPOC apresentam uma redução na densidade capilar e no 

número de capilares por fibra muscular dos músculos esqueléticos (JOBIN et al., 1998). 

 Ademais das trocas gasosas inadequadas, efeitos diretos do tabaco e da utilização de fármacos 

no tratamento da DPOC, podem afetar os músculos respiratórios e periféricos de forma negativa 

(GEA et al., 2013). Apesar da alta prevalência desses efeitos nos pacientes com DPOC, pouco se sabe 

sobre os mecanismos moleculares que levam a inflamação sistêmica crônica a contribuir para o 

desenvolvimento da maioria dessas comorbidades. No entanto, já se sabe que a caquexia se deve 

principalmente à atrofia muscular, que, por sua vez, é causada por múltiplos fatores, entre os quais 

está a própria inflamação sistêmica, que contribui para a degradação das cadeias pesadas da miosina 

e apoptose das células dos músculos esqueléticos (AGUSTÍ, 2007). 

Assim, a disfunção muscular na DPOC está intimamente ligada a uma redução na proporção 

ou peso muscular global, o que, a nível celular, indica a perda de fibras ou, mais frequentemente, uma 

redução em seu tamanho. Essa perda de massa muscular se deve principalmente à redução do 

conteúdo de proteínas contráteis do músculo, através de diferentes mecanismos, incluindo a ativação 

do sistema ubiquitina-proteassoma, autofagia e apoptose (BARREIRO, 2017). 

 Nessa patologia, os músculos dos membros inferiores demostram prejuízo maior em 

comparação aos músculos dos membros superiores. Essa disfunção afeta diretamente a capacidade 

de realizar exercício nesses pacientes, tendo em vista o impacto sobre a força e resistência dos 

músculos esqueléticos e a ineficiência metabólica dos mesmos, marcada pela deficiência na captação 

de oxigênio e pela alta produção de ácido lático durante o exercício. O estresse oxidativo parece ter 

um papel importante nessa disfunção, principalmente pela capacidade de danificar a estrutura de 

proteínas, havendo redução no conteúdo de várias proteínas musculares, tais como creatina quinase 



21 

 

e cadeia pesada da miosina, lipídios e ácido desoxirribonucleico (DNA) dos diferentes tipos de tecido 

(BARREIRO & GEA, 2016; FERMOSELLE et al., 2012; PUIG-VILANOVA et al., 2015). Ainda, 

os músculos esqueléticos sofrem com as exacerbações da doença, uso contínuo de drogas e o 

descondicionamento, conforme demonstrado na figura 1, podendo assim, contribuir para a disfunção 

muscular, e consequente progressão da intolerância ao exercício físico (GEA et al., 2015). 

 

Fonte: Gea et al., 2015. 

Figura 1: Efeitos dos tabaco sobre a disfunção muscular respiratória e periférica. 

 

 A intolerância ao exercício é um dos sintomas mais comuns nestes pacientes, mantendo uma 

forte relação com a disfunção da musculatura esquelética dos membros inferiores, com maior 

destaque para o músculo quadríceps. Essa intolerância, a qual está associada a uma maior utilização 

de cuidados de saúde, pior qualidade de vida e maior mortalidade, provavelmente decorre das diversas 

alterações estruturais que são identificadas nos músculos dos membros inferiores de indivíduos com 

DPOC, tais como fraqueza, atrofia, mudança do tipo de fibra, menor capacidade oxidativa e disfunção 

mitocondrial (MALTAIS et al., 2013).  

 A atrofia muscular de membros periféricos é comum na DPOC, com uma taxa de 

prevalência de 4 a 35%, sendo utilizados diversos critérios para avaliação da massa muscular 



22 

 

atualmente, tais como o índice de massa corporal (IMC) e a massa livre de gordura (MLG), havendo 

uma relação direta entre a queda do IMC e aumento da gravidade da DPOC, especialmente em 

mulheres, onde cerca de 30% das mulheres com volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) ˂ 30% do predito, apresentam IMC abaixo do normal (VESTBO et al., 2006). 

 Os músculos respiratórios, em especial o diafragma, sofrem alterações semelhantes aos 

outros músculos periféricos, acarretando em importante fraqueza muscular, que também contribui 

para o surgimento e magnitude dos sintomas clássicos da DPOC (DECRAMER, 2008). Observa-se 

no diafragma e nos músculos dos membros periféricos uma redução importante das fibras do tipo I 

em detrimento das fibras tipo IIx, especialmente nos casos avançados da DPOC. Diante disto, a 

proporção de fibras do tipo I correlaciona-se inversamente com a gravidade da doença e 

proporcionalmente com o IMC (RUSSELL et al., 2004; CLANTON & LEVINE, 2009; VOGIATZIS 

et al., 2011).  

 Associado às alterações acima citadas, outro fator que agrava as alterações musculares nos 

pacientes com DPOC é a característica senil, ou seja, a grande maioria dos pacientes são idosos, o 

que acrescenta as perdas musculares oriundas do envelhecimento, como redução da força de retração 

elástica e alteração da capilarização destas estruturas (HUANG et al., 2011). Assim, fica claro que, 

além dos efeitos pulmonares diversos, entre os quais se destacam o aumento da resistência das vias 

aéreas e a diminuição da complacência pulmonar, os pacientes com DPOC também têm de lidar com 

o aumento crônico da carga de trabalho sobre os músculos respiratórios, os quais sofrem efeitos 

diretos da doença (GEA et al., 2013).  

 Devido ao aumento da resistência das vias aéreas e consequente hiperinsuflação, o músculo 

diafragma torna-se encurtado nos pacientes com DPOC, com redução da sua zona de aposição e 

aplainamento, levando à sua fraqueza (BORGE et al., 2015; SHAHIN et al., 2008). A disfunção 

muscular inspiratória na DPOC é atribuída a miopatia relacionada à inflamação sistêmica, juntamente 

com mudanças na geometria da parede torácica e na posição do diafragma (COUILLARD & 

PREFAUT, 2005). Além disso, a maior carga inspiratória e demanda ventilatória resultante da 

hiperinsuflação diminuem ainda mais a capacidade geradora de pressão dos músculos inspiratórios 

(GOSSELINK, 2004), visto que impõe que estes músculos sejam ativados a partir de uma posição 

menos favorável de comprimento/tensão, gerando ineficiência (SHAHIN et al., 2008).  

 Esses efeitos se agravam durante o exercício, promovendo um aumento na carga inspiratória 

e do trabalho elástico da respiração, de forma aguda, ao mesmo tempo em que reduz a capacidade 

dos músculos inspiratórios de gerar pressão, com consequente fraqueza dessa musculatura 
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(DECRAMER, 2008). Assim, a musculatura inspiratória fraca, presente na DPOC, impacta em pior 

capacidade de exercício (LAGHI & TOBIN, 2003), maior percepção de dispneia e menor qualidade 

de vida relacionada à saúde (SINGE et al., 2011; GOSSELINK, 2004; SANCHEZ et al, 2001). 

 Diante das alterações decorrentes da DPOC, está é considerada um importante problema de 

saúde pública, sendo atribuindo a mesma a responsabilidade por milhões de internações hospitalares, 

além de ser a segunda principal causa de afastamento laboral por incapacidade em alguns países 

(MURRAY & LOPEZ, 2013) e terceira causa de morte em todo o mundo, o que faz da DPOC uma 

doença com elevado custo financeiro, havendo uma relação direta entre a gravidade da doença e 

aumento dos gastos sanitários, se associado ao aumento das hospitalizações e necessidade de 

oxigenoterapia domiciliar (GOLD, 2018). Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS, 2014), três brasileiros morreram a cada hora em decorrência da DPOC, o que 

correspondeu a cerca de 40 mil mortes por ano no Brasil. Devido ao aumento do tabagismo nos países 

em desenvolvimento e o envelhecimento populacional nos países com alta renda, a prevalência da 

DPOC deve aumentar em todo o mundo, com a expectativa de 4,5 milhões de mortes anuais em 2030, 

no entanto, atualmente os sub diagnósticos impactam na precisão dos dados de mortalidade 

relacionados a DPOC (GOLD, 2018). 

 O diagnóstico da DPOC tem como exame padrão a espirometria, (BUIST et al., 2007), onde 

a limitação do fluxo aéreo persistente e pouco reversível pós-broncodilatador confirma a presença da 

DPOC. Dessa forma, os pacientes com DPOC experimentam sintomas próprios da doença (dispneia, 

tosse crônica e expectoração), que tiveram início por volta dos 40 anos de idade, associado a histórico 

de exposições significativas a estímulos nocivos, em especial o tabagismo (JACKSON & 

HUBBARD, 2003). Até pouco tempo, a doença era classificada, quanto a sua gravidade, de acordo 

com o grau de obstrução do fluxo aéreo, avaliado pelo percentual do VEF1 obtido no exame de 

espirometria, onde grau 1 (leve) era atribuído aos pacientes com VEF1 ≥ 80% do predito, grau 2 

(moderado) para aqueles com VEF1 entre 50 e 79,9% do predito, grau 3 (grave) naqueles com VEF1 

entre 30 e 49,9% do predito e grau 4 (muito grave), nos pacientes com VEF1 ˂ 30% do predito 

(GOLD, 2017).  

 No entanto, estudos recentes apontam que existe uma correlação fraca entre o VEF1, os 

sintomas e comprometimento do estado de saúde de um paciente com DPOC (JONES, 2009; HAN 

et al., 2013), sendo necessária a avaliação sintomática, o histórico de exacerbações e a necessidade 

de internações para determinar a classificação da doença. Deste modo, atualmente, a DPOC é 

classificada em A, B, C ou D, de acordo com os critérios do (GOLD,2017), conforme demonstrado 

na figura 1. 
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Figura 2: Classificação da DPOC de acordo com os critérios GOLD 2017. 

 

Diante do fato da DPOC ser uma doença com inúmeros impactos respiratórios e sistêmicos, 

como já expostos, o tratamento rotineiro, além do farmacológico, inclui a participação desses 

indivíduos em programas de reabilitação pulmonar (RP). Atualmente a RP é definida como uma 

intervenção abrangente, baseada na avaliação completa do paciente, seguido por terapias específicas, 

que incluem, mas não estão limitadas, ao treinamento de força e endurance, educação e mudança de 

comportamento, os quais visam melhorar a condição física e psicológica das pessoas com doenças 

respiratórias crônicas, além de promover adesão e mudanças de comportamento a longo prazo 

(ATS/ERS, 2013). 

 Os programas de RP são realizados com, no mínimo, 3 sessões semanais supervisionadas, 

por um período de 6 a 12 semanas (CASABURI & ZUWALLACK, 2009; REVITT et al., 2013). Em 

sua grande maioria, os programas de RP são realizados em indivíduos com estabilidade da doença, 

no entanto o estudo publicado por PUHAN et al.(2009) aponta que a introdução de pacientes que 

exacerbaram em programas de RP, logo após a alta hospitalar, demonstrou ser uma forma de 

tratamento segura e eficaz, o que contribuiu para uma redução dos riscos de hospitalizações futuras, 

além de ter promovido benefícios importantes, como aumento da capacidade ao exercício e da 

qualidade de vida relacionada à saúde. No entanto, o aumento da capacidade de exercício pode não 

necessariamente se traduzir em aumento da atividade física diária (GOLD, 2017). Dentre as 

atividades dos programas de RP, temos aulas educativas quanto ao manejo e autogerenciamento da 

doença, treinamento para implementação das técnicas de conservação de energia, favorecimento da 
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higiene brônquica, realização de exercícios aeróbicos regulares, através de caminhadas livres, esteiras 

e/ou bicicletas estacionárias, treinamento para fortalecimento dos músculos dos membros superiores 

e inferiores, além de treinamento específico para os músculos respiratórios (FERNANDES, 2009).  

 O treinamento muscular respiratório (TMR) tem sido bastante estudado nas últimas décadas 

nesta população. Porém, devido a discrepâncias nas interpretações das evidências existentes, 

associado a limitações dos recursos utilizados e restrições de tempo dos programas de RP, esta terapia 

adjuvante não é, neste momento, incluída em cerca de 50% desses programas (GOSSELINK et al., 

2011; MCCONNELL, 2012; SPRUIT et al., 2014). Sabe-se que o TMR pode gerar aumento da força 

dos músculos respiratórios em pacientes com DPOC, contudo, alguns autores apontam que o 

treinamento, quando não conduzido de forma adequada, pode deixar essa musculatura ainda mais 

sobrecarregada, e consequentemente, com pior desempenho (SHAHIN et al., 2008). Apesar dos 

efeitos benéficos da RP serem amplamente conhecidos, a literatura ainda não tem um consenso sobre 

os efeitos adicionais que o TMR pode proporcionar sobre aspectos clínicos relevantes da doença, 

como a intolerância ao exercício e dispneia, quando o TMR for realizado em associação à RP 

(GOSSELINK et al., 2011). 

 A literatura descreve diferentes modalidades de TMR, como os treinamentos voltados para 

ganhos de força e/ou resistência desta musculatura. Os exercícios realizados com válvulas que impões 

resistência de fluxo cônico, permitem que os indivíduos realizem inspirações contra resistência, para 

ganho de força (FRANÇA et al., 2012) com treinamento específico para músculos isspiratórios 

(TMI). Para o treino de endurance, a literatura aponta o uso da hiperpneia normocápnica (HN), o qual 

consiste em um treinamento que requer que o indivíduo realize hiperventilação voluntária, durante 

um certo período de tempo, mantendo uma isocapnia (MCCONNELL & ROMER, 2004).  

 O treinamento para ganho de força muscular inspiratório com carga linear foi introduzido 

na literatura na década de 1970, onde os exercícios com cargas resistivas, se mostraram eficientes em 

aumentar a área de secção transversa das fibras musculares e geração de força, com claro aumento 

nas proteínas contráteis (ROWLEY, 2005). Clinicamente o TMI determinou aumento da força e 

resistência dos grupos musculares respiratórios em diversas patologias respiratórias crônicas, como a 

DPOC e asma (CRISAFULLI et al., 2007; WEINER et al., 2002). Seus efeitos determinaram 

repercussões positivas na qualidade de vida, redução da dispneia e melhora na capacidade de 

exercício (LOTTERS et al., 2002; GOSSELINK et al., 2011), sendo necessário um tratamento 

constante para a manutenção desses benefícios (BORGE et al., 2015).  
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 Atualmente, estão disponíveis no mercado para TMI, válvulas com resistência de fluxo 

mecânicas e eletrônicas. Segundo a literatura, as válvulas eletrônicas proporcionam alguns benefícios 

em relação ao aumento de volume durante o treinamento, quando comparadas com às válvulas 

mecânicas, no entanto, esses efeitos ainda não foram demonstrados clinicamente (LANGER et al., 

2011). Um dos equipamentos com válvula eletrônica utilizado para TMI é o Power Breathe series 

K®, o qual foi desenvolvido no Reino Unido, tendo como indicação melhorar a força muscular 

inspiratória e desempenho físico após 6 semanas de uso (HART et al., 2001), sendo baseado no 

princípio do treinamento de resistência à inspiração. O equipamento é composto por um bocal 

acoplado ao aparelho, que irá gerar a resistência inspiratória ao exercício de forma eletrônica, sendo 

realiza uma estimativa automática de suas necessidades de carga no início de cada sessão e com isso 

permite um ajuste do treinamento cada vez que o paciente iniciar uma nova sessão, de acordo com a 

aumento da força de seus músculos inspiratórios, assim, a intensidade do treinamento pode ser 

aumentada ou diminuída para um nível desejado, sempre que necessário (BECKERMAN et al., 

2005). 

 

Figura 3: Dispositivo utilizado para realizar treinamento de força 

  

 Para a realização do treinamento de endurance muscular respiratória, a literatura descreve 

a hiperpneia normocápnica (HN) com modalidade terapêutica eficiente, a qual utiliza um dispositivo 

que permite que as inspirações e expirações sejam forçadas pelo mesmo, o que causa o fortalecimento 

seletivo dos músculos respiratórios e mobiliza toda a caixa torácica. A literatura demonstram que a 

terapia com HN reduz a dispneia, melhora a capacidade de exercício e a qualidade de vida em 

indivíduos com DPOC (BERNARDI et al., 2015).  
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 O dispositivo portátil chamado Spiro tiger Medical - STMedical® permite o TMR a partir 

da hiperpneia normocápnica, sendo o mesmo projetado para a realização de hiperventilação 

normocápica controlada por um software. O dispositivo é composto por uma válvula de pistão de 

duas vias conectada a uma bolsa de respiração (figura 2). Durante o treino, o paciente respira para 

dentro e fora, de forma forçada, através de um bocal. Na fase expiratória, a bolsa de respiração se 

enche e, em seguida, a válvula se abre permitindo a liberação de uma parte do ar expirado no 

ambiente. A válvula de pistão é fechada quando a expiração pára e a inspiração inicia. Durante a 

inspiração, a bolsa de reinalação é esvaziada primeiro, permitindo a reinalação do CO2 presente no 

ar expirado e, em seguida, a válvula abre para permitir a entrada de ar fresco no final de cada 

inspiração (SARTORI et al., 2008). Apesar da respiração forçada, a concentração de CO2 no 

organismo é mantida a um nível constante, não havendo risco de tonturas, mal estar ou dores de 

cabeça. O sistema STMedical® emite alarmes visuais e sonoros caso ocorra desvio do padrão 

respiratório e interrompe a terapia se os níveis normocápnicos normais forem excedidos (GUEDDES 

et al., 2005).  

  

 

Figura 4: Dispositivo utilizado para realizar treinamento de endurance por HN 

   

 Estudos sobre a utilização da HN em indivíduos com DPOC ainda são escassos, em em sua 

maioria se utilizam de amostras pequenas e intervenções por curtos períodos. Paneroni et al (2017) 

realizou um treinamento a curto prazo, onde os sujeitos com DPOC realizavam a HN durante 20 

sessões (duas vezes ao dia, 5 dias / semana) e analisou seus efeitos sobre a força e resistência 

musculatura respiratória, assim como a tolerância ao exercício. O estudo de Bernardi et al (2015) 
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também investigou os efeitos da HN sobre a capacidade de exercício, além do padrão ventilatório e 

qualidade de vida de indivíduos com DPOC. Mador et al (2005) investigou se o treinamento de HN, 

quando adicionado a um programa de treinamento de exercícios de resistência, levaria a benefícios 

adicionais em comparação com o treinamento de resistência sozinho em pacientes com DPOC. 

 Além disso, o treinamento dos músculos respiratórios durante programas de reabilitação já 

foram realizados previamente. Em 2013, em um ensaio clínico controlado não randomizado, a 

dispneia, avaliada pela escala de dispneia do mMRC, diminuiu nos dois grupos que participaram de 

um programa de RP, independente do grupo ter recebido ou não TMR para ganho de força (TOUT et 

al., 2013). Recentemente, uma revisão sistemática sobre TMR de 2017, composta por quarenta e três 

estudos, analisou um grupo de tratamento total composto por seiscentos e quarenta e dois pacientes 

e verificou que o TMI melhora a força muscular inspiratória, a qualidade de vida e a capacidade de 

exercício em pacientes com DPOC. Nos estudos analisados nessa revisão, o nível de PImax inicial não 

afetou os resultados encontrados, entretanto, eles sugerem que os efeitos da TMI na dispneia e 

qualidade de vida necessitam ser mais investigados, como também propõem uma atenção especial 

para a associação do TMI com a reabilitação pulmonar (BEAUMONT et al., 2017). O estudo 

realizado por Schultz et al., (2018) se constituiu de um ensaio clínico randomizado, utilizando o TMI 

como complemento à um programa de RP com duração de 3 semanas, e verificaram que houve 

melhora a força muscular inspiratória, mas não apresentram benefícios adicionais em termos de 

capacidade de exercício, qualidade de vida ou dispneia, concluindo que não se deve recomendar a 

adição de TMI aos programas de RP com 3 semanas, para pacientes com DPOC. 

 Já em relação ao treinamento com HN, poucos estudos são citados na literatura utilizando 

essa modalidade. Em 2006, Koppers et al compararam o TMR com HN com treinamento simulado 

realizado nos domicílios, onde 36 pacientes com DPOC moderada e grave treinaram duas vezes ao 

dia durante 15 min, 7 dias por semana, durante 5 semanas. Como resultado, os autores encontraram 

que o TMR com HN isoladamente leva a uma melhora significativa da capacidade de exercício, 

redução da dispneia e melhora da qualidade de vida (KOPPERS et al., 2006). Quando o TMR foi 

realizado utilizando a HN associada a RP, um estudo piloto de Paneroni et al., (2018) demonstrou 

melhora na resistência e força dos músculos inspiratórios, porém sem melhora na tolerância ao 

exercício, quando comparado a RP sem TMR. O estudo conduzido por Mador et al., (2005) 

investigou os benefícios adicionais do treinamento de resistência com HN sozinho e associado a RP 

em pacientes com DPOC, durante oito semanas, e identificou que a resistência dos músculos 

respiratórios melhorou no grupo que realizou TMR, já a capacidade de exercício e qualidade de vida 

aumentaram em ambos, sem diferença significativa desses ganhos entre os grupos. Por fim, em uma 

revisão sistemática publicada em 2015 por Włodarczyk & Barinow-Wojewódzki, sobre o treinamento 
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do SpiroTiger®, foi constatado que o treino neste dispositivo melhora a aptidão dos músculos 

respiratórios, capacidade de exercício e qualidade de vida em pacientes com DPOC. 

 Até o momento, a literatura evidenciou que o TMR é efetivo de forma isolada, no entanto, 

quando o TMR está associado à RP, sua eficácia sobre a dispneia, tolerância ao exercício e qualidade 

de vida relacionada á saúde ainda não estão claramente demonstrados (GOSSELINK et al., 2011). 

Neste contexto, apesar de revisões sistemáticas terem sido desenvolvidas, diferentes resultados ainda 

são encontrados sobre o efeito do TMR em indivíduos com DPOC. Dessa forma, acreditamos que os 

diferentes protocolos de RP associados ou não ao TMR poderão elucidar sobre sua inserção dentro 

dos programas convencionais de reabilitação pulmonar, permitindo ainda, inferir qual das 

modalidades de TMR apresenta melhor resultado, visando a otimização do manejo terapêutico de 

pacientes com DPOC, na melhora dos sintomas de dispneia e tolerância ao exercício, visto que um 

programa terapêutico bem implementado pode reduzir as taxas de morbimortalidade nesses 

indivíduos, bem como melhorar sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
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2.1. Geral  

 Propor um protocolo de RP associado à diferentes modalidades de TMR e avaliar seus efeitos 

adicionais sobre a capacidade de exercício e dispneia em indivíduos com DPOC. 

2.2. Específicos  

 Comparar os efeitos dos protocolos de reabilitação pulmonar sem TMR, reabilitação pulmonar 

com TMR na modalidade resistência de fluxo cônico e RP com TMR por hiperpneia 

normocápnica na força muscular respiratória, resistência muscular e variação de volumes 

pulmonares durante respiração tranquila ou endurance nos diferentes grupos; 

 Avaliar e comparar os volumes da parede torácica e seus compartimentos antes e após os 

protocolos propostos.  

 Comparar os efeitos dos diferentes protocolos propostos de reabilitação pulmonar no estado de 

saúde, risco de exacerbação e mortalidade entre os três grupos do estudo.  
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1. Tipo do estudo 

  Tratou-se de um ensaio clínico aleatório controlado cego, seguindo os critérios do 

consolidated standards of reporting trials (CONSORT) (SCHULZ et al., 2010) e Standard Protocol 

Items Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT) (CHAN et al., 2013). 

 

3.2 Sujeitos  

 Foram convidados a participar do estudo indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC de 

acordo com a GOLD em tratamento no Ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Todos os 

indivíduos selecionados foram avaliados no Laboratório de Desempenho PneumoCardioVascular do 

HUOL / EBSERH para confirmar o estágio da doença. Como critério de inclusão os pacientes 

deveriam estar em acompanhamento clínico com médico especializado em pneumologia, ter idade 

entre 40 e 80 anos, residirem na cidade de Natal/RN/Brasil, não fazer uso de oxigenoterapia, não 

apresentar saturação <90% durante os testes de exercício, sem exacerbação da doença nos últimos 

três meses e não praticar atividade física regular nos últimos seis meses. Aqueles indivíduos com 

comorbidades musculoesqueléticas que prejudicaram a marcha, hipertensos sem medicação de 

controle e/ou com pico hipertensivo (>140/90mmHg) (MALACHIAS et al., 2016) por mais de três 

dias consecutivos, que interrompem o programa terapêutico, que perderem atividade por mais de uma 

semana ou não participaram da reavaliação foram excluídos do estudo. 

 

3.3 Aspectos éticos 

  Este estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REQ-4073) e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob número 

1.663.411 (anexo 1). Todos os sujeitos receberam informações sobre sua participação no estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de acordo com a resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki de 1975 (SHEPHARD, 1976).  

 

3.4 Desenho do Estudo 

  Os pacientes foram recrutados junto ao ambulatório de pneumologia do HUOL / EBSERH 

e convidados a comparecerem ao Laboratório de Desempenho Pneumocardiovascular do HUOL, na 

cidade de Natal-RN, onde realizaram os procedimentos de avaliação inicial e final, as quais foram 

realizadas por um avaliador que não conhecia a qual grupo o indivíduo fazia parte, previamente 

treinado, contendo os seguintes pontos: entrevista com dados referentes à identificação e hábitos de 

vida, antropometria, função pulmonar, força muscular respiratória, capacidade de exercício, volumes 



34 

 

pulmonares associados ao teste de resistência submáxima, força muscular periférica (membros 

superiores e inferiores), dispneia e impacto da DPOC na vida dos voluntários. 

 Posteriormente, os pacientes foram aleatoriamente divididos e randomizados pelo programa 

randomization.com, em 3 grupos: grupo reabilitação pulmonar (RP), grupo RP associado ao TMI 

com resistência de fluxo cônico (RP + TMIRFC) e RP associado ao TMR modalidade de endurance 

por hiperpneia normocapnica (RP + TMRHN). O programa de randomização gerou uma lista com 

números de 1 a 55, onde deste modo, esses números foram randomizados para os grupos onde os 

sujeitos foram numericamente alocados em ordem de chegada para a avaliação inicial. 

 Os três grupos foram submetidos a um programa de reabilitação pulmonar com duração de 

10 semanas, 3 vezes por semana, composto por exercícios aeróbios em esteira, treinamento de 

fortalecimento para membros superiores e inferiores, implementação de atividades com aplicação de 

técnicas de conservação de energia, além de palestra educativa quanto ao manejo e 

autogerenciamento da doença. O grupo RP+TMIRFC realizou treinamento de força, com carga inicial 

de 35% da PImax e progressões semanais até 80% da PImax, reavaliada e ajustada semanalmente. O 

grupo RP+TMIHN realizou o treinamento de endurance através da hiperpneia normocápnica com uma 

bolsa equivalente a 50% da capacidade vital e uma frequência respiratória estimada em 35 vezes o 

valor do volume expiratório forçado no primeiro segundo, com uma reavaliação após 5 semanas de 

treinamento e incrementos de 2 a 3 minutos por semana, até 20 minutos. Após o período de 

intervenção todos os sujeitos foram reavaliados, sem que tivesse sido conhecido em qual grupo de 

intervenção o mesmo foi alocado. Para melhor visualização do desenho do estudo, segue o diagrama 

de fluxo (figura 2) conforme recomendação do CONSORT (SCHULZ et al., 2010) e SPIRIT (CHAN 

et al., 2013). 
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3.5 Diagrama de fluxo 

 

Figura 5. Diagrama de fluxo de pacientes com relação aos protocolos de intervenção 

 

 

3.6 Instrumentos e procedimentos de avaliação  

3.6.1 Avaliação antropométrica 

Os pacientes foram avaliados quanto a sua altura e peso corporal, através de uma balança 

antropométrica com estadiômetro acoplado da marca Filizola (Filizola PL200®, São Paulo, Brasil) 

com capacidade máxima de 200 kg. A partir desses dados foi calculado o índice de massa corpórea 

(IMC), proposto por Quetelet (1835) e utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 

1997 como referência para medida de obesidade em todo o mundo, o qual é expresso pelo peso 

corporal em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (peso/altura2) (HEYMSFIELD 

et al., 2007). 
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3.6.2 Espirometria 

O equipamento utilizado para a realização da prova de função pulmonar foi o espirômetro 

KoKo DigiDoser (Longmont, EUA) acoplado a um microcomputador e calibrado a cada dia de teste. 

O procedimento técnico, os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, valores de referências e 

interpretativos bem como a padronização do equipamento seguiram as recomendações da American 

Thoracic Society / European Respiratory Society (ATS/ERS) (2005). Cada paciente realizou o teste 

na posição sentada numa cadeira confortável e com encosto, usando um clipe nasal. Antes da 

realização do teste os pacientes foram instruídos a respeito de todos os procedimentos. Os pacientes 

respiravam através de um bucal descartável colocado entre seus dentes e foi assegurado que não havia 

vazamentos durante a respiração, a partir da capacidade pulmonar total (CPT) indo até próximo ao 

volume residual (VR), seguido de uma inspiração máxima. Foram realizados o mínimo de três e o 

máximo de oito testes em cada paciente, sendo registradas as três melhores provas, com uma 

variabilidade entre eles inferior a 5% ou 200 ml. Após a realização do procedimento, os sujeitos 

fizeram uso de broncodilatador inalatório e, após 15 minutos, foram submetidos a uma nova avaliação 

espirométrica, seguindo os critérios acima descritos. Foram considerados para análise o volume 

expiratório forçado do 1º segundo (VEF1), capacidade vital forçada (CVF) e relação VEF1/CVF nos 

seus valores absolutos e relativos, sendo este último obtido pela comparação com a curva de 

normalidade para todas as variáveis espirométricas (MILLER et al., 2005), sendo utilizados os valores 

de referência preditos por Pereira et al (2007).  

 

3.6.3 Pressões respiratórias máximas, pressão inspiratória nasal de sniff (SNIP) e pressão 

inspiratória máxima sustentada (SPImax)  

 A força dos músculos respiratórios foi mensurada utilizando-se um manovacuômetro digital 

(NEPEB-LabCare/UFMG, produzido em Belo Horizonte, Brasil). Os testes foram realizados com os 

pacientes sentados, após a realização da prova de função pulmonar, respeitando um período de 

descanso entre os testes de 10 minutos. Antes de cada teste, os pacientes foram detalhadamente 

orientados sobre os procedimentos e os resultados obtidos. Os critérios técnicos de aceitabilidade e 

reprodutibilidade seguiram as normas e recomendações da ATS/ERS (2002). Para obtenção da força 

muscular inspiratória (PImax) foi solicitado aos pacientes que realizassem uma expiração máxima 

(próximo ao VR, seguida de uma inspiração máxima (próximo a CPT). Enquanto que para a obtenção 

da força muscular expiratória (PEmax), foi solicitado a realização uma inspiração máxima (próxima a 

CPT) seguida de uma expiração máxima (próxima ao VR), sendo realizado um pequeno orifício no 
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bucal para dissipar as pressões geradas pela musculatura da face e orofaringe, sem afetar as pressões 

produzidas pela musculatura da caixa torácica com a glote aberta, nesta fase da avaliação (SUPINSKI, 

1999). Para cada avaliação, foi considerado o valor máximo obtido em, no máximo cinco provas, 

desde que este valor não apresentasse diferença superior a 10% entre as três melhores provas. Os 

valores obtidos foram comparados com os valores de referência descritos para a população brasileira 

(NEDER et al., 1999) e analisados nos seus valores absolutos e relativos. 

A SNIP, pressão inspiratória nasal, ou o sniff teste, foi realizado a partir da Capacidade 

Residual Funcional (CRF), solicitando ao paciente que após uma expiração tranquila realizasse uma 

inspiração máxima, sem sustentação, caracterizada como uma fungada, com uma fossa nasal ocluída 

por um plug com um orifício de aproximadamente 1 mm, acoplado à um cateter de linha de pressão 

conectado ao manovacuômetro digital e a outra fossa nasal sem oclusão. Foram realizadas 10 medidas 

de SNIP, separadas por um período de repouso de 30 segundos (MOORE et al., 2010). A prova de 

maior valor foi registrada e para determinação dos valores de referências utilizaremos as equações 

preditivas descritas previamente (ARAÚJO et al., 2012).  

 Para medir a pressão inspiratória máxima sustentada (SPImax), o mesmo manôvacuômetro 

foi utilizado. O aparelho foi conectado a um bocal tipo mergulhador, através de uma peça acrílica 

com um orifício de vazão de ar de 2 mm e um orifício de oclusão de 6 mm. O manovacuômetro se 

comunicava com o software (Manovac 3.0-A), pelo qual os dados foram acessados após serem 

coletados (IONESCU et al., 1998; CHATHAM et al., 1994; PESSOA et al., 2014). Os indivíduos 

foram instruídos a respirar calmamente perto do volume corrente através do bocal conectado ao 

manuvacuômetro por três respirações consecutivas. O avaliador fornecia o seguinte comando verbal: 

"Empurre o ar para fora, empurre o ar para dentro ...". Os próximos passos foram: (1) exalação lenta, 

perto do volume residual no comando verbal "Empurrar todo o ar para fora ..."; (2) sinalizando o final 

da exalação total e lenta pelo paciente, mostrado elevação o braço esquerdo; (3) obstrução do orifício 

de oclusão pelo avaliador e (4) realização de um esforço inspiratório máximo, próximo da CPT, que 

foi sustentado o maior tempo possível, no comando: "Respire fundo e segure-o , Segure-o ... ... ... 

segure-o " (ATS/ERS, 2002; CHATHAM et al., 1994; MICKLEBOROUGH et al., 2010). O teste foi 

considerado completo quando os indivíduos realizam pelo menos três esforços aceitáveis, o que 

significou que não havia vazamento de ar entre os lábios e a peça da boca e/ou clip de nariz, e destes 

dois esforços reprodutíveis (com variação igual ou inferior a 10% do teste, com a área variável sob o 

valor da curva pressão-tempo, uma vez que não foi o último teste). Foram realizados oito esforços 

inspiratórios, com um intervalo de um minuto entre os testes (MOORE et al., 2010). 
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3.6.4 Teste de resistência muscular dinâmica (VVM) 

 O teste de resistência muscular dinâmica ou ventilação voluntária máxima (VVM) foi 

realizado durante 15 segundos (VVM15s), usando um espirômetro KoKo DigiDoser (Longmont, 

EUA). Os indivíduos foram posicionados em posição sentada e confortável, com um clipe nasal e 

foram instruídos antes do início do teste a respirar o mais rápido e profundo possível. Durante o teste, 

a estimulação ativa foi realizada pelo avaliador, com a cadência “ puxa e solta, puxa e solta” para 

manter um ritmo constante e regular com o mesmo volume e frequência durante todo o teste. A 

manobra foi avaliada por 3 testes de 15s cada, sendo o melhor teste aquele que apresentou o maior 

valor e este não apresentou diferença maior que 10% do menor teste (ATS/ERS, 2005). Foram 

utilizados os valores de referência proposto por NEDER et al. (1999). Durante o período de 

intervenção, foi monitorado o tempo de exercício de endurance diários, para o grupo que realizou o 

protocolo de RP+TMRHN, a cada dia de treinamento, sendo os valores dos mesmos analisados ao 

final da aplicação do protocolo. 

 

3.6.5 Avaliação dos volumes da parede torácica  

 Análise da cinemática respiratória integrada aos sinais dos volumes pulmonares, fluxo, 

pressão e atividade muscular respiratória foram avaliados durante um espirograma, composto porum 

minuto de respiração basal (QB), seguido de ciclo respiratório máximo (CVL), em seguida 20 

segundos de respiração basal (QB), depois 15 segundos de ventilação voluntária máxima (VVM) e 

finalizado com um minuto de respiração basal para recuperação (recovery), conforme demosntrado 

na figura 6. Todos os sinais foram integrados usando Pletismografia Optoeletrônica OEP, BTS, Milão 

- Itália). A avaliação do fluxo e da pressão gerada nas vias aéreas foi realizada por meio de um 

pneumotacógrafo da série 0-800 lpm (cabeçote de medição de vazão), interligado a um amplificador 

Série RSS100HR (Research Pneumotach System, Hans Rudolph INC, EUA). Os volumes da parede 

torácica e seus compartimentos (caixa torácica pulmonar, caixa torácica abdominal e abdome) foram 

avaliados por pletismografia optoeletrônica. Este sistema permitiu a análise cinemática 

computacional das três dimensões do complexo da parede torácica através de 89 sensores ópticos 

colocados na parede torácica. Os sensores são pequenos hemisférios (5 mm de diâmetro) revestidos 

com uma substância reflexiva e foram colocados circunferencialmente nas três regiões horizontais da 

parede torácica entre a clavícula e a espinha ilíaca superior. Os sensores foram colocados em cinco 

colunas verticais nas regiões anterior e posterior e em duas colunas adicionais na linha axilar (CALA 

et al., 1996; ALIVERTI et al., 1997; ALIVERTI et al., 2001; ALIVERTI et al., 2009). O limite entre 

a caixa torácica pulmonar e abdominal foi assumido no nível do processo xifóide, e o limite entre a 
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caixa torácica abdominal e o abdome foi assumido como a margem costal ântero-inferior e margem 

costal póstero-inferior. As coordenadas dos sensores foram avaliadas usando um sistema de 

configuração cinemática em oito câmeras fotossensíveis (quatro na região frontal e quatro na região 

posterior) com uma frequência de aquisição de 60 Hz. Com base nas imagens capturadas, os volumes 

da parede torácica foram calculados por uma superfície de triangulação. O volume, o fluxo e o tempo 

do padrão respiratório foram considerados para a análise. Além disso, volumes operacionais (volume 

inspiratório final e volume expiratório final) foram avaliados (PARREIRA et al., 2012). 

 

Figura 6: Espirograma utilizado durante a coleta dos dados de plestismografia optoeletrônica e 

pneumotacografia (Fonte: autores do estudo). 

 

3.6.6 Força muscular periférica  

A Força muscular periférica de preensão manual foi obtida através da dinamometria de mão 

do lado dominante, com o equipamento Jamar (Sammons Preston; Boolingbrook, IL, USA). Foram 

realizadas três provas reprodutíveis (≤ 5%) onde o maior valor obtido foi considerado para análise, 

utilizando como equação de referência previamente descrita (NOVAES et al., 2009). A força dos 

membros inferiores foi avaliada pelo teste de uma repetição máxima (RM) do lado dominante, na 

mesa extensora 405 Embreex (Physicus®, São Paulo, Brasil), com capacidade de carga de 50 kg. Para 

a realização do teste, os sujeitos tinham até cinco tentativas para a determinação de 1RM, com 

intervalo de três a cinco minutos entre as tentativas (MUELLER et al., 2008).  
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3.6.7 Testes de campo: Teste da caminhada dos seis minutos (6MWT) e teste incremental de 

caminhada (ISWT) 

O 6MWT foi realizado seguindo os procedimentos técnicos descritos pela American Thoracic 

Society (2002). Foi solicitado aos sujeitos caminhar, o mais rápido possível, durante o tempo 

estabelecido de 6 minutos, em um corredor plano, como uma distância de 30 metros (figura 7), onde 

o paciente deveria ir e retornar o máximo de vezes possível durante o tempo pré-determinado 

(NEDER, 2007). Antes de iniciar os testes foram verificados a frequência respiratória, frequência 

cardíaca e a saturação periférica de oxigênio (SpO2), através de oxímetro de pulso portátil (Nonim 

Medical, INC, 2500A, Plymouth, MN, Estados Unidos). A pressão arterial foi verificada utilizando-

se um tensiômetro analógico (Becton Dickinson - BD®, Brasil) e um estetoscópio (Littmann® classic 

II, 3M, USA). Os sintomas subjetivos de dispneia e fadiga de membros inferiores foram quantificados 

pela escala de Borg modificada de 0 a 10 (BRUNETTO et al., 2002) (anexo 2). Durante todo o teste, 

foram monitorados a frequência cardíaca (FC) e a SpO2 e, cada minuto, o paciente recebeu uma frase 

incentivo padronizada seguindo os procedimentos técnicos do teste. Ao final do teste a distância total 

percorrida foi calculada e todos os parâmetros avaliados previamente foram reavaliados 

imediatamente após o término do teste e na reavaliação do repouso após o primeiro e segundo minutos 

(CASAS et al., 2005). Ao final do teste a distância total percorrida foi calculada e todos os parâmetros 

avaliados previamente foram reavaliados imediatamente após o término do teste e na reavaliação do 

repouso após o primeiro e segundo minutos (CASAS et al., 2005). Risco de exacerbação foi calculado 

a partir da diferença entre a FC verificada 6º minuto do 6MWT e a FC verificada no 1º minuto de 

repouso. Valores ≤ 14bpm significam maior risco dos sujeitos exacerbarem. 

 

Figura 7: Distância a percorrer durante o 6MWT 

 

 Para a realização do ISWT foi adotado o protocolo proposto por Singh et al. (1992), onde 

foi delimitado uma distância de 10 metros, em um corredor plano, onde o paciente foi orientado a 

caminhar ou correr, de um extremo ao outro, sendo a velocidade da caminhada controlada por um 

disparo sonoro (bip único). O teste era composto por 12 estágios (figura 8), sendo ofertado um 
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aumento da velocidade em 0,17 metros/segundo a cada minuto, onde esta alteração da velocidade foi 

indicada por um sinal sonoro triplo (BIP triplo), a cada minuto.  

 

Figura 8: Distância a percorrer durante o ISWT 

  

 O teste iniciou com o paciente posicionado em uma das extremidades, caso o paciente 

chegasse a extremidade oposta e não tivesse havido ainda o sinal sonoro, este deveria parar e aguardar 

o mesmo para reiniciar o teste. O teste foi interrompido pela exaustão do paciente ou quando este não 

conseguiu mais manter a velocidade proposta. A distância percorrida ao completar cada estágio está 

descrita no quadro 1. Antes de iniciar e após o teste foram verificadas todos as variáveis 

cardiorrespiratória, além das sensações de dispneia e fadiga (NICI et al., 2006; JÜRGENSEN et al, 

2011), sendo utilizada a equação de predição da distância percorrida proposta por Probst et al. (2012).  

 

Quadro 1: Estágios do teste incremental de caminhada 

 

Estágio Nº do ISWT (10 m cada) Velocidade (m/s) Distância total (m) 

1 3 0,5 30 

2 4 0,67 70 

3 5 0,83 120 

4 6 1 180 

5 7 1,16 250 

6 8 1,33 330 

7 9 1,5 420 

8 10 1,66 520 

9 11 1,83 630 

10 12 2 750 

11 13 2,16 880 

12 14 2,33 1020 

 

Adaptado de Singh et al. (1992). m: metros, s: segundos. 
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3.6.8 Estado de saúde e dispneia  

  

 O estado de saúde foi avaliado através do COPD Assessment Test (CAT) (JONES et al., 2009), 

traduzido e validado para o português do Brasil (Silva et al. (2013). Este instrumento é composto por 

8 questões que abordam aspectos como “tosse, catarro, aperto no peito, falta de ar, limitações nas 

atividades domiciliares, confiança em sair de casa, sono e energia” (anexo 3). A pontuação varia de 

0 a 5 pontos para cada item, totalizando no máximo 40 pontos. Ao final, soma-se a pontuação de 

todas as respostas, onde os resultados irão classificar os doentes quanto ao impacto clínico da DPOC 

da seguinte maneira: 6-10 pontos é leve; 11-20 é moderado; 21-30 é grave; e 31-40 é muito grave 

(JONES et al., 2009).  

A dispneia percebida foi avaliada mediante a escala do Medical Research Council (mMRC), 

sendo esta composta por cinco itens (anexo 4), onde o paciente escolhe o item que corresponde à 

limitação que a dispneia causa nas suas atividades cotidianas (KOVELIS et al., 2008). 

 

3.6.9 Índice de mortalidade BODE  

Através do índice BODE (Body, Airway Obstruction, Dyspnea, and Exercise capacity) foi 

avaliado o risco de mortalidade dos pacientes (ELHOFFY, 2010). Este instrumento é composto da 

avaliação de quatro parâmetros, o índice de massa corporal (IMC), o percentual do VEF1 de acordo 

com o valor predito, a distância percorrida no 6MWT (anexo 5) e a pontuação obtida pela escala de 

dispneia do mMRC. A pontuação varia de 0 a 10, quanto maior a pontuação obtida, maior será o risco 

de mortalidade dos sujeitos (ARAÚJO & HOLANDA, 2010). Os voluntários foram subdivididos em 

quatro quartis de acordo com sua pontuação no BODE, seguindo a classificação a seguir proposta por 

Celli et al. (2004): quartil I: 0 a 2 pontos; quartil II: 3 a 4 pontos; quartil III: 5 a 6 pontos; quartil IV: 

7 a 10 pontos. 

 

 

3.7 Programa de reabilitação pulmonar e treinamento dos músculos respiratórios  

Todos os sujeitos que compõem os três grupos deste estudo receberam o treinamento proposto no 

programa de reabilitação convencional. No entanto, os grupos RP+TMRRFC e RP+TMRHN receberam 

adicionalmente o treinamento dos músculos respiratórios, sendo este realizado por instrumentos 

distintos, os quais são abordados nos itens 3.7.1 e 3.7.2.  
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3.7.1. Programa de reabilitação pulmonar convencional 

As atividades propostas pelos programas de RP foram realizadas durante 10 semanas 

consecutivas, com uma frequência de três encontros semanais para atividades com supervisão de um 

fisioterapeuta previamente treinado, conforme ficha de acompanhamento individual (apêndice 3), em 

dias alternados, realizados em ambiente climatizado, com temperatura variando entre 23º e 26º C. 

Assim, os indivíduos eram orientados para realizar as atividades do programa de reabilitação durante 

5 dias por semana, dos quais três foram com supervisão e duas foram sem supervisão, por, no mínimo, 

uma hora por dia, conforme recomendação do Guideline on Pulmonary Rehabilitation in Adults 

(BTS, 2013; SPRUIT et al., 2013).  

 Os três grupos foram submetidos a um Programa de Reabilitação Pulmonar convencional 

composto por exercícios aeróbios em esteira, treinamento de fortalecimento para membros superiores 

e inferiores, implementação de atividades com aplicação de técnicas de conservação de energia, além 

de palestra educativa quanto ao manejo e autogerenciamento da doença, como detalhado abaixo: 

 Aulas educativas: abordou-se temáticas referentes ao manejo e autogerenciamento da doença, 

incluindo esclarecimentos quanto a doença e suas repercussões clínicas gerais, enfatizando a 

importância do acompanhamento médico, informações sobre a necessidade da cessação do 

tabagismo e suas implicações, aderência a medicação, com orientações quanto ao uso 

adequado com relação a dosagem e horário, manutenção de exercícios regulares e aumento 

da atividade física diária, mudança de hábitos alimentares, técnicas de respiração para 

regulação da dispneia, além de estratégias para evitar, reconhecer e tratar as exacerbações, 

como vacinação (LANGER et al., 2009);  

 Técnicas de conservação de energia: Foi fornecido orientações, através de uma cartilha 

educativa (apêndice 4), ao paciente de como controlar o tempo de suas atividades de vida 

diária, de modo que a fadiga não acontecesse, intercalando com horas de descanso. Além 

disso, os sujeitos foram orientados quanto a importância de controlar o ritmo de realização 

das atividades de vida diária, o qual deverá ser lento, e iniciando as mesmas, com pelo menos 

30 minutos de descanso após cada refeição. Além disso, adequação na disposição dos objetos 

deve ser realizada de acordo com a frequência de utilização no dia-a-dia, para que seja evitado 

a realização de movimentos de elevação dos MMSS, coordenando as atividades de esforço 

com a respiração (SINGH & SINGH, 2012); 

 Exercícios aeróbicos: O exercício aeróbico foi realizado em esteira, de forma individualizada, 

com velocidade determinada pelo desempenho no ISWT: aquecimento e desaquecimento a 
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40% e treinamento a 70%. (ONG, 2004) O tempo alvo de treinamento era de 30 minutos, 

sendo dividido em 3 minutos de aquecimento, 24 minutos de treino e 3 minutos de 

desaquecimento (KUNIKOSHITA et al., 2006; FERREIRA et al., 2009). Os critérios de 

interrupção foram BORG dispneia 5 (intensa), FC > 85% do valor da FC máxima individual 

(220 - idade), ou SpO2<90% (LANGER et al., 2009). Os participantes foram orientados a 

manter as atividades aeróbicas nos 2 dias que não estiveram realizando o programa de RP 

supervisionado. Durante estas atividades, os indivíduos foram orientados a utilizar a escala de 

Borg modificada (0 a 10) para controlar as sensações de dispneia e fadiga antes de iniciar a 

atividade, imediatamente após e após 2 minutos de repouso do final da atividade, com 

interrupção dos exercícios se os valores ultrapassarem cinco, sendo os dados registrados 

diariamente pelos participantes em um diário de acompanhamento individual (apêndice 4). 

 Fortalecimentos dos músculos dos membros superiores e inferiores: Treinamento de 

fortalecimento para os músculos dos membros inferiores e superiores foram realizados através 

de um programa composto por 3 séries de 12 repetições, utilizando-se inicialmente 60% de 1 

repetição máxima (1RM) identificada na avaliação, sendo está carga aumentada para 70% na 

quinta semana e 80% na nona semana de treinamento (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE, 2009). Para os membros superiores o treinamento foi direcionado para os 

músculos bíceps, tríceps, peitorais e deltóides, e para os membros inferiores, o treinamento 

foi para quadríceps e ísquios tibiais (ATS/ERS, 2013). 

 

Quanto ao TMR, o grupo RP realizou apenas os exercícios propostos acima, enquanto os 

grupos RP+TMRRFC e RP+TMRHN realizaram todas as atividades acima descritas, além do TMR 

especifico, conforme descrito abaixo.  

 

3.7.1.  Treinamento muscular inspiratório com resistência ao fluxo cônico (RP+TMRRFC) 

O treinamento dos músculos respiratórios foi realizado através de uma resistência de fluxo 

cônico (Power Breathe series K®) com base nos valores obtidos na avaliação inicial da PImáx, sendo 

iniciado com uma carga de 35% desta pressão, evoluindo com um aumento de 5% por semana, 

devendo chegar na 10ª semana com uma carga de 80%. No primeiro atendimento de cada semana foi 

reavaliada as PImáx para ajuste do percentual de carga de treinamento de acordo com os valores obtidos 

semanalmente, sendo realizados 3 séries de 12 repetições, conforme proposto pelo protocolo de 

Huang et al., (2011). A tela de LCD do equipamento serviu como janela para ajustes da resistência e 
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para visualização dos resultados do treinamento. O Power Breathe series K® realizou uma estimativa 

automática das necessidades de carga no início de cada sessão e com isso houve um ajuste do 

treinamento cada vez que o paciente iniciava uma nova sessão.  

 

3.7.2. Treinamento muscular inspiratório na modalidade de endurance por hiperpneia normocápnica 

(RP+TMRHN) 

O grupo RP+TMIHN realizou o treinamento (Spiro tiger Medical - STMedical®) com uma 

bolsa equivalente a 50% da CV e F estimada em 35 vezes o valor do VEF1 (cerca de 50% da VVM), 

com uma reavaliação após 5 semanas de treinamento (KOPPERS et al., 2006). Os indivíduos foram 

encorajados com instruções, tais como "respire mais rápido" e utlizaram clipes nazais para garantir 

que respirassem exclusivamente através do dispositivo. Iniciou-se com uma F entre 20 e 24 irpm e 

duração de 2 a 3 minutos, de modo que, ao final de sexta semana, o paciente estivesse  mantendo um 

tempo médio de 10 minutos e uma F média de 30 irpm. Era esperado que, ao final das 10 semanas, o 

tempo total fosse de 20 minutos, com uma F média de 35 irpm (MADOR et al., 2005; SCHERER et 

al., 2000). O armazenador de dados integrado ao aparelho salvavou todas as informações relativas à 

terapêutica como a duração da sessão, F, volumes minutos e volume respirado total (GUEDDES et 

al., 2005). No quadro 1 estão resumidas as atividades de treinamento descritas acima. 

Quadro 2: Protocolo de intervenção de Reabilitação Pulmonar 

 Exercício aeróbico Fortalecimento 

MMII 
Fortalecimento 

MMSS 
TMR 

Força 
TMR 

Endurance 

1ª 

semana 
3 min aquecimento (40% 

ISWT) + 15 min treino (70% 

ISWT)  + desaquecimento 

(40% ISWT). 

3 séries de 12 

repetições (60% 

de 1RM). 

3 séries de 12 

repetições (60% 

da dinamometria 

da mão). 

3 séries de 12 

repetições 

(35%  PImax). 

2-3 min 

(bolsa 50% 

CV), 

F=35*VEF1. 

5ª 

semana 
3 min aquecimento (40% 

ISWT) + 25 min treino (70% 

ISWT)  + desaquecimento 

(40% ISWT). 

3 séries de 12 

repetições (70% 

de 1RM). 

3 séries de 12 

repetições (70% 

da dinamometria 

da mão). 

3 séries de 12 

repetições 

(55%  PImax) 

10 min (bolsa 

50% CV), 

F=35*VEF1. 

9ª  

semana 
3 min aquecimento (40% 

ISWT) + 25 min treino (70% 

ISWT)  + desaquecimento 

(40% ISWT). 

3 séries de 12 

repetições (80% 

de 1RM). 

3 séries de 12 

repetições (80% 

da dinamometria 

da mão). 

3 séries de 12 

repetições 

(75%  PImax). 

20 min (bolsa 

50% CV), 

F=35*VEF1. 

 

Min: minutos; ISWT: teste incremental de caminhada; 1RP: 1 repetição máxima; PImax: pressão inspiratória máxima; 

%: por cento; CV: capacidade vital; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; F: frequencia respiratória; 

*: multiplicado. 
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3.8 Cálculo amostral 

 Para obtenção no número total da amostra foi utilizado o programa estatístico G Power, 

sendo utilizado o teste da ANOVA two way para medidas repetidas. Para o cálculo foram utilizadas 

as médias e desvios padrão dos metros percorridos no 6MWT nos grupos reabilitação e controle do 

estudo de Elci et al (2008), sendo encontrado um tamanho amostral de 32 sujeitos (tamanho do efeito 

= 1,42, potência 1-β = 99% e α = 0,01). Como o estudo utilizado para a realização cálculo era 

composto por dois grupos (reabilitação e controle) e o nosso foi composto por três grupos, assumimos 

que os 32 sujeitos fizeram parte do programa de reabilitação (grupos RP + TMRRFC e RP + TMRHN) 

e mais 16 sujeitos foram adicionados como grupo controle do estudo, totalizando uma amostra de 48 

sujeitos. 

 

3.9 Análise estatística 

Foi utilizado o pacote estatístico GraphPad Prism 6 software (GraphPad Software Inc., San 

Diego Califórnia USA), com nível de significância de 95% (p<0,05). Utilizou-se o teste de Shapiro 

Wilk para testar as diferenças entre as variáveis de interesse nos grupos estudados. A estatística 

descritiva foi realizada utilizando as medidas de distribuição paramétrica (média, desvio padrão, 

frequência absoluta e relativa), considerando as variáveis de interesse com o objetivo de caracterizar 

a amostra. Para testar de houve diferença entre os grupos foi utilizado o teste do Chi Quadrado de 

Pearson para as variáveis categóricas e o teste da ANOVA one way para as variáveis numéricas. 

Posteriormente, para verificar os resultados intra e entre os três grupos, nas avaliações inicial e final, 

foi utilizado a análise de variância ANOVA two-way, associada ao Pos Hoc de Bonferoni. 
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4. RESULTADOS  
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 Os resultados do presente trabalho serão apresentados de forma preliminar, em dois produtos: 

1. Protocolo proposto: Artigo submetido ao periódico Trials Journal (Qualis A1) - Effects of 

different modalities of inspiratory muscle training as an add-on to conventional treatment of 

patients with obstructive pulmonary disease (COPD): study protocol for a randomized controlled 

trial. Protocolo do ensaio clínico, estando o mesmo em avaliação, de acordo com as normas 

editoriais (anexo 6). 

2. Resultados do ensaio clínico. 
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4.1 Artigo submetido ao periódico Trials Journal: Protocolo do ensaio clínico 

 

Effects of different modalities of inspiratory muscle training as an add-on to 
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ABSTRACT 

Introduction 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) leads to peripheral and respiratory muscle 

dysfunctions. Nowadays, inspiratory muscle training can be geared towards strength or endurance 

gains. This study aims to investigate the effects of an inspiratory muscle training protocol (IMT) 

using different therapeutic modalities to be implemented in pulmonary rehabilitation programs. The 

effects of IMT on exercise capacity were considered as the primary endpoint and the effects of IMT 

on inspiratory muscle function, health-related quality of life, and daily physical activity level were 

considered as the secondary outcomes.  

Methods 

A blinded-investigator randomized controlled clinical trial. Sixty subjects will be randomly allocated 

into three groups: 1) pulmonary rehabilitation (PR) associated with inspiratory muscle training 

without any load (PRWIMT); 2) PR associated with inspiratory muscle training with linear load 

(PRIMTLL); and 3) PR associated with inspiratory muscle training with isocapnic voluntary 

hyperpneia (PRIMTIVH). The protocol will be performed five days a week (three days with 

supervision), and for 10 weeks. The study will assess anthropometric data, lung function, respiratory 

muscle strength, functional capacity by the incremental shuttle walking test (ISWT) and 6 minutes 

walking test (6MWT), lung volumes during submaximal endurance test, peripheral muscle strength 

of upper and lower limbs, dyspnea and quality of life related to health, before and after the training 

protocol. Normality will be tested using Kolmogorov-Smirnov test and variables will be compared 

by two-way ANOVA. Significance level was set at p<0.05. Ethics approval was obtained from the 

Institutional research ethics committee (1.663.411). The study results will be disseminated through 

presentation on specific scientific conferences and publication on peer-reviewed journals.  

 

Discussion 

The different IMT protocols used in our study, will be able to guide respiratory therapists to 

understand and to include on conventional PR programs the most effective respiratory muscle training 

type in COPD subjects.  
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Trial Registration  

REQ-4073, Brazilian clinical trial database. Registered on 11 March 2017.  

Version 2: reviewed by the authors in 29/01/2018 

Keywords: COPD; Training; Respiratory muscle training; Pulmonary rehabilitation. 

 

STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THE STUDY 

 The study is an investigator blinded randomized controlled trial designed to better understand 

further effects that inspiratory muscle training may add to conventional pulmonary 

rehabilitation programs.  

 The subjects will be reevaluated after the protocol by an evaluator blinded to the intervention 

protocol allocation to describe the effects of different IMT modalities on exercise capacity. 

One limitation of the study is that the training protocol will be partially performed at home without 

clinical supervision by the studied subjects. 

 

 

BACKGROUND 

 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic, preventable and treatable 

disease that is characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitations, with the 

primary triggering factor being the significant exposure to noxious particles or gases, which produce 

airway and / or alveolar airway changes [1], that presents extra-pulmonary manifestations such as 

skeletal muscle dysfunction, which is an important prognostic factor that justifies exercise intolerance 

in these patients [2].  

 In addition to pharmacological treatment, it is recommended that individuals with COPD take 

part in pulmonary rehabilitation programs. Nowadays, pulmonary rehabilitation is defined as an 

embracing intervention based on the complete evaluation of the patient followed by specific therapies 

that include but are not limited to training, education and behavior changes aiming to improve 

physical performance and the psychological status of individuals with chronic respiratory disease, as 

well as to promote long term adherence and behavior changes [3]. 

 Inspiratory muscle training (IMT) may generate strength increase in patients with COPD; 

however, studies have shown that the training may overload these muscles when not well performed 

[4]. Although decades have passed with several studies about IMT in patients with COPD being 

conducted, there are still doubts regarding IMT efficiency and its influence to exercise tolerance in 
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COPD subjects. Studies have shown that IMT does not determine exercise performance improvement 

in COPD, or there is a weak correlation between respiratory muscle changes due to IMT and exercise 

performance [5].  

 The literature describes two modalities of respiratory muscle training. Isocapnic voluntary 

hyperpnea which consists of a training that requires the individual to perform voluntary 

hyperventilation, during a certain period of time, maintaining an isocapnea [6] and; threshold valves 

of pressure loading, that imposes to individuals to perform inspirations or expirations against 

resistance [7]. This device allows inspirations and expirations to be forced by the device, which causes 

selective strengthening of the respiratory muscles, and mobilizes the entire ribcage. Studies show that 

therapy with isocapnic voluntary hyperpneia reduces dyspnea, improves exercise capacity and the 

quality of life of these subjects [8]. Currently, the market has electronic IMT valves that seem to 

provide some benefits in relation to volume increase during training compared to mechanical valves, 

however these effects have not yet been clinically demonstrated [9], there have been, to date, 

disagreements over the effects of inspiratory muscle training in individuals with COPD [8]. 

 

 Due to different results on the effect of inspiratory muscle training in COPD subjects, the 

aim of this study will be to investigate the effects of an inspiratory muscle training protocol to be 

included in pulmonary rehabilitation programs. The first outcome will be the effects of the training 

on exercise capacity. Training on inspiratory muscle function (strength and resistance), state of health 

and dyspnea level will be considered as secondary outcomes. We believe that the different protocols 

used in our study are able to guide physiotherapists with regard to the most effective type of 

inspiratory muscle training, as well as to elucidate the effects of IMT on exercise tolerance, to identify 

if there is any repercussion on strength and the resistance of the respiratory muscles when subjected 

to different trainings. In addition, the best IMT modality can be included in conventional pulmonary 

rehabilitation programs, allowing optimization of the therapeutic management of patients with 

COPD. It is also hoped that these results will endorse adjustments to the modalities used to strengthen 

respiratory muscles, as we believe that a well-implemented therapeutic program can reduce morbidity 

/ mortality rates in these individuals, as well as improve their quality of life.  
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METHODS 

Study 

This is a blinded randomized controlled clinical trial. Pulmonary rehabilitation program will be 

performed by a Respiratory Therapist. Initial and final assessment will be performed by another 

previously trained Respiratory Therapist who will be blinded for the allocation groups in accordance 

with the Consolidated standards of reporting trials (CONSORT) [10] and Standard Protocol Items 

Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT) [11]. 

 

Subjects 

Individuals with a clinical diagnosis of COPD according to the Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD) being treated at the Pulmonology Ambulatory of University 

Hospital Onofre Lopes (HUOL)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) will be 

invited to participate in the study. All selected individuals will be assessed at the 

PneumoCardioVascular Lab HUOL/EBSERH to confirm disease stage. Patients in clinical follow-up 

with a specialized pulmonology physician, aged between 40 and 80 years, living in the city of Natal, 

RN/Brazil, not using Oxigenotheraphy or presenting disease exacerbation in the last three months, 

and those not practicing regular physical activity in the last six months will be eligible to participate. 

Subjects presenting musculoskeletal comorbidities that impair the subject’s gait, peripheral oxygen 

saturation (SpO2) < 90% during six minute walking test, hypertensive subjects without control 

medication as well as those presenting hypertensive peak (>140/90mmHg) [12] for more than three 

consecutive days, those with intellectual understanding impairment that interferes in the evaluation 

tests, that stop the therapeutic program, miss activity for more than one week or miss reevaluation 

will be excluded from the study.  

Study Design  

 After recruitment, subjects will be invited to attend the PneumoCardioVascular and 

Respiratory Muscle Performance Laboratory HUOL/EBSERH to perform an initial evaluation. The 

assessment will be performed by a previously trained evaluator blinded for the intervention allocation 

group and include anthropometry, lung function, respiratory muscle strength, exercise capacity, lung 

volumes associated to the submaximal endurance test, peripheral muscle strength (upper and lower 

limbs), dyspnea and impact of COPD on a person’s life. After evaluation, a secure web-based 

randomization system (randomization.com) will be used to allocate subjects into three groups: the 
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group PRWIMT will perform pulmonary rehabilitation and IMT without any load; the PRIMTLL 

group will perform PR and IMT with linear load, and the group PRIMTIVH will perform PR and 

IMT with isocapnic voluntary hyperpneia. The web-based randomization firstly generates a list of 

numbers from one to 60. Thus, these numbers are randomized into the studies groups in which the 

subjects will be numerically allocated in order of arrival.  After the intervention period, a blind 

evaluator to the intervention groups, as represented in figure 1: flow diagram of the intervention 

protocols, will reevaluate all cases, according to the schedule of the study in figure 2. 

 

Intervention 

Pulmonary rehabilitation program and respiratory muscles training 

 Pulmonary rehabilitation protocol will be performed three times a week during 10 

consecutive weeks. All activities will be supervised by a previously trained Respiratory Therapist in 

a room with controlled temperature set between 23ºC and 26ºC. All individuals will be instructed to 

perform the rehabilitation program during five days a week – three with supervision and two without 

supervision – for at least one hour a day, according to the recommendations of the guideline on 

pulmonary rehabilitation in adults [13]. Subjects will receive orientation to fill in the unsupervised 

exercise diary regarding type of exercise, duration, frequency as well as for symptoms referenced 

during the activity using the modified Borg scale (from 4 to 6) to limit the intensity of the exercise 

[14]. To maintain adherence of the subjects, they will have access to the results of all evaluations and 

will be able to make appointments with a pulmonologist before and after the intervention. 

 All three groups will be submitted to conventional rehabilitation program consisting of 

aerobic exercise on the treadmill. First week, the subjects will perform 20 minutes of activity. A 

maximum of two minutes resting periods will be allowed whenever requested by the subject. The 

training time will be increased after the 5th week until reaching 30 minutes of daily activity [15].  

Aerobic exercise will be performed on a treadmill, with a velocity corresponding to 70% of the 

maximum velocity achieved in the ISWT [16]. 10% of the starting time (2-3 minutes) of the training 

will be with speed of 40% of the maximum speed reached in the ISWT for heating, 80% of the training 

time (17-25 minutes) will be with the target speed (70% ISWT) and the remaining 10% of the time 

will be cooling, with the same speed of heating, reducing the speed to zero at the end of the training 

period [17,18]. The physical activity training will be interrupted whenever the degree of dyspnea 

sensation reaches four to six (intense) by the BORG scale [14], or the HR exceeds 85% of the 

individual maximum HR value (220 - age). If the saturation drops SpO2 < 90% [19] during the 

exercise, we will administred the oxygen suplemmention minimal flow to maintened higher than 90% 
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by a nasal canula. The patients will be monitored every 5 minutes. Participants will be instructed to 

maintain aerobic activities on days that are not performing the supervised PR program. Strength 

training for lower and upper limb muscles will be performed through a program consisting of 3 sets 

of 12 repetitions, initially using 60% of 1 maximal repetition (1RM) and this load will be increased 

to 70% by the 5th week and 80% in the 8th week of training [20]. For the upper limbs the training will 

be directed to the biceps, triceps, pectoral and deltoid muscles, and for the lower limbs, the training 

will be for quadriceps and triceps femoral [3]. Guidance of energy conservation techniques, as well 

as educational speeches regarding self-management of the disease will be performed [13]. The group 

PRWIMT with perform PR and IMT without any load; the PRIMTLL group will perform PR and 

IMT with linear load; the group PRIMTIVH will perform PR and IMT with isocapnic voluntary 

hyperpneia.  

 

PRWIMT protocol 

 PRWIMT protocol consists of conventional pulmonary rehabilitation as previously 

described. Individuals will also perform a placebo IMT using Power Breath® device without any 

load for 3 cycles of 12 repetitions. 

  

PRIMTLL protocol 

 PRIMTLL protocol consists of conventional pulmonary rehabilitation and using Power 

Breath®. Power breathe KH1 (POWERbreathe International Ltd, United Kingdom) will be used for 

inspiratory muscle training. This equipment is based on resistance training to inspiration and consists 

of a mouthpiece coupled to the equipment, which will electronically generate inspiratory resistance 

to the exercise. Power breathe KH1 performs an automatic estimate of the patient’s load necessity at 

the beginning of each session [21]. Respiratory muscle training will be performed using 35% of MIP 

increasing 5% every week until 80% of MIP at the 10th week, which will be maintained until the end 

of the protocol. MIP will be accessed weekly to adjust the training load percentage. Subjects will 

perform 3 cycles of 12 repetitions as proposed by Huang et al [22]. 

 

PRIMTIVH protocol 

 PRIMTIVH protocol consists of convetional pulmonary rehabilitation and IMT using 

STMedical® device. Respiratory muscle training in hyperventilation Voluntary Isocapnic mode will 

be performed with a Spiro tiger Medical device - STMedical® (RPHVM), consisting of a portable 

unit with a pouch and a base station. A two-way piston valve is connected to a rebreathing bag, which 

maintains a constant isocapnic fraction of carbon dioxide [23]. Individuals will receive training with 
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duration up to 20 minutes, one minute of training and one minute of rest, where they will be 

encouraged with instructions such as "breathe faster." The training respiratory rate chosen will be 

calculated as 35-fold Forced expiratory volume in the first second (FEV1), so that ventilation 

corresponds to 50% to 60% of maximal voluntary ventilation [24]. Starting with a respiratory rate 

(RR) between 26 and 30 bpm and lasting for 1 minute, until completion of 20 minutes of training 

with the target RR. The volume of the re-respiratory bag will be based on the forced vital capacity 

(FVC) of the patient, starting with a re-breathing bag size approximately equivalent to 50 to 60% of 

the FVC [25,26].   

 

Outcome measures 

Anthropometric assessment 

 Patients will be assessed for their height and body weight through an anthropometric scale 

coupled with a Filizola stadiometer (Filizola PL200®, São Paulo, Brazil) and a maximum capacity of 

200 kg in order to calculate body mass index (BMI). As proposed by Quetelet (1835), this measure 

has been used by the World Health Organization (WHO) since 1997 as a reference measure of obesity 

worldwide, and is expressed by the weight in kilograms divided by the square of height in meters 

(weight/height2) [27]. 

 

Lung function test 

Lung function will be assessed using a KoKo DigiDoser (Longmont, USA) spirometer. 

Technical procedures, acceptability and reproducibility will follow the recommendations of the 

American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) [28]. Subjects will perform 

between three to eight maneuvers, and the best three will be recorded with variability less than 5% or 

200 ml. The test will be performed before and after the use of inhalation bronchodilator. Absolute 

and predicted values of FEV1, FVC, and FEV1/FVC will be considered and analyzed using a 

previously published equation for the study population [29].  

The dynamic muscular endurance test (MVV) will also be performed. Dynamic test will be 

performed by maximal ventilation during 15 seconds (MVV15s), using a KoKo DigiDoser (Longmont, 

USA) spirometer. Individuals will be positioned in a seated position on a bench with a nose clip and 

will be instructed before the beginning of the test to “breathe as fast and deep as possible.” During 

the test, active stimulation will be carried out with the cadence “pull and drop, pull and drop” to 

maintain a constant and regular rhythm with the same volume and frequency during the whole test. 

The maneuver will be assessed by three tests of 15 seconds. The highest value will be considered the 

best test. A difference less than 10% among the tests will be set [28,29]. 
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Maximal respiratory pressure, nasal inspiratory pressure (SNIP) and sustained maximum 

inspiratory pressure (SPImax ) 

Respiratory muscle strength will be measured using a MicroRPM digital manometer (NEPEB-

LabCare / UFMG, produced in Belo Horizonte, Brazil). Technical procedures, acceptability, and 

reproducibility will follow the recommendations of the American Thoracic Society/European 

Respiratory Society (2002) [30]. To obtain maximal inspiratory pressure (MIP), the individual will 

be instructed to perform one maximal expiration (close to residual volume – RV) followed by a 

maximal inspiration (close to total lung capacity – TLC). To obtain maximal expiratory capacity 

(MEP), the individual will be instructed to perform a maximal inspiration (close to TLC) followed 

by a maximal expiration (close to RV) [31]. A maximum of five maneuvers will be performed for 

each evaluation, and the highest value will be considered so that the difference among the maneuvers 

does not exceed 10% among the best three tests. Obtained values will be compared to reference values 

for the Brazilian population [32].  

Inspiratory nasal pressure (SNIP) or sniff test will be performed with one nostril occluded by 

a nose clip connected to the manometer through a catheter measuring approximately 1 mm. The 

maneuver will be performed from functional residual capacity (FRC). Individuals will be instructed 

to perform a slow sustained expiration followed by a maximal sniff (inspiration) through the 

contralateral nostril. All subjects will perform 10 maneuvers with a 30-second interval among them 

[33]. The highest maneuver will be compared to previously described equations to determine 

reference values for the studied population [34]. 

 To measure the maximum sustained inspiratory pressure (SPImax) the same manometer will 

be used. The manometer will be connected to a diver through an acrylic piece with an air leak orifice 

of 2 mm and a 6 mm occlusion orifice. The manometer will communicate with software (Manovac 

3.0-A), whereby the data will be accessed after being collected [35-37]. Individuals will be instructed 

to breathe quietly close to tidal volume through the nozzle connected to the manometer for three 

consecutive breaths. The evaluator will give the following verbal command: "Push the air out, push 

the air into ... ". The next steps are to be: (1) slow exhalation, close to the residual volume at the 

verbal command" Push all the air out ... "; (2) signaling the end of the total and slow exhalation by 

the patient, shown by raising the left arm; (3) obstruction of the occlusion hole by the evaluator, and 

(4) achieving a maximum inspiratory effort, near to total lung capacity, which will be sustained as 

long as possible, at the command: "Take a deep breath! And hold it, hold it ... ... ... hold it" [30,37,38]. 
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The test will be considered complete when the subjects perform at least three acceptable efforts which 

means no air leakage between the lips and the mouth piece and/or nose clip, and of these, two 

reproducible efforts (with variation equal to or less than 10% of the test, with the variable area under 

the pressure-time curve value, since it was not the last test). Up to eight inspiratory efforts will be 

performed, with a one-minute interval between the tests [39]. 

Assessment of Chest Wall Volumes 

Analysis of respiratory kinematic integrated to signals of lung volumes, flow, pressure and 

respiratory muscle activity will be assessed during a spirogram (one minute of quite breathing 

followed by a maximum respiratory cicle, 20 seconds of QB, a maximum voluntary ventilation for 

15 seconds and one minute of QB). All signals will be integrated using Optoelectronic 

Pletismography OEP, BTS, Milan – Italy). The evaluation of flow and pressure generated in the 

airways will be performed using a Series 0-800 lpm pneumotachograph, (flow measurement head), 

interconnected to a Series RSS100HR amplifier (Research Pneumotach System, Hans Rudolph INC, 

USA). Chest wall volumes and its compartments (rib cage pulmonary, rib cage abdominal and 

abdomen) will be assessed by Optoelectronic Pletismography. This system allows the computational 

kinematic analysis of the three dimensions of the chest wall complex through 89 optical sensors 

placed on the chest wall. The sensors are small hemispheres (5mm of diameter) coated with a 

reflective substance and will be circumferentially placed on the three horizontal regions of the chest 

wall between the collarbone and the superior iliac spine. Sensors will be placed in five vertical 

columns on the anterior and posterior regions and in two additional columns on the axillary line [40-

43]. The limit between the pulmonary and abdominal rib cage will be assumed at xiphoid process 

level, and the limit between the abdominal rib cage and abdomen will be assumed as the lower 

anterior costal margin and lower posterior costal margin. Coordinates of the sensors will be assessed 

by using a kinematic configuration system in eight photosensitive cameras (four on the front region 

and four on the back region) with an acquisition frequency of 60 Hz. Based on the captured images, 

the volumes of the chest wall will be computed by a triangulation surface. Respiratory pattern volume, 

flow and time will be considered for the analysis. Additionally, operational volumes (end inspiratory 

volume and end expiratory volume) will be evaluated [44].  

 

Peripheral muscle strength 

Upper limb muscle strength will be obtained by hand dynamometry on the dominant side 

using Jamar equipment (Sammons Preston, USA). Three reproducible tests will be performed (≤ 5%) 

and the highest obtained value will be considered for analysis using a previously described reference 
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equation [45]. Lower limb muscle strength will be assessed using the maximal repetition (MR) test 

of the dominant limb on an extension board (405 Embreex Physicus, Brazil) with a load capacity of 

50 kg [46]. 

 

Six-minute walk test (6MWT) and incremental shuttle walking test (ISWT) 

         The six-minute walking test (6MWT) will be performed following the technical procedures 

described by the American Thoracic Society [47]. Respiratory rate, heart rate and peripheral oxygen 

saturation (SpO2) by portable pulse oximeter (Nonim Medical, INC, 2500A, Plymouth, MN, USA), 

systemic arterial pressure (SAP) using an analogue tensiometer (Becton Dickinson - BD ®, Brazil) 

and a stethoscope (Littmann ® classic II, 3M, USA) will be assessed before, immediately after and 

two minutes after the end of the test. The subjective symptoms of dyspnea and fatigue of lower limbs 

will be evaluated by the modified Borg scale from 0 to 10 [14]. Heart rate and SpO2 will be monitored 

every minute during the test. At the end of the test the total distance walked will be calculated and 

the equation of Iwama et al [48] will be used to calculate the predicted walking distance during the 

test. To evaluate the maximum work (Wmax) performed during the six-minute walking test, the 

equation proposed by Hill et al [49], which is based on the subjects' body weight will be used. The 

predicted values of distance will be calculated according to Iwama et al, 2009.  

 The incremental shuttle walking test (ISWT) will be performed according to the Singh et al 

[50]. The test will be interrupted by subject exhaustion or if the individual is not able to keep the 

proposed speed. Respiratory and cardiac frequency, SpO2, SAP and subjective symptoms of dyspnea 

and lower limb fatigue will be measured before and after the test by the Modified Borg scale [14,51]. 

The Probst et al [52] equation will be used to calculate predictive walking distance in the study. 

Dyspnea and Health Status 

Perceived dyspnea will be evaluated by the modified Medical Research Council (mMRC) 

scale that has five different items in which the subject chooses the one that corresponds to the 

limitation caused by dyspnea in their daily activities living (ADL) [53].  

 The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Assessment Test (CAT) aims to 

determine the impact of COPD on health status [54]. This questionnaire is simple and easy to apply, 

consisting of 8 questions about general symptoms and limitation in ADL, where the score varies from 

0 to 5 points in each item, totaling a maximum of 40 points, and this score has been included in the 

new classification of patients with COPD, to direct medication treatment and define mortality risk. 

Lower scores correspond to a low impact of the disease on health status and scores above ten are 
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representative of patients with higher risk, with poorer health status due to COPD [1]. The Portuguese 

version will be used, validated for the Brazilian population [55]. 

 

Sample size 

 Sample size was calculated using two-way ANOVA for repeated measures by analyzing 

walking distance and the standard deviation in meters on the walking test from previously published 

data, showing a standard deviation of 31.58 meters on the walking test [15]. A two-tailed alpha error 

of 0.05 was implemented with a power of 80%, considering clinical improvement for COPD patients 

after pulmonary rehabilitation, and a difference of 46.38 meters between groups on the walking test. 

A sample size of 20 subjects for each group was established after sample size calculation, with a total 

sample of 60 individuals. Effect size was also calculated and set on 0.51.  

Monitoring 

 The research team is responsible for monitoring the study. At each supervised training, 

participants will be questioned if they have had any changes during the course of their activities, in 

addition to being monitored with parameters, as described previously, that imply in the interruption 

of the activity or withdrawal of the subject from the pulmonary rehabilitation program. 

 

Statistics Analysis 

 The Kolmogorov-Smirnov test will be performed to analyze sample normality, and two-way 

ANOVA followed by Bonferroni post hoc test will be used to compare the differences among the 

groups. Data will be analyzed using the GraphPadPrism software version 5.0 (GraphPad Software 

Inc., San Diego California, USA). The significance level was set at 95% (p ≤ 0.05).  

 

Dissemination 

 The results found in this study will be presented in specific scientific conferences and will be 

submitted for publication in peer-reviewed journals. 

Discussion 

Literature data reporting the effects of respiratory muscle training regarding exercise tolerance 

is rare nowadays. We believe that the different protocols used in our study of using high load and low 

load training will be able to guide respiratory therapists to the most effective respiratory muscle 

training type. Moreover, it will elucidate the effects of IMT on exercise tolerance, identifying if there 
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is any repercussion on both respiratory muscle static pressure and respiratory muscle strength when 

the subject is submitted to different efforts.  

Finally, the best IMT modality may be included in conventional pulmonary rehabilitation 

programs, thus optimizing the therapeutic management of COPD patients. It is also hoped that these 

findings endorse adjustments to the modalities used for respiratory muscle strengthening, as we 

believe that a well-implemented therapeutic program may reduce the morbidity/mortality rates on 

these individuals, as well as to improve their quality of life. 

The protocol performance may show some limitations as individuals’ adherence and subjects 

access to the hospital. Such limitations will be controlled by free specialized medical service and by 

the provision of a free bus pass allowing subjects to attend the interventions at the pulmonary 

rehabilitation service. As clinical limitations we may highlight COPC exacerbation and/or other 

general clinical issues that may lead to the absence of three or more consecutive days or subjects’ 

withdrawn from the study.  

Trial status 

The trial is currently in recruitment phase at the Pulmonology Ambulatory of University Hospital 

Onofre Lopes (HUOL) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Recruitment began 

in November 2017 and the protocol is expected to finish in June 2018. 
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Figures legends 

Figure 1: flow diagram of the intervention protocols. IMT: inspiratory muscle training; PRIMTIVH: 

pulmonary rehabilitation associated with inspiratory muscle training through isocapnic voluntary 

hyperpneia; PRIMTLL: pulmonary rehabilitation associated with inspiratory muscle training with 

linear load; PRWIMT: pulmonary rehabilitation associated with inspiratory muscle training without 

any linear load. 

Figure 2: schedule of the study. PRIMTIVH: pulmonary rehabilitation associated with inspiratory 

muscle training through isocapnic voluntary hyperpneia; PRIMTLL: pulmonary rehabilitation 

associated with inspiratory muscle training with linear load; PRWIMT: pulmonary rehabilitation 

associated with inspiratory muscle training without any linear load; 6MWT: 6 minutes walking test; 

ISWT: Incremental shuttle walking test. 
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Figure 1: flow diagram of the intervention protocols 
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 STUDY PERIOD 

 

Enrolmen

t 
Allocation Post-allocation Close-out 

TIMEPOINT**(Mon

ths) 
0 0 1-2 3-4 5-6 7-8 mo. tx 

ENROLMENT:        

Eligibility screen X       

Informed consent  X       

Phone contact   X     

Allocation  X      

INTERVENTIONS:        

[Intervention 

PRWIMT] 
  X X X X  

[Intervention 

PRIMTLL] 
  X X X X  

[[Intervention 

PRIMTIVH] 
  X X X X  

ASSESSMENTS:        

[Lung function test] X       

[Chest wall volumes] X   X X X X 

[respiratory and 

peripheral muscles 

strength] 

X 

  

X X X 

X 

[6MWT and ISWT] X   X X X X 

[quality of life] X   X X X X 

[dyspnea and health 

status] 

X 
  

X X X X 

Figure 2: Schedule of the study according SPIRIT  
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4.3 Resultados do Ensaio Clínico    

 

  Foram recrutados 34 indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC, encaminhados do 

Ambulatório de Pneumologia do HUOL/EBSERH, onde, 33 cumpriram os critérios de inclusão, 

sendo 1 excluído devido a dificuldade de compreensão dos testes. Os voluntários foram alocados, de 

forma aleatória, nos 3 grupos: RP, RP+TMRRFC e RP+TMRHN. Durante o período de 10 semanas de 

intervenção, um participante foi a óbito sem causa relacionada à doença e um outro exacerbou. Assim, 

31 indivíduos concluíram o programa de intervenção e participaram da reavaliação, conforme figura 

9 abaixo.  

 

Figura 9: Fluxograma dos pacientes submetidos aos protocolos propostos 

   

  Dos 33 pacientes avaliados inicialmente, verificou-se que 17 (51,5%) eram do gênero 

feminino, o peso médio foi de 71,5±13,4 kg, altura média 1,60±0,1 metros, com IMC médio de 

28,0±4,3 kg/m2. A amostra não apresentou diferença significativa entre os grupos, exceto para a CVF 

(%pred). Com relação ao estado de saúde, mais de 50% dos voluntários apresentaram CAT com escore 

entre 11 a 20 pontos, o que demonstra um impacto moderado da doença. A dispneia, medida pelo 

mMRC, foi classificada como grau ≥2 na maioria dos sujeitos e quanto ao risco de morrer, mais da 

metade da amostra foi classificada com risco leve e moderado de mortalidade, conforme tabela 1.

Recrutamento

(34 voluntários)

RP 

n=10 (+1 perda de 
segmento) 

RP+TMRRFC

n=12

RP+TMRHN

n=9 (+1 perda de 
segmento)

1 exclusão 
(incompreensão)
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Tabela 1: Caracterização da amostra com relação gênero, idade, antropometria, classificação 

da doença, estado de saúde, dispneia, índice de mortalidade e função pulmonar (continua). 

VARIÁVEIS 
Grupo 

Total 

Grupo 

RP 
Grupo 

RP+TMRRFC 
Grupo 

RP+TMRHN 
p valor 

Amostra n=33 (100%) n=11 (33,3%) n=12 (36,4%) n=10 (30,3%)  

Gênero      

Feminino 17 (51,5) 5 (15,2) 8 (24,2) 4 (12,1) ns 

Masculino 16 (48,5) 6 (18,2) 4 (12,1) 6 (18,2) ns 

IMC (kg/m2)      

<21 2 (6,1) 2 (6,1) 0 (0,0) 0 (0,0) ns 

>21 31 (93,9) 9 (27,2) 12 (36,4) 10 (30,3) ns 

Classificação      

A 3 (9,1) 1 (3,0) 0 (0,0) 2 (6,1) ns 

B 28 (84,8) 8 (24,2) 12 (36,4) 8 (24,2) ns 

C 1 (3,0) 1 (3,0) 0 (0,0) 0 (0,0) ns 

D 1 (3,0) 1 (3,0) 0 (0,0) 0 (0,0) ns 

CAT      

Leve 4 (12,2) 2 (6,1) 0 (0,0) 2 (6,1) ns 

Moderado 18 (54,5) 4 (12,1) 9 (27,2) 5 (15,2) ns 

Grave 8 (24,2) 3 (9,1) 2 (6,1) 3 (9,1) ns 

Muito grave 3 (9,1) 2 (6,1) 1 (3,0) 0 (0,0) ns 

mMRC      

0-1 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) ns 

≥2 33 (100,0) 11 (33,3) 12 (36,4) 10 (30,3) ns 

Índice BODE      

Quartil I 3 (9,1) 1 (3,0) 0 (0,0) 2 (6,1) ns 

Quartil II 15 (45,5) 3 (9,1) 8 (24,2) 4 (12,1) ns 

Quartil III 13 (39,4) 6 (18,2) 4 (12,1) 3 (9,1) ns 

Quartil IV 2 (6,1) 1 (3,0) 0 (0,0) 1 (3,0) ns 

Atividade física      

Nunca 23 (69,7) 7 (21,2) 9 (27,2) 7 (21,2) ns 

Parou ˃ 10 anos 10 (30,3) 4 (12,1) 3 (9,1) 3 (9,1) ns 
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Tabela 1: Caracterização da amostra com relação gênero, idade, antropometria, classificação 

da doença, estado de saúde, dispneia, índice de mortalidade e função pulmonar (conclusão). 

VARIÁVEIS 
Grupo 

Total 

Grupo 

RP 
Grupo 

RP+TMRRFC 
Grupo 

RP+TMRHN 
p valor 

Idade (anos) 66,2 ± 4,9 67,6 ± 4,9 65,3 ± 5,2 65,1 ± 4,5 ns 

VEF1 (litros) 1,23 ± 0,2 1,18 ± 0,2 1,27 ± 0,2 1,20 ± 0,2 ns 

VEF1 (%pred.) 50,7 ± 8,5 49,8 ± 8,6 51,6 ± 8,7 49,6 ± 6,1 ns 

CVF (litros) 2,48 ± 0,5 2,32 ± 0,5 2,55 ± 0,5 2,54 ± 0,4 ns 

CVF (%pred.) 76,2 ± 11,4 69,5 ± 8,5 80,7 ± 10,5 78,2 ± 12,6 0,04 

VEF1/CVF  0,50 ± 0,1 0,53 ± 0,1 0,50 ± 0,1 0,49 ± 0,1 ns 

PImax (cmH2O) 65,7 ± 13,2 62,5 ± 8,7 64,8 ± 14,8 70,2 ± 15,3 ns 

PImax (%pred.) 78,0 ± 21,6 79,6 ± 21,8 75,7 ± 18,0 79,2 ± 26,8 ns 

SNIP (cmH2O) 69,4 ± 14,0 64,9 ± 9,61 71,8 ± 16,8 75,7 ± 8,3 ns 

SNIP (%pred.) 78,1 ± 18,0 68,5 ± 14,3 83,3 ± 20,8 82,3 ± 14,9 ns 

SPImax (cmH2O) 63,8 ± 16,7 64,0 ± 20,8  59,3 ± 13,4 69,1 ± 15,2 ns 

PEmax (cmH2O) 97,8 ± 27,8 86,5 ± 26,2 104,3 ± 34,2 102,5 ± 17,6 ns 

PEmax (%pred.) 108,1 ± 32,1 95,6 ± 35,8 117,9 ± 23,8 110,1 ± 34,9 ns 

VVM (litros) 49,4 ± 12,9) 47,6 ± 12,7 49,9 ± 13,1 50,6 ± 14,1 ns 

VVM (%pred.) 47,5 ± 12,7 46,9 ± 12,1 47,1 ± 13,8 48,5 ± 13,3 ns 

FPM (kg) 21,8 ± 9,0 20,8 ± 10,5 21,9 ± 9,5 22,7 ± 7,5 ns 

FPM (%pred.) 61,2 ± 19,4 61,0 ± 19,7 66,2 ± 18,5 55,4 ± 20,4 ns 

1RM (kg) 16,2 ± 8,6 15,7 ± 8,1 13,8 ± 8,6 19,7 ± 8,8 ns 

6MWT (m) 294,9 ± 91,2 256,7 ± 72,0 314,9 ± 83,5 307,2 ± 112,1 ns 

ISWT (m) 233,5±79,8 216,4±56,7 220,9±79,0 267,3±98,0 ns 

Dispneia final (6MWT) 4,9±1,4 5,5±1,3 4,8±1,5 4,8±1,4 ns 

Dispneia final (ISWT) 4,8±1,3 5,4±0,9 4,3±1,2 5,1±1,4 ns 

Fadiga final (6MWT) 5,6±1,6 5,7±1,5 5,8±1,3 5,4±1,9 ns 

Fadiga final (ISWT) 5,6±1,5 6,0±1,3 5,3±1,7 5,9±0,9 ns 

Os dados são apresentados em números absolutos e seus respectivos percentuais e em média ± desvio padrão; para as variáveis 

categóricas foi utlizado o teste do Chi Quadrado e para as variáveis numéricas utilizou-se o teste da Anova one way; RP: 

reabilitação pulmonar; RP+TMRRFC: RP associada ao treinamento muscular respiratório com resistência de fluxo cônico; 
RP+TMRHN: RP associada ao treinamento muscular respiratório com hiperpneia normocápnica; IMC: Índice de massa 

corpórea; GOLD: Estratégia Global para o Diagnóstico, Condução e Prevenção da DPOC; ≥: maior ou igual a; ˃: maior que; 

Kg: quilograma; m: metros CAT: COPD Assessment Test; mMRC: Escala modificada de dispneia do Medical Research 

Council; BODE: Airway obstruction, dyspnea, and exercise capacity; VEF1: Volume Expiratório Forçado no primeiro 
segundo; CVF: capacidade vital forçada; PImax: pressão inspiratória máxima; SNIP: pressão inspiratória nasal; SPImax: pressão 

inspiratória máxima sustentada; PEmax: pressão expiratória máxima; VVM: ventilação voluntária máxima; FPM: Força de 

Preensão Manual; 1RM: 1 repetição máxima; 6MWT: teste de caminhada dos seis minutos; ISWT: teste incremental de 

caminhada; %pred: Percentual do predito; ns: não significativo.  
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De todos os indivíduos que compuseram a amostra, nenhum deles havia realizado RP 

anteriormente, 23 (69,7%) nunca havia praticado atividade física e os demais participantes 

estavam sedentários há pelo menos 10 anos. Após dez semanas de intervenção, os sujeitos dos 

três grupos (RP, RP+TMRRFC e RP+TMRHN) apresentaram redução, com significância 

estatística, da dispneia e fadiga ao final do 6MWT e do ISWT, não havendo diferenças entre os 

grupos com relação a essas variáveis após ao período de intervenção (tabela 2).  

Observou-se um aumento significativo na distância percorrida no 6MWT e ISWT nos 

grupos que realizaram o TMR. No ISWT, todos os grupos antes da intervenção estavam no 

nível cinco. Após o período de treinamento, o grupo RP passou para o nível seis, o grupo 

RP+TMRRFC foi para o nível sete, enquanto o grupo RP+TMRHN foi para o nível oito. Além 

disso, houve diferença significativa da distância percorrida do grupo RP+TMRHN em 

comparação ao grupo RP (p˂0,005) após as 10 semanas de intervenção, sendo este de 145,0 

metros (tabela 2).  
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Tabela 2: Dados referentes a capacidade de exercício antes e após a aplicação dos protocolos propostos com relação as variáveis distância 

percorrida, dispneia e fadiga. 

Variável 

Grupo RP Grupo RP+TMRRFC Grupo RP+TMRHN Grupos 

Antes Após Δ 
p valor 
intragrupo Antes Após Δ 

p valor 
intragrupo 

Antes Após Δ 
p valor 
intragrupo 

p valor 
intergrupos 

6MWT 
(final) 

    

Dispneia  
(Borg 0-10) 

5,5±1,3 2,8±0,9 -2,7 ˂0,0001 4,8±1,5 2,5±0,8  -1,9 ˂0,0001 4,8±1,4 1,9±1,1 -2,5  ˂0,0001  ns 

Fadiga  
(Borg 0-10) 

5,7±1,5 3,0±1,2 -2,7 ˂0,0001 5,8±1,3 2,6±1,1 -3,2 ˂0,0001 5,4±1,9 2,2±0,8 -2,7 ˂0,0001 ns 

Distância  
(m) 

256,7±72,0 372,1±97,3 115,4 ns 314,9±83,5 484,3±110,5 169,4 ˂0,0001 307,2±112,1 465,7±86,0 147,7 ˂0,0001 ns 

ISWT 
(final) 

    

Dispneia  
(Borg 0-10) 

5,4±0,9 3,1±1,1 -2,3 ˂0,0001 4,3±1,2 1,9±0,5 -1,6 ˂0,0001 5,1±1,4 2,4±0,9 -2,7 ˂0,0001 ns 

Fadiga  
(Borg 0-10) 

6,0±1,3 3,1±1,1 -2,8 ˂0,0001 5,3±1,7 2,7±1,4 -2,7 ˂0,0001 5,9±0,9 3,4±1,3 -2,2 ˂0,0001 ns 

Distância 
(m) 

216,4±56,7 331,4±88,6† 115,0 ns 220,9±79,0 374,5±115,2 153,6 ˂0,0001 267,3±98,0 483,1±141,2† 209,1 ˂0,0001 0,005 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão. Para análise estatística foi utilido o teste de variância da Anova two way. †: Pos teste de Bonferroni após a intervenção dos grupos RP versus RP+TMRHN. 

Δ: diferença entre os momentos; RP: reabilitação pulmonar; RP+TMRRFC: RP associada ao treinamento muscular respiratório com resistência de fluxo cônico; RP+TMRHN: RP associada ao treinamento 

muscular respiratório com hiperpneia normocápnica; 6MWT: teste de caminhada dos seis minutos; m: metros; ISWt: teste incremental de caminhada; m: metros.
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Ao final do período de 10 semanas, houve aumento significativo na força dos músculos 

respiratórios, quando analisados os valores de PImáx, em todos os grupos do estudo. A SNIP 

apresentou ganhos significativos nos grupos que realizaram RP associado a TMR, sendo que 

na análise intergrupos, se observou que aqueles que adicionaram o treinamento de músculos 

respiratório a RP demonstraram ganhos significativos, quando comparados ao grupo RP após 

as 10 semanas de intervenção, sendo esses aumentos de 18,8 cmH2O para o grupo RP+TMRRFC 

e 24,0 cmH2O para o grupo RP+TMRHN. A SPImax apresentou aumento significativo apenas 

no grupo RP+TMRRFC.  

Na análise intragrupo da SNIP, os grupo RP+TMRRFC e RP+TMRHN apresentaram 

melhoras ao final das 10 semanas, enquanto, na análise intergrupo, observou-se melhoras nos  

grupos que adicionaram TMR a RP quando comparados ao grupo RP de 18,8 cmH2O e 24,0 

cmH2O para os grupos RP+TMRRFC e RP+TMRHN, respectivamente. Apesar de não haver 

ganhos na análise intragrupo nos valores de SNIP (%pred.), se identificou uma melhora de 

25,8% para o grupo RP+TMRRFC e 29,0% para o grupo RP+TMRHN quando compardos os 

grupos citados acima com o grupo RP, na análise entre grupos (tabela 3). 

A força muscular expiratória (PEmáx) apresentou aumento significativo apenas no grupo 

RP+TMRHN, tanto em seus valores obsolutos como no percentual do predito, além disso, o 

referido grupo também apresentou aumento significativo da PEmax (%pred.) de 43,6 quando 

comparado com o grupo RP após a intervenção. A endurance dos músculos respiratórios, 

avaliada através da VVM, não demonstrou uma diferença significativa entre os grupos após o 

período da intervenção, no entanto, durante o período de treino, identificamos que o grupo RP+ 

TMRHN realizava um tempo médio no primeiro dia de 246 (±118,2) segundos de TMR, havendo 

aumento gradativo deste tempo de treino no decorrer das 10 semanas de intervenção, e no 

último dia, a média de tempo foi de 1153,3 (±65,8) segundos, com uma variação média de 906,7 

(±92,2) segundos. Os dados referentes a força e resistência muscular respiratória e periférica 

estão dispostos na tabela 3. 
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Tabela 3. Dados referentes a força e resistência muscular respiratória e periférica antes e após a aplicação dos protocolos propostos. 

Variável 

Grupo RP Grupo RP+TMRRFC Grupo RP+TMRHN Grupos 

Antes Após Δ 
p valor 
intragrupo Antes Após Δ 

p valor 
intragrupo Antes Após Δ 

p valor 
intragrupo 

p valor 
intergrupos 

PImax  

(cmH2O) 

62,5±8,7 84,7±15,1 22,3 ˂0,0001 64,8±14,8 89,7±18,5 24,8 ˂0,0001 70,2±15,3 100,2±17,4 30,0 ˂0,0001 ns 

PImax  

(% pred.) 

79,6±21,8 104,4±27,6 24,8 Ns 75,7±18,0 104,6±22,9 29,0 ns 79,2±26,8 110,6±22,0 31,5 ns ns 

SNIP 
(cmH2O) 

68,4±14,4 70,7±9,6† 5,8 Ns 71,8±16,8 89,5±15,2& 17,7 <0,0001 75,7±8,4 94,7±17,0† 19,0 <0,0001 <0,0002 

SNIP  
(% pred.) 

68,5±14,3 78,6±13,1† 10,1 Ns 83,4±20,8 104,3±21,6& 21,0 ns 82,3±14,9 107,6±23,3† 25,3 ns 0,0004 

SPImax 
(cmH2O) 

64,0±20,8 76,6±12,4 12,6 Ns 59,3±13,4 81,0±16,8 21,7 <0,0001 69,1±15,2 91,1±15,9 22,0 ns ns 

PEmax 

(cmH2O) 

86,5±26,2 112,1±29,1 25,6 Ns 104,3±34,2 129,0±32,2 24,7 ns 102,5±17,6 151,3±20,5 48,8 <0,0001 ns 

PEmax  

(% pred.) 

95,6±35,8 118,5±26,2† 22,9 Ns 117,9±23,9 147,8±28,0 29,7 ns 110,1±34,9 162,2±31,6† 52,0 <0,0001 0,004 

VVM  
(litros) 

47,6±12,7 54,3±14,3 6,7 Ns 49,9±13,1 68,5±20,0 18,6 ns 50,6±14,1 69,1±20,0 18,5 ns ns 

VVM  
(% pred.) 

46,9±12,1 53,4±13,7 6,5 Ns 47,1±13,8 63,4±19,6 16,3 ns 48,5±13,3 66,3±18,1 17,8 ns ns 

FPM  
(Kg) 

20,8±10,5 25,9±9,1 5,1 Ns 21,9±9,5 29,2±14,4 7,3 ns 22,7±7,5 29,3±8,8 6,7 ns ns 

FPM  
(% pred.) 

61,0±19,7 76,6±17,0 15,6 Ns 66,2±18,5 88,5±27,2 22,3 ns 55,4±20,4 86,3±22,7 30,9 <0,0001 ns 

1RM  
(Kg) 

15,7±8,1 23,1±7,6 7,4 ns 13,8±8,6 20,5±9,7 6,8 ns 19,7±8,8 23,7±6,4 4,0 ns ns 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão. Para análise estatística foi utilido o teste de variância da Anova two way. †: Pos teste de Bonferroni após a intervenção dos grupos RP 

versus RP+TMRHN; &: Pos teste de Bonferroni após a intervenção dos grupos RP versus RP+TMRRFC. Δ: diferença entre os momentos; RP: reabilitação pulmonar; RP+TMRRFC: RP associada ao 

treinamento muscular respiratório com resistência de fluxo cônico; RP+TMRHN: RP associada ao treinamento muscular respiratório com hiperpneia normocápnica; PImax: pressão inspiratória 

máxima; SNIP: pressão inspiratória nasal; SPImax: pressão inspiratória máxima sustentada; PEmax: pressão expiratória máxima; VVM: ventilação voluntária máxima; FPM: Força de Preensão 

Manual; 1RM: 1 repetição máxima; cmH2O: centímetros de água; %pred.: percentual do predito; kg: quilograma; ns: não significativo. 
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 Quanto ao estado de saúde, apenas o grupo RP+TMRRFC apresentou melhora 

significativa e todos os grupos do estudo apresentaram melhora significativa da sensação 

de dispenia e do risco de mortalidade (tabela 4). Além disso, quando analisadas as 

variações de FC durante o 6MWT, foi verificado que o grupo RP apresentou uma variação 

média inicial de 10,7±7,5 e ao final foi de 12,3±4,6 (Δ=1,5bpm), já para o grupo 

RP+TMRRFC foi verificado uma variação média de 8,7±8,0 e ao final foi de 17,0±4,6 

(Δ=8,3bpm), e no grupo RP±TMRHN, identificou-se uma variação média inicial de 

11,5±3,6 e ao final foi de 17,8±5,2 (Δ=6,3bpm). Essa variação determina o risco de 

exacerbação, onde valores ≤ 14bpm implicou em maior risco de exacerbar, deste modo, 

foi identificadomelhora significativa apenas no grupo RP+TMRRFC, no entanto, o grupo 

RP+TMRHN demonstrou uma diferença média semelhante ao grupo RP+TMRRFC ao final 

da intervenção, porém, diante deste ter apresentado uma variação menor quando 

analisado os períodos antes e após intervenção, não houve ganhos com significância 

estatística para o referido grupo.  
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Tabela 4. Dados referentes a frequência cardíaca, sensação de dispneia, estado de saúde e risco de mortalidade antes e após a aplicação dos 

protocolos propostos. 

Variável 

Grupo 

RP 

Grupo 

RP+TMRRFC 

Grupo 

RP+TMRHN 
Grupos 

Antes Após Δ 
p valor 
intragrupo Antes Após Δ 

p valor 
intragrupo Antes Após Δ 

p valor 
intragrupo 

p valor 
intergrupos 

mMRC 
3,0±1,0 1,7±0,7 1,3 <0,0001 2,8±1,1 1,4±0,5 1,4 <0,0001 2,7±0,8 1,1±0,3 1,6 <0,0001 ns 

CAT 
20,1±7,6 14,5±6,7 5,6 ns 17,8±6,5 10,0±3,4 7,8 <0,0001 15,8±6,3 8,3±3,3 7,5 ns ns 

BODE 
4,9±1,9 2,5±1,3 2,4 <0,0001 3,9±1,2 1,9±0,8 2,0 <0,0001 4,2±1,5 1,4±0,7 2,8 <0,0001 ns 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão. Para análise estatística foi utilizado o teste de variância da Anova two way. Δ: diferença entre os momentos; RP: reabilitação pulmonar; 

RP+TMRRFC: RP associada ao treinamento muscular respiratório com resistência de fluxo cônico; RP+TMRHN: RP associada ao treinamento muscular respiratório com hiperpneia normocápnica; 

mMRC: Medical research council; CAT: teste de avaliação da doença pulmonar obstrutiva crônica; BODE: Airway obstruction, dyspnea, and exercise capacity. 
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Ao analisarmos as variáveis que compõem os volumes da parede torácica foi 

identificado um aumento de 0,36 litros (p˂0,001) no volume da parede torácica, no grupo 

RP e o grupo RP+TMRHN apresentou uma aumento no volume do VRCa de 0,23 litros 

(p˂0,001), na análise durante a VVM, após o período de aplicação do programa de 

reabiltação pulmonar.
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Tabela 5. Dados referentes aos volumes da parede torácica durante os momentos de respiração basal, ventilação voluntária máxima e recuperação. 

Variável 

 Grupo RP Grupo RP+TMRRFC Grupo RP+TMRHN p valor 

Momentos Basal VVM REC Basal VVM REC Basal VVM REC intergrupos 

VCW (L) 

Antes 0,61±0,09 0,72±0,21* 0,59±0,14 0,53±0,08 0,86±0,46 0,52±0,09 0,56±0,10 0,74±0,29 0,54±0,15 ns 

Após 0,63±0,13 1,08±0,39* 0,66±0,15 0,49±0,12 0,77±0,21 0,48±0,17 0,60±0,20 1,05±0,38 0,65±0,20 ns 

VRCp (L) 

Antes 0,15±0,03 0,12±0,09 0,09±0,08 0,14±0,07 0,24±0,26 0,11±0,09 0,15±0,04 0,18±0,23 0,11±0,06 ns 

Após 0,18±0,08 0,18±0,22 0,14±0,05 0,14±0,07 0,11±0,22 0,13±0,06 0,19±0,08 0,09±0,16 0,18±0,04 ns 

VRCa (L) 

Antes 0,09±0,03 0,13±0,06 0,08±0,02 0,09±0,02 0,18±0,15 0,05±0,06 0,09±0,02 0,14±0,09† 0,06±0,06 ns 

Após 0,11±0,03 0,26±0,18 0,09±0,05 0,12±0,06 0,27±0,28 0,10±0,06 0,12±0,06 0,37±0,29† 0,09±0,06 ns 

VAB (L) 

Antes 0,37±0,08 0,48±0,14 0,43±0,12 0,30±0,08 0,45±0,13 0,35±0,11 0,31±0,09 0,41±0,19 0,37±0,11 ns 

Após 0,34±0,06 0,65±0,37 0,43±0,15 0,23±0,09 0,39±0,18 0,25±0,15 0,29±0,18 0,58±0,43 0,38±0,26 ns 

Ti (s) 

Antes 1,36±0,39 0,66±0,26 1,57±0,64 1,40±0,21 0,64±0,27 1,53±0,53 1,50±0,26 0,61±0,29 1,67±0,63 ns 

Após 1,54±0,35 0,67±0,09 1,63±0,45 1,32±0,25 0,64±0,17 1,35±0,31 1,60±0,18 0,68±0,09 1,53±0,22 ns 

Te (s) 

Antes 1,89±0,25 0,81±0,55 2,09±0,47 1,84±0,41 0,61±0,30 1,96±0,86 1,92±0,25 0,56±0,35 2,02±0,69 ns 

Após 1,98±0,24 0,57±0,14 2,12±0,69 1,73±0,41 0,54±0,18 1,68±0,46 2,15±0,21 0,57±0,10 2,03±0,30 ns 

Ttot (s) 

Antes 3,25±0,58 1,47±0,81 3,63±1,01 3,24±0,61 1,25±0,56 3,49±1,38 3,43±0,47 1,18±0,64 3,69±1,27 ns 

Após 3,53±0,46 1,24±0,22 3,75±1,13 3,06±0,63 1,18±0,35 3,03±0,73 3,76±0,29 1,25±0,15 3,56±0,39 ns 

F (bpm-1) 
Antes 19,4±3,05 57,1±22,4 18,3±3,94 19,7±4,72 48,9±22,4 19,8±6,26 18,2±2,20 64,2±24,4 18,2±4,84 ns 

Após 17,6±2,45 51,4±9,31 17,2±3,78 20,7±4,31 56,4±13,5 21,6±7,05 16,3±1,31 50,7±7,28 17,3±1,74 ns 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão. Para análise estatística foi utilido o teste de variância da Anova two way. *: Diferença estatística na análise intragrupo após o período de 

reabilitação pulmonar para o grupo RP; †: Diferença estatística na análise intragrupo após o período de reabilitação pulmonar para o grupo RP+TMRHN. 
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Tabela 5. Dados referentes aos volumes da parede torácica durante os momentos de respiração basal, ventilação voluntária máxima e recuperação. 

Variável 

 Grupo RP Grupo RP+TMRRFC Grupo RP+TMRHN p valor 

Momentos Basal VVM REC Basal VVM REC Basal VVM REC intergrupos 

VE (L/min-1) 
Antes 11,5±2,04 38,3±17,1 10,4±2,42 10,2±1,79 40,5±10,8 9,70±1,81 9,86±1,41 45,1±21,5 2,27±2,37 ns 

Após 11,0±2,59 53,1±17,2 11,1±3,54 9,64±2,03 41,1±11,1 9,51±2,52 9,63±2,73 51,6±19,2 11,3±4,12 ns 

Tobin (bpm/L) Antes 33,1±9,10 85,7±48,4 34,3±17,8 38,3±14,9 103,8±80,8 41,0±20,8 33,6±7,00 98,9±57,4 37,8±18,8 ns 

Após 28,7±5,65 55,1±28,6 27,1±8,59 40,1±13,2 79,3±32,6 56,5±42,2 29,4±8,96 53,4±18,0 28,6±7,70 ns 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão. Para análise estatística foi utilido o teste de variância da Anova two way. *: Diferença estatística na análise intragrupo após o período de 

reabilitação pulmonar para o grupo RP; †: Diferença estatística na análise intragrupo após o período de reabilitação pulmonar para o grupo RP+TMRHN. 
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Discussão  

  

O objetivo deste ensaio clínico aleatório controlado foi elaborar um protocolo e avaliar 

os efeitos adicionais de diferentes modalidades de TMR na capacidade de exercício e dispneia 

em indivíduos com DPOC participantes de um programa reabilitação pulmonar. Os principais 

resultados encontrados foram que, em ambos os grupos que realizaram TMR além da RP, houve 

melhora na capacidade de exercício, dispneia e força muscular respiratória e periférica. 

Entretanto, o TMR produziu efeitos isolados no grupo com treinamento de resistência de fluxo 

cônico com redução do risco de exacerbação e melhora no estado de saúde e no grupo de 

treinamento com HN com melhora da força muscular expiratória e periférica.  

 Este foi o primeiro ensaio clínico controlado a utilizar duas modalidades distintas de 

TMR, associadas a um programa de RP estruturado, para indivíduos com DPOC. Todos os 

grupos deste estudo apresentaram aumento na distância caminhada acima de 100 metros, o que 

determina uma melhora clínica, visto que, atualmente, ela é considerada com valores maiores 

que 26,3 metros (SINGH et al., 2014). Além disso, os resultados advindos da RP associados ao 

TMR, apresentou melhoria da capacidade de exercício mais expressiva no grupo RP+TMRHN. 

Em nosso estudo, todas as sessões de TMR foram realizadas com supervisão direta de um 

fisioterapeuta treinado, fato este que acreditamos ter influenciado positivamente nos resultados, 

diante do estímulo e realização adequada do treinamento proposto com a supervisão. O 

monitoramento da qualidade do exercício durante o TMR é de extrema importância para 

assegurar adaptações de treinamento significativas em resposta à intervenção (BERNARDI et 

al., 2015; CHARUSUSIN et al., 2018). Os grupos que realizaram TMR apresentaram melhora 

na tolerância ao exercício, onde verificamos que, ao final do período de intervenção e quando 

avaliados pelo 6MWT, os grupos RP, RP+TMRRFC e RP+TMRHN incrementaram, com relação 

a distância predita, respectivamente em 70%, 92,4% e 86,2%. Já quando avaliados pelo ISWT, 

os ganhos com relação a distância predita foram de 51,2% para o grupo RP, 63,2% para o grupo 

RP+TMRRFC e 81,3% para o grupo RP+TMRHN. Ao contrário do nosso estudo, Charususin et 

al (2018), observaram que o TMR de força, com o mesmo dispositivo utilizado pelo nosso 

estudo, não encontrou efeitos adicionais no 6MWT, havendo, no referido estudo, alterações 

tanto no grupo de intervenção como no grupo controle, dentro de uma faixa de 25 a 35 m, o que 

correspondeu a um aumento de cerca de apenas 42%. O estudo de Charususin et al (2018) foi 

do tipo multicêntrico, estando envolvido cinco cidades distintas, onde o volume de treinamento 
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variou de 20 sessões (Alemanha) a 36 sessões (nos outros centros), enquanto em nosso estudo 

foi realizado um total de 30 sessões para todos os grupos envolvidos. Outro ponto a se refletir 

no estudo multicêntrico em questão é a variação na frequência de treinamento entre as cidades 

(3 a 5 sessões por semana), ao passo que o nosso foi de três vezes por semana com supervisão 

direta e duas vezes com supervisão indireta, sem TMR (apenas exercícios aeróbicos). A duração 

das sessões de TMR foram maiores em nosso estudo (36 repetições), quando comparada ao 

estudo supracitado, que foi de 30 repetições. Os fatores acima citados podem ter contribuído 

para a difrença de resultados entre os dois estudos, e impactado de forma positiva em nossos 

resultados. 

 Además, o grupo RP+TMRHN quando avaliado pelo ISWT, teste esse que impõe a 

velocidade da caminhada, apresentou desempenho mais expressivo, suportando velocidades 

maiores que os demais grupos. Supomos que essa melhora ocorreu, de um modo geral, pelo 

fato de que todos os nossos voluntários eram sedentários há pelo menos 10 anos e nunca haviam 

participado de programas de RP. Este fato nos permite inferir que a partir do treinamento 

muscular global, advindo da RP e em associação com o TMR, ocorreu uma melhora na 

capacidade oxidativa dos músculos, onde os estudos apontam que TMR melhora a velocidade 

de contração dos músculos inspiratórios por meio da carga limiar na DPOC e aumenta a secção 

transversal das fibras musculares de contração rápida (tipo II), o que gera um  padrão 

respiratório mais eficiente (mais lento e mais profundo), associado a um acoplamento neuro-

mecânico aprimorado (menor ativação eferente dos músculos respiratórios), os quais são fatores 

que provavelmente contribuíram para uma redução na sobrecarga após o TMR e consequente 

melhora da capacidade de exercício (PETROVIC et al., 2012; LANGER et al., 2014). 

  

 Além disso, o grupo que realizou TMR com HN também apresentou melhorias tanto 

na força muscular inspiratória como expiratória. Os ganhos na força muscular respiratória 

levaram a melhora na eficiência ventilatória e, por consequência, na entrega de oxigênio aos 

tecidos, refletindo esses ganhos na melhora da capacidade de exercício quando comparado ao 

grupo que realizou apenas RP. Tem-se demonstrado que o aumento na distância percorrida, 

após TMI (treino de força), ocorreu em indivíduos com DPOC que apresentavam fraqueza 

muscular inspiratória (PImax˂50% pred.), ou ainda, existe relatos de não ter sido identificados 

ganhos com relação a essa variável quando realizado o TMR, de força ou endurance, associado 

a RP, dados esses que não foram identificados em nosso estudo, pois os grupos que realizaram 

TMR apresentaram aumento expressivo da capacidade de exercício. Talvez isso tenha ocorrido 
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devido ao fato dos tempos de intervenção terem sido curtos nos estudos publicados até o 

momento, enquanto que em nosso estudo, a intervenção apresentou um tempo total de dez 

semanas. Apesar de não ter sido identificado diferenças significativas entre os grupos que 

realizaram RP associada a TMR, foi observado que o grupo RP+TMRHN apresentou ganhos 

mais expressivos com relação a mudança do nível do ISWT, chegando ao nível oito, enquanto 

que a evolução do grupo RP+TMRRFC foi para o nível sete e o grupo RP para o nível 6 

(GOSSELINK et al., 2011; CHARUSUSIN et al., 2018, PANERONI et al., 2018).   

 Os sintomas relatados de dispneia e fadiga reduziram após as intervenções quando 

avaliados durante os testes de esforço submáximo e pela escala do mMRC. A dispneia está 

envolvida em um ciclo que compreende a redução da capacidade de exercício e 

consequentemente do estado functional, o que leva os sujeitos a uma menor atividade em seu 

dia-a-dia, no entanto, a própria inatividade favorece o aparecimento, cada vez mais precoce da 

dispneia, o que venha a fechar esse ciclo. Diante do fato da RP proporcionar melhora na 

capacidade de exercício e a quebra do ciclo acima citado, é esperado uma dessensibilização da 

dispneia por um somatório de fatores, os quais também favoreceram a redução da sensação de 

fadiga dos MMII, intimamente ligada a dispneia (JONES et al., 2018). No estudo de Charususin 

et al., (2018), não foi verificado redução dos sintomas acima citados, no entanto, esse estudo 

realizou apenas 7% do total de suas sessões de TMR com supervisão direta, enquanto em nosso 

estudo, todas as sessões foram realizadas de forma supervisionada, fato que pode ter impactado 

nos resultados. Os estudos de Langer et al (2014) e Petrovic et al., 2012, citados anteriormente, 

descrevem que os efeitos benéficos advindos do TMR impactam em uma melhor contração e 

eficiência muscular respiratória, acarretando diretamente na melhora nas sensações de dispneia 

e fadiga de indivíduos com DPOC. Além disso, sabe-se que o aumento da intensidade da 

dispneia, durante o exercício, sofre variação da PImax em populações com DPOC, deste modo, 

a intensidade da dispneia é maior naquelas indivíduos com menor PImax. Em nosso estudo, todos 

os grupos apresentaram ganhos significativos na PImax, fato este que pode colaborar, junto aos 

demais ganhos acima mencionados, para a dessensibilização da dispneia. Diante disto, supomos 

que a RP, independente de conter TMR, foi suficientemente eficaz para a dessensibilização da 

dispneia e reduzir a fadiga em sujeitos com DPOC, visto que em nossos achados, os pacientes 

dos três grupos apresentaram aumento da PImax entretanto, é importante ressaltar que apesar do 

nosso achado, a literatura ainda é controversa quanto ao aumento da força muscular inspiratória 

apenas após após a RP convencional (NIKOLETOU et al., 2015; LANGER et al., 2018; 

GOSSELINK et al., 2011; CHARUSUSIN et al., 2018). 



86 

 

 

 Verificamos aumento na PImax em todos os grupos do estudo, sendo para o grupo RP 

de 24,8%, o grupo RP+TMRRFC foi de 29,0% e o grupo RP+TMRHN foi de 31,5%. Aumentos 

também foram identificados na SPImáx, apenas no grupo RP+TMRRFC, na SNIP nos grupos que 

realizaram RP+TRM e e no grupo RP+TMRHN melhora na PEmáx e na força de preensão 

manual. Existe evidências que o TMR isoladamente proporciona ganhos na PImáx (BERNARDI 

et al., 2015), além disso, os estudos que realizaram TMR associado a RP também apresentaram 

melhorias na força muscular respiratória, supostamente devido a melhor vascularização e 

consequente melhor oxigenação de todos os grupos musculares, proporcionados pelos 

exercícios aeróbicos, como também pela a ativação direta das fibras musculares respiratórias e 

imposição de um volume de treinamento a ser realizado durante o TMR (CHARUSUSIN et al., 

2018; LANGER et al., 2018). A dessensibilização da dispneia pode ter contribuído para os 

ganhos nas pressões respiratórias de um modo geral, visto que, assim como a PImax, a SNIP 

também mantém uma relação inversamente proporcional com a dispneia. No grupo 

RP+TMRHN foi possível analisar ainda uma melhora no tempo de realização dos exercícios de 

HN diários, onde encontramos um aumento médio de 906 segundos na resistência muscular 

ventilatória de treino, quando analisado o tempo de treino médio do primeiro e do último dia 

do protocolo. Esse ganho na resistência muscular ventilatória de treino, avaliado pelo tempo de 

treino, foi maior em nosso estudo do que a média verificada atualmente, que foi de 654 

segundos (CHARUSUSIN et al., 2018; CHUANG et al., 2017; PANERONI et al., 2018).  Esse 

ganho no tempo da resistência muscular respiratório de treino pode ter favorecido no melhor 

desenpenho quanto a capacidade de exercício no grupo que realizou o TMR com HN, visto que 

este grupo foi que chegou ao nível mais alto do ISTW ao final do período de intervenção. O 

protocol proposto neste estudo, tanto com relação ao TMR de força como de endurance, teve 

como diferencial do protocol exercutado nos demais estudos o fato de realizer todas as sessões 

com supervisão direta, como também a implementação de cargas progressivas, e limitada no 

treinamento de força, em 80% da PImax (reavaliada semanalmente), visando impor uma carga 

de treino suficiente para não gerar fadiga muscular.  

Adicionalmente encontramos uma melhora no estado de saúde e risco de exacerbação 

apenas no grupo RP+TMRRFC. Quanto ao estado de saúde, a diferença entre os grupos que 

realizaram TMR, quando analisado os valores médios antes e após a intervenção, foram muito 

próximos. O grupo que realizou o treinamento de endurance, reduziu o escore médio,  de  

comprometimento moderado para comprometimento leve do estado de saúde (NIKOLETOU 

et al., 2015; CHARUSUSIN et al., 2018). Com relação ao risco de exacerbação, o grupo 
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RP+TMRHN, apesar de não ter apresentado ganhos com significância estatística, demonstraram 

aumento na ΔFC, com uma variação de 6,3 bpm. Com base nos dados acima, podemos inferir 

que o TMR, em especial o treinamento de força, impacta de forma positiva na melhora do 

estado de saúde e redução do risco de exacerbação de indivíduos com DPOC, quando 

comparados com aqueles que realizaram RP sem TMR. A fadiga está relacionada à gravidade 

da DPOC, e pode ser um indicador para o risco de hospitalização e tempo de internação 

hospitalar, como está também apresentou uma redução significativa esses achados se 

complementam para reduzir o risco de exacerbação. Deste modo, consideramos importante a 

inclusão do TMR em programas de RP que visem a redução da fadiga. (CHARUSUSIN et al., 

2018; PANERONI et al., 2018; NIKOLETOU et al., 2015; BERNARDI et al., 2015).  

 O índice de mortalidade de BODE apresentou redução estatisticamente significativa 

no estudo atual para todos os grupos, independente dos mesmos terem recebido TMR. Este 

índice é composto por 4 variáveis (IMC, percentual do VEF1 de acordo com o valor predito, 

distância percorrida no 6MWT e nível de dispneia pela escala do mMRC), das quais os dois 

últimos sofreram alterações positivas ao longo do período de intervenção.  Diante do fato de 

todos os grupos terem apresentado redução da dispneia (mMRC) e aumento da distancia no 

6MWT, ficou claro que esses foram os fatores que contribuíram para a mudança do índice de 

mortalidade nesta amostra. Os resultados advindos dos programas de RP sobre a capacidade de 

exercícios e dispneia já estão bem consolidados na literatura, justificando os nossos achados do 

nosso estudo, porém eles podem ser otimizados, incluindo-se o TMR aos mesmos 

(CHARUSUSIN et al., 2018; BERNARDI et al., 2015). 

 

 

 Principais limitações e pontos positivos  

 

  O estudo apresentado nessa tese apresentou como principal limitação a estabilidade 

clínica dos indivíduos para realizar o protocolo proposto no artigo 1. Esta limitação se deve a 

carência, junto ao sistema único de saúde (SUS), da medicação indicada para controle da 

DPOC, fazendo com que muitos indivíduos não a utilizem por falta de condições financeiras 

para aquisição da mesma quando o SUS é incapaz de fornecer. Desta forma, limitando o número 

de pessoas, constituindo um erro do tipo 2, pelo tamanho amostral, com estabilidade clínica 

para a realização dos protocolos aqui propostos.  
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 Dentre os pontos positivos deste estudo destacamos o fato da grande adesão por parte 

dos voluntários, com uma taxa de faltas inferior a 3%, como também os métodos utilizados 

para seleção dos pacientes, desenho do estudo, métodos de treinamento e os desfechos 

selecionados no presente estudo, os quais seguiram as recomendações do CONSORT e SPIRIT 

para esse tipo de intervenção (SCHULZ et al., CHAN et al., 2013). Outro destaque positivo foi 

que os fisioterapeutas que realizaram as avaliações dos indivíduos eram cegos quanto a 

alocação dos grupos. Além disso, as intensidades dos treinamentos foram gradativamente 

maiores, indicando, ao final do estudo, que os grupos que realizaram TMR associado a RP 

apresentaram aumento significativo na análise intragrupo e o grupo que realizou o TMR com 

HN apresentou aumento intergrupo com relação ao grupo RP. Destacamos ainda o fato que os 

resultados deste estudo são aplicáveis para pacientes com DPOC, independente destes 

apresentarem fraqueza muscular respiratória, podendo ser expandido para outras doenças 

respiratórias crônicas, independente da condição preliminar da força dos músculos 

respiratórios, ampliando assim, a validade externa de nossos achados. 
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6. CONSIDERAÇÃO FINAIS 
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  Os resultados aqui apresentados são oriundos de um ensaio clínico aleatório 

controlado, onde foi possível verificar que os houve ganhos efetivos aos protocolos que 

utilizaram o TMR aos programas de RP, com vantagens adicionais sobre capacidade de 

exercício, o estado de saúde, a força muscular respiratória e periférica, além dos benefícios 

encontrados em todos os grupos com redução do risco de exacerbação, mortalidade, dispneia e 

fadiga. Apesar de não conseguirmos diferenciar qual modalidade de TMR foi superior, 

acreditamos que a inclusão de TMR, em uma das modalidades descritas neste estudo, apresenta 

efeitos adicionais aos programs de RP, podendo ser incluído como parte destes de forma segura. 
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Anexo 1 – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Anexo 2 – ESCALADE BORG MODIFICADA 

0 NENHUMA 

0,5 MUITO, MUITO LEVE 

1 MUITO LEVE 

2 LEVE 

3 MODERADA 

4 POUCO INTENSA 

5 INTENSA 

6  

7 MUITO INTENSA 

8  

9 MUITO, MUITO INTENSA 

10 MÁXIMA 
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Anexo 3: TESTE DE AVALIAÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA - CAT DPOC 

 

 



112 

 

 

Anexo 4 – ESCALA DE DISPNEIA MEDICAL RESEARCH COUNCIL (mMRC) 

 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

0 Falta de ar surge quando realiza atividade física intensa (correr, nadar, 

praticar esporte). 

1 Falta de ar surge quando caminha de maneira apressada no plano ou 

quando sobe morro. 

2 Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido a falta de ar; 

ou quando caminha no plano, no próprio passo, tem que parar para 

respirar. 

3 Após andar quando ando menos de 100 metros no plano ou após alguns 

minutos. 

4 Falta de ar impede que saia de sua casa ou surge falta de ar quando troca 

de roupa. 
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Anexo 5: ÍNDICE DE MORTALIDADE BODE 

MARCADORES 

PONTUAÇÃO 

0 1 2 3 

B IMC (kg/m2) ˃ 21 ≤ 21   

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

D Dispneia (mMRC) 0-1 2 3 4 

E 6MWT (m) ≥ 350 ≥ 250-349 ≥ 150-249 ≤ 149 

Adaptado de Celli et al., (2004) 
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Anexo 6: COMPROVANTE DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA TRIALS 

DO PROTOCOLO DO ENSAIO CLÍNICO PROPOSTO 
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Anexo 7: NORMAS DA REVISTA TRIALS PARA A QUAL O ARTIGO SOBRE O 

PROTOCOLO DO ENSAIO CLÍNICO FOI SUBMETIDO 

Trials Journal 
About 

Aims and scope 

Trials encompasses all aspects of the performance and findings of randomized controlled trials 

in health. We publish articles on general trial methodology as well as protocols, commentaries 

and traditional results papers - regardless of outcome or significance of findings. 

Trials aims to experiment with, and refine, innovative approaches to improving communication 

about trials. We are keen to move beyond publishing traditional trial results articles (although 

these are included). We believe this journal represents an exciting opportunity to advance the 

science and reporting of trials. Making all its content open access and not retaining 

copyright, Trials offers a way to make data both freely available and highly visible to trialists 

worldwide; this will benefit the impact of your publication among peers and societies. 

The journal has unrestricted space and takes advantage of all the technical possibilities available 

for electronic publishing. To date, journals have focused on reporting the results of trials, with 

very little coverage of why and how they are conducted. Reports of trials have been restricted 

both by authors and editors - both parties often select only a subset of the outcomes measured, 

while the latter often impose word limits on the articles published making it difficult to 

communicate the lessons learnt from conducting the trial, let alone include adequate details of 

how the trial was conducted. The Internet offers both unlimited space and interactivity, and we 

are keen to harness these attributes. For instance, trialists are able to provide the detail required 

to be a true scientific record and do more to make the article's message comprehensible to a 

variety of reader groups. They are able to communicate not only all outcome measures, as well 

as varying analyses and interpretations, but also in-depth descriptions of what they did and what 

they learnt. This sharing of direct experience is fundamental to improving the quality and 

conduct of trials worldwide. 

Preparing your manuscript 

This section provides general style and formatting information only. Formatting guidelines for 

specific article types can be found below. 

Study protocol 

Criteria 

Study protocol articles will only be considered for proposed or ongoing trials that have not 

completed participant recruitment at the time of submission. Trials advises that study protocols 

are submitted well before recruitment completes. Please confirm the status of your study at 

submission. 

If the study has already undergone full external peer review as part of the ethics approval or 

funding process, the study protocol will usually only undergo editorial peer review by the 

https://trialsjournal.biomedcentral.com/
https://trialsjournal.biomedcentral.com/
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handling editor. Proof of both ethics and funding will be required and we recommend that 

authors provide the relevant documentation on submission. If the documents are in a language 

other than English, please provide English translations. Study protocols without major external 

funding will undergo full, external peer review. Study protocols without ethical approval will 

generally not be considered. 

Reporting standards 

Trials requires the submission of a populated SPIRIT checklist and figure for all study 

protocols. The figure should be included in the main body of the text and the checklist should 

be provided as an additional file, both the figure and the checklist should be referenced in the 

text. Submissions received without these elements will be returned to the authors as incomplete. 

A Word file of the checklist can be downloaded here. 

It is understood that for some study protocols certain aspects may not comply fully with the 

SPIRIT checklist. The checklist will not be used as a tool for judging the suitability of 

manuscripts for publication in Trials, but is intended as an aid to authors to clearly, completely, 

and transparently let reviewers and readers know what authors intend to do. Using the SPIRIT 

guideline to write the study protocol, completing the SPIRIT checklist, and constructing a 

SPIRIT figure are likely to optimize the quality of reporting and make the peer review process 

more efficient. 

Preparing your manuscript 

Preparing your manuscript 

The information below details the section headings that you should include in your manuscript 

and what information should be within each section. 

Please note that your manuscript must include a 'Declarations' section including all of the 

subheadings (please see below for more information). 

Title page 

The title page should: 

 present a title that includes, if appropriate, the study design e.g.: 

o "A versus B in the treatment of C: a randomized controlled trial", "X is a risk 

factor for Y: a case control study", "What is the impact of factor X on subject 

Y: A systematic review" 

o or for non-clinical or non-research studies: a description of what the article 

reports 

 list the full names, institutional addresses and email addresses for all authors 

o if a collaboration group should be listed as an author, please list the Group name 

as an author. If you would like the names of the individual members of the Group 

to be searchable through their individual PubMed records, please include this 

information in the “Acknowledgements” section in accordance with the 

instructions below 

http://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+additional+files
http://www.spirit-statement.org/publications-downloads/
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 indicate the corresponding author 

 

Abstract 

The Abstract should not exceed 350 words. Please minimize the use of abbreviations and do 

not cite references in the abstract. The abstract must include the following separate sections: 

 Background: the context and purpose of the study 

 Methods: how the study will be performed 

 Discussion: a brief summary and potential implications 

 Trial registration: If your article reports the results of a health care intervention on 

human participants, it must be registered in an appropriate registry and the registration 

number and date of registration should be in stated in this section. If it was not registered 

prospectively (before enrollment of the first participant), you should include the words 

'retrospectively registered'. See our editorial policies for more information on trial 

registration 

Keywords 

Three to ten keywords representing the main content of the article. 

 

Background 

The Background section should explain the background to the study, its aims, a summary of 

the existing literature and why this study is necessary or its contribution to the field. 

 

Methods/Design 

The methods section should include: 

 the aim, design and setting of the study 

 the characteristics of participants or description of materials 

 a clear description of all processes, interventions and comparisons. Generic drug names 

should generally be used. When proprietary brands are used in research, include the 

brand names in parentheses 

 the type of statistical analysis used, including a power calculation if appropriate. 

 

Discussion 

This should include a discussion of any practical or operational issues involved in performing 

the study and any issues not covered in other sections. 

Trial status 
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Authors should report the protocol version number and date, the date recruitment began, and 

the approximate date when recruitment will be completed. 

 

List of abbreviations 

If abbreviations are used in the text they should be defined in the text at first use, and a list of 

abbreviations should be provided. 

 

Declarations 

All manuscripts must contain the following sections under the heading 'Declarations': 

 Ethics approval and consent to participate 

 Consent for publication 

 Availability of data and material 

 Competing interests 

 Funding 

 Authors' contributions 

 Acknowledgements 

 Authors' information (optional) 

Please see below for details on the information to be included in these sections. 

If any of the sections are not relevant to your manuscript, please include the heading and write 

'Not applicable' for that section. 

Ethics approval and consent to participate 

Manuscripts reporting studies involving human participants, human data or human tissue must: 

 include a statement on ethics approval and consent (even where the need for approval 

was waived) 

 include the name of the ethics committee that approved the study and the committee’s 

reference number if appropriate 

Studies involving animals must include a statement on ethics approval. 

See our editorial policies for more information. 

If your manuscript does not report on or involve the use of any animal or human data or tissue, 

please state “Not applicable” in this section. 

Consent for publication 

http://www.biomedcentral.com/submissions/editorial-policies#ethics+and+consent
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If your manuscript contains any individual person’s data in any form (including individual 

details, images or videos), consent for publication must be obtained from that person, or in the 

case of children, their parent or legal guardian. All presentations of case reports must have 

consent for publication. 

You can use your institutional consent form or our consent form if you prefer. You should not 

send the form to us on submission, but we may request to see a copy at any stage (including 

after publication). 

See our editorial policies for more information on consent for publication. 

If your manuscript does not contain any data from any individual person, please state “Not 

applicable” in this section. 

Availability of data and materials 

All manuscripts must include an ‘Availability of data and materials’ statement. Data availability 

statements should include information on where data supporting the results reported in the 

article can be found including, where applicable, hyperlinks to publicly archived datasets 

analysed or generated during the study. By data we mean the minimal dataset that would be 

necessary to interpret, replicate and build upon the findings reported in the article. We recognise 

it is not always possible to share research data publicly, for instance when individual privacy 

could be compromised, and in such instances data availability should still be stated in the 

manuscript along with any conditions for access. 

Data availability statements can take one of the following forms (or a combination of more than 

one if required for multiple datasets):  

 The datasets generated and/or analysed during the current study are available in the 

[NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS] 

 The datasets generated and/or analysed during the current study are available from the 

corresponding author on reasonable request. 

 All data generated or analysed during this study are included in this published article 

[and its supplementary information files]. 

 The datasets generated and/or analysed during the current study are not publicly 

available due [REASON WHY DATA ARE NOT PUBLIC] but are available from the 

corresponding author on reasonable request. 

 Data sharing is not applicable to this article as no datasets were generated or analysed 

during the current study. 

 The data that support the findings of this study are available from [third party name] but 

restrictions apply to the availability of these data, which were used under license for the 

current study, and so are not publicly available. Data are however available from the 

authors upon reasonable request and with permission of [third party name]. 

 Not applicable. If your manuscript does not contain any data, please state 'Not 

applicable' in this section. 

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/6633976/data/v2
http://www.biomedcentral.com/submissions/editorial-policies#consent+for+publication
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More examples of template data availability statements, which include examples of openly 

available and restricted access datasets, are available here. 

BioMed Central also requires that authors cite any publicly available data on which the 

conclusions of the paper rely in the manuscript. Data citations should include a persistent 

identifier (such as a DOI) and should ideally be included in the reference list. Citations of 

datasets, when they appear in the reference list, should include the minimum information 

recommended by DataCite and follow journal style. Dataset identifiers including DOIs should 

be expressed as full URLs. For example: 

Hao Z, AghaKouchak A, Nakhjiri N, Farahmand A. Global integrated drought monitoring and 

prediction system (GIDMaPS) data sets. figshare. 

2014. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.853801 

With the corresponding text in the Availability of data and materials statement: 

The datasets generated during and/or analysed during the current study are available in the 

[NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS].[Reference number] 

Competing interests 

All financial and non-financial competing interests must be declared in this section. 

See our editorial policies for a full explanation of competing interests. If you are unsure whether 

you or any of your co-authors have a competing interest please contact the editorial office. 

Please use the authors initials to refer to each author's competing interests in this section. 

If you do not have any competing interests, please state "The authors declare that they have no 

competing interests" in this section. 

Funding 

All sources of funding for the research reported should be declared. The role of the funding 
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the manuscript should be declared. 

Authors' contributions 

The individual contributions of authors to the manuscript should be specified in this section. 

Guidance and criteria for authorship can be found in our editorial policies. 

Please use initials to refer to each author's contribution in this section, for example: "FC 

analyzed and interpreted the patient data regarding the hematological disease and the transplant. 

RH performed the histological examination of the kidney, and was a major contributor in 

writing the manuscript. All authors read and approved the final manuscript." 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

 

Esclarecimentos 

  

Este é um convite para você participar da pesquisa efeitos do treinamento muscular 

respiratório com diferentes modalidades em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

(DPOC) - ensaio clínico aleatório controlado que é coordenada pelo Professor Dr. 

Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi e sua orientanda de doutorado Catharinne 

Angélica Carvalho de Farias.  

Essa pesquisa procura avaliar os efeitos do treinamento muscular respiratório com 

diferentes modalidades em pacientes com doença pulmonar obstrutiva (DPOC).  

 O motivo que nos leva a fazer este estudo é identificar a melhor modalidade de 

treinamento para músculos respiratórios, que poderá ser incluída nos programas de reabilitação 

pulmonar convencionais, permitindo otimizar o manejo, pois acreditamos que um programa 

terapêutico bem implementado pode melhorar a sua qualidade de vida dos pacientes com 

DPOC. 

Caso você decida participar, você deverá realizar os seguintes procedimentos: avaliação 

da função pulmonar, da força muscular respiratória, do grau de esforço do indivíduo a 

caminhada, da força dos músculos dos braços e das pernas, do grau de falta de ar, do 

volume de ar nos pulmões e da qualidade de vida, onde as avaliações inicial e final serão 

realizadas em dois dias cada uma. Posteriormente, você irá participar de um programa 

de reabilitação pulmonar, que será composto por atividades três vezes por semana, 

durante doze semanas, com duração diária de cerca de 1 hora.  
Durante a realização das avaliações inicial e final e do programa de reabilitação 

pulmonar a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico.  

Pode acontecer um desconforto respiratório durante as avaliações ou a reabilitação 

pulmonar que será minimizado com a interrupção do teste e você terá como benefício a 

possibilidade de melhorar sua capacidade física e pulmonar, o que poderá interferir no 

seu desempenho físico e na qualidade de vida das pessoas que têm Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC).   
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada no Laboratório de Desempenho 

Penumocardiovascular do HUOL/EBSERH, sob a responsabilidade de Catharinne 

Angélica Carvalho de Farias e Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO EM FISIOTERAPIA 

 



125 

 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Catharinne Angélica Carvalho de Farias, no endereço: Coordenação do Doutorado em 

Fisioterapia da UFRN, localizada no Campus Universitário da UFRN, Lagoa Nova, Caixa 

Postal 1524, CEP: 59072-970, Natal-RN, ou pelos telefones (84)3215-4274 e (84) 98871-7176, 

email: cathfarias@hotmail.com. 

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 nos 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 entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Catharinne Angélica Carvalho de Farias.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

efeitos do treinamento muscular respiratório com diferentes modalidades em pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva (DPOC) - ensaio clínico aleatório controlado, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar.  
 

 

Natal, ____ de _________ de 201___ 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cathfarias@hotmail.com
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Apêndice 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO EM FISIOTERAPIA 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA PESQUISA INTITULADA: Efeitos do 

Treinamento Muscular Respiratório com Diferentes Modalidades em Pacientes com 

Doença Pulmonar Obstrutiva (DPOC) - Ensaio Clínico Aleatório Controlado” 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

D.N. ___/___/___.  Idade (anos): ____Gênero:   M  F   Etnia: Branca Parda Negra Amarela    

Naturalidade: _____________________________ Est. Civil:  S  C  D  V    

Antecedentes Pessoais Patológicos: ____________________________________________________ 

Profissão:__________________________Ocupação:_______________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Telefones: Resid._______________     Cel__________________   Trab.________________________ 

 

2 – HÁBITOS DE VIDA 

 Tabagismo:  N  S Há quanto tempo e cigarros/dia: ______________________________ 

 Etilismo:  N  S Há quanto tempo e frequência/sem: ______________________________ 

 Prática de atividade física:    Nunca            Já praticou, mas parou há muitos anos 

                                                                                   Já praticou e parou há poucos anos 

 Uso de medicações:  N  S  Quais?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Peso (Kg): _________    Altura (cm): _________    IMC (Kg/m2): ______ 
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4 - AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA) 

PRÉ BRONCODILATADOR 

Medida Predito 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

CVF         

VEF1         

VEF1/CVF         

 

PÓS BRONCODILATADOR 

Medida Predito 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

CVF         

VEF1         

VEF1/CVF         

 

5- TESTE ENDURANCE MUSCULAR DINÂMICO (VVM) 

Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 

FR (irpm) VVM (L) Vt (L) FR (irpm) VVM (L) Vt (L) FR (irpm) VVM (L) Vt (L) 

         

 

6 - AVALIAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS:  

                          Pimax                                                                                             Pemax 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª   1ª 2 ª 3ª 4ª 5 ª 

            

 

                                                                         SNIF teste          

1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 6 ª 7 ª 8 ª 9 ª 10 ª 

          

 

                                                                          SPImax 

1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 6 ª 7 ª 8 ª 9 ª 10 ª 

          

 

7 - FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIOES 

Dinamometria mão dominante                                              IRM membro inferior dominante   

1ª 2ª 3ª       
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   8 – TESTE INCREMENTAL DE CAMINHADA (ISWt) 

PARÂM. PRÉ PÓS IMED PÓS 2 MIN 

FR    

FC    

PA    

SaO2    

Dispneia    

Fadiga    

 

1    FC:  S:  D: F:  

2     FC:  S:  D: F:  

3      FC:  S:  D: F:  

4       FC:  S:  D: F:  

5        FC:  S:  D: F:  

6         FC:  S:  D: F:  

7          FC:  S:  D: F:  

8           FC:  S:  D: F:  

9            FC:  S:  D: F: 

10             FC:  S:  D: F: 

11              FC:  S:  D: F: 

12               FC:  S:  D: F: 

Observações: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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9 – TESTE DE CAMINHADA DOS 6 MINUTOS (6MWT) 

PARÂM. PRÉ PÓS IMED PÓS 2 MIN 

FR    

FC    

PA    

SaO2    

Dispneia    

Fadiga    

 

1 minuto 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos 6 minutos 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

SpO2:       

FC: 

Dispneia: 

Fadiga: 

 

Observações: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10 - ÍNDICE DE MORTALIDADE BODE 

MARCADORES 

PONTUAÇÃO 

0 1 2 3 

B IMC (kg/m2) ˃ 21 ≤ 21   

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

D Dispneia (mMRC) 0-1 2 3 4 

E 6MWT (m) ≥ 350 ≥ 250-349 ≥ 150-249 ≤ 149 

Adaptado de Celli et al., (2004) 

 

 

 

 

 

Avaliador: ____________________________________________          Data: ____/ _____/ _____. 
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Apêndice 3 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO PULMONAR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO EM FISIOTERAPIA 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE REABILITAÇÃO PULMONAR DA 

PESQUISA INTITULADA: Efeitos do Treinamento Muscular Respiratório com 

Diferentes Modalidades em Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva (DPOC) - 

Ensaio Clínico Aleatório Controlado” 

Nome: ___________________________ Id: ____ Alt: ____ Peso: _____ VVM: ____ 

VEF1: ____ FR=35*VEF1: _____ CVF: ____ Bolsa (50% CVF): _______ PImax:_____ 

FCmax: ________  FCtreino (85%FCmax): _________ 1RM: _________ Dinam:_______  

 

1ª SEMANA:  

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (35%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 
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D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

 

 

2ª SEMANA       PImax:_____                                                           

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (40%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  
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3ª SEMANA         PImax:_____                                                         

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (45%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:___  FR:____  SpO2: ____ PA: ________ Dispneia: ____ Fadiga:_____ 

Observações:______________________________________________________________________  

  

4ª SEMANA                PImax:_____                                                  

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (50%): ________    
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D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:___FR:____SpO2: ____ PA:_________Dispneia: ____ Fadiga:____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

 

 

5ª SEMANA                  PImax:_____                                                  

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (55%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 
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PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

6ª SEMANA                    PImax:_____     VVM: _________                                              

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (60%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

 

 

7ª SEMANA             PImax:_____                                                     

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 
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ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (65%): ________    

 

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

8ª SEMANA               PImax:_____                                                   

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (70%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  
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15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  

 

 

9ª SEMANA                PImax:_____                                                  

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (75%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  
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10ª SEMANA             PImax:_____                                                     

PRÉ TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PRÉ TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

ATIVIDADES Dia 1 (alcançado) Dia 2 (alcançado) Dia 3 (alcançado) 

Aeróbico (20-30min) A: T: R: A: T: R: A: T: R: 

V: V: V: V: V: V: V: V: V: 

Força MMSS    

Força MMII    

TMI (80%): ________    

D1: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D2: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: _____ F: _____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: _____ F: _____ 

D3: 5 min FC:____ SpO2: _____  D: ____ F: ____  10 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ___  

15 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 20 min FC:_____ SpO2: _____  D: ____ F: _____ 

25 min FC:___ SpO2: ____  D: ____ F: ____  30 min FC:_____ SpO2: ____  D: ____ F: ____ 

PÓS TREINO (D1) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D2) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

PÓS TREINO (D3) FC:____  FR:____  SpO2: ____ PA: _________ Dispneia: ____ Fadiga: ____ 

Observações:______________________________________________________________________  
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Apêndice 4 - DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL PARA EXERCÍCIO 

AERÓBICO SEM SUPERVISÃO 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO EM FISIOTERAPIA 

 

DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL PARA EXERCÍCIO AERÓBICO 

SEM SUPERVISÃO 

 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

 

 

1ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

DATA      

 

2ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

3ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      
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4ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

5ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

6ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

7ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

8ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

9ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      
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10ª SEMANA                                                                 DATA:_________________ 

VARIÁVEIS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

RESPIRAÇÃO      

PERNAS      

TEMPO      

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


