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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o efeito agudo da VNI Bínivel, na função muscular periférica no 

exercício isocinético e desempenho aeróbico no TC6, na DPOC. Métodos: Amostra não 

probabilística, totalizando 14 indivíduos com DPOC moderada a muito grave, sem 

exacerbações. Procedimentos realizados em dois dias. Inicialmente todos 

preencheram a avaliação clínica, gravidade da doença, questionários para dispnéia e 

qualidade de vida, espirometria e manovacuometria. Secundariamente submetidos à 

coleta bioquímica, TC6, e avaliação isocinética do quadríceps, todos basais. Depois 

eram submetidos à intervenção com 30 minutos de VNI Binível/placebo, conforme 

randomização; após, submetidos a novo TC6 e protocolo teste no dinamômetro 

isocinético, finalizando com nova coleta bioquímica. Antes e após as avaliações foi 

quantificada a percepção subjetiva da dispnéia e fadiga em membros inferiores. Após 

wash-out de no mínimo sete dias, os participantes retornaram, desenvolvendo 

novamente todos os procedimentos, e modificação da VNI conforme randomização. 

Resultados: 14 participantes, 57% com DPOC grave e demais moderado, a VNI 

apresentou melhora significativa na percepção de esforço para membros inferiores e 

dispnéia, após exercício isocinético (p≤0,02* e p≤0,05*), melhora dos valores do pico 

de torque (p≤0,00*), trabalho total (p≤0,00*), índice de fadiga (p≤0,00*) e potência 

(p≤0,01*), o grupo VNI caminhou aproximadamente 16 metros a mais no TC6, e houve 

melhora nos níveis de lactato sanguíneo (p≤0,00*). Conclusão: A VNI melhora 

diretamente a percepção de dispnéia e escores avaliados no exercício isocinético. 

Apresenta relevância clínica na distância percorrida no TC6, e melhora do nível de 

lactato sanguíneo, nos pacientes com DPOC. 

 

Descritores: DPOC, Músculo esquelético, Ventilação não invasiva. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 Objective: To evaluate the acute effect of BINV on peripheral muscle function 

without isokinetic exercise and non-TC6 aerobic performance in COPD. Methods: Non-

probabilistic sample, totaling 14 individuals with moderate to very severe COPD, 

without exacerbations. Procedures carried out in two days. Initially all criteria 

preceded clinical evaluation, disease severity, questionnaires to explain and quality of 

life, spirometry and manovacuometry. Secondarily taken for collection biochemistry, 

6MWT, and isokinetic evaluation of the quadriceps, all basal. Then they underwent the 

intervention with 30 minutes of NIV Binible / placebo, according to randomization; 

submitted to new TC6 and test protocol in the isokinetic dynamometer, ending with a 

new biochemical collection. Before and after the assessment was quantified to a 

relative perception of dyspnea and fatigue in After washing the nobility days, 

participants returned, re-developing all procedures, and altering NIV according to 

randomization. Results: 14 participants, 57% with severe COPD and moderate COPD, a 

NIV showed significant improvement in the performance of lower and lower actions, 

isokinetic post-exercise (p≤0.02 * and ≤0.05 *), improvement in values peak torque 

(p≤0.00 *), total work (p≤0.00 *), fatigue index (p≤0.00 *) and power (p≤0.01 *), the 

NIV group walked approximately 16 meters more than the 6MWT, and obtained better 

in blood lactate levels (p≤0.00 *). Conclusion: A NIV directly improves the perception 

of dyspnea and scores assessed in isokinetic exercise. It presents clinical results on 

non-TC6 sub-percolation, and improvement of the blood lactate level, in patients with 

COPD. 

Keywords: COPD, Skeletal muscle, Noninvasive ventilation. 
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1. Introdução 

Associada a significativa morbidade e mortalidade, o número de casos de 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) quase dobrou nas duas últimas décadas, 

sendo atualmente, a terceira causa de morte no mundo com mais de 210 milhões de 

casos registrados1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que a DPOC se 

tornará a segunda causa mais comum de morte no mundo em 20302. 

As mais recentes diretrizesda Iniciativa Global para DPOC (GOLD - Global 

Initiative for ChronicObstructiveLungDisease)define-acomo uma doença prevenível e 

tratável, caracterizada por obstrução persistente, progressiva e parcialmente reversível 

de vias aéreas, associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões às 

partículas ou gases nocivos3.  

A principal característica desta doença é a limitação ao fluxo aéreo que não é 

totalmente reversível. Além disso, a remodelação das vias aéreas e a perda do 

recolhimento elástico pela destruição enfisematosa do parênquima resulta em um 

declínio progressivo do Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF₁), 

inadequado esvaziamento pulmonar durante a expiração, e consequente 

hiperinsuflação pulmonar estática e dinâmica3–5. 

 A limitação do fluxo aéreo expiratório é definida como uma baixa relação 

VEF1/Capacidade Vital Forçada (CVF) após uso de broncodilatador (BD). Em números 

reais, uma VEF1/CVF < 0.7 pós BD tem sido adotada como forma de definir limitação do 

fluxo aéreo3,4,6,8. Além de critério diagnóstico, a GOLD utiliza o valor do VEF1 como 

base para classificação da gravidade de tal limitação em quatro estágios, sendo: 

estágio 1 (leve, VEF₁ ≥80% do predito); estágio 2 (moderada, 50% ≤VEF₁<80% do 

predito); estágio 3 (grave, 30% ≤VEF₁ <50% do predito), e estágio 4 (muito grave, VEF₁ 

<30% do predito)3,6,7. Tais medidas são facilmente avaliadas por meio da espirometria, 

um teste simples e não invasivo9.  

 Embora seja uma doença primariamente pulmonar, a história natural da DPOC 

está associada a numerosas manifestações sistêmicas e comorbidades que complicam 

sua evolução satisfatória10,11. Alterações similares as que ocorrem nos pulmões, isto é, 

o estresse oxidativo e a inflamação podem estar envolvidos no mecanismo de 

desenvolvimento dos seus efeitos sistêmicos, que incluem, entre outros, disfunção 
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dosistema musculoesquelético, osteoporose, alteração do humor, anemia e 

desequilíbrio hormonal12,13. Dessas, a disfunção do músculo esquelético destaca-se por 

acarretar um maior comprometimento na capacidade funcional, baixa tolerância ao 

exercício e redução da qualidade de vida do indivíduo13. 

 Definida como perda da força e da resistência muscular ao exercício, a 

disfunção do musculoesquelético pode atingirmúsculos respiratórios e periféricos em 

diferentes graus,sendo, amusculatura dos membros inferiores, principalmente os 

músculosdo Quadríceps Femoral (QF), mais comumente acometida quando 

comparados a de membros superiores14. 

Uma quantidade importante de fatores etiológicos podemlevara disfunção 

musculoesquelética, dentre eles a hipóxia, hipercapnia, acidose, distúrbios 

metabólicos e inflamação sistêmica13,14. No entanto, além desses, a inatividade física, 

alterações nutricionais, as exacerbações repetidas e o uso corticosteróides sistêmicos 

sedestacam acima dos outros fatores como os principais contribuintes para prejuízo da 

função muscular e diminuição de massa muscular, especialmente na DPOC avançada13–

16. 

Nesses pacientes, os músculos do QFpassam por uma significativa redistribuição 

das relações de tipo de fibra, que se manifesta como uma redução na proporção de 

fibras do tipo I, de contração lenta e oxidativas, e aumento da proporção de tipo IIx, de 

contração rápida e glicolíticas17,18.Tais alterações contribuem para uma maior 

morbidade, com um grande impacto na capacidade de realização das Atividades de 

Vida Diárias (AVD’s) e na tolerância ao exercício19. Nesse caso, a intolerância ao 

exercício é uma das principais consequências da DPOC, e não podem ser explicados 

apenas com base nas limitações de ventilação e trocas gasosas10,19. 

A disfunção do músculo esquelético na DPOC é caracterizada por redução da 

força, resistência muscular prejudicada e a presença de fadiga precoce10,20,21,sendo 

definida como a incapacidade do músculo de gerar ou manter níveis suficientes de 

força contrátil para um determinado esforço físico22,23,24.  

Estudos recentes demonstraram a correlação datolerância ao exercício com 

aforça do QF, considerando-a comoum forte preditor da incapacidade 

física6,10,15,20,além de influenciarna percepção do esforço de membros inferiores 

durante o exercício, sendo o principal sintoma limitante em 40 a 45% dos pacientes 
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comDPOC.A observação clínica mais marcante que aponta para um componente 

periférico da limitação ao exercício em DPOC é que a capacidade de exercício continua 

a ser anormalmente baixa na maioria dos pacientes submetidos a transplante 

pulmonar, apesar da normalização da função pulmonar25,26. Portanto, reduções na 

força e na resistência à fadiga dos músculosdo QF podem ajudar a prever fraqueza e, 

consequentemente, prejuízo na capacidade física nessa população20. Nessa 

perspectiva, em contextos clínicos e experimentais, a força e a resistência de um grupo 

muscular pode ser quantificada utilizando um dinamômetro isocinético16 e por meio 

do Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6), respectivamente. 

Além do mais, quando as fibras musculares são metabolicamente exauridas 

após o esforço, apresentam uma redução na resistência da membrana, ou mesmo uma 

interrupção do sarcolema, permeando a liberação de enzimas para o sangue, desta 

maneira é possível observar através de análise sanguínea imediata, a elevação dos 

níveis de marcadores de fadiga muscular como o lactato e a lactato desidrogenase 

(LDH) e de dano muscular, como a creatina quinase (CK)27. 

Desta maneira, exercíciosaeróbicos e de resistência são atualmente utilizados 

com objetivo demelhorar a função muscular de membros em pacientes com DPOC27,28. 

Nesse sentido,estudos mostram melhora significativa na força, resistência e 

fatigabilidade do QF após o treinamento físico28–30. No entanto, durante o exercício, a 

limitação do fluxo expiratório e aumento da frequência respiratória (FR) podem reduzir 

o tempo de expiração nessa população, resultando em aumento do volume pulmonar 

ao final da expiração, uma condição também conhecida como hiperinsulflação 

dinâmica31–33.  

Assim, o uso de suporte ventilatório não invasivo (VNI) durante o treinamento 

tem sido proposto como uma estratégia alternativa para melhorar a tolerância ao 

exercício em pacientes com DPOC moderada a grave29,30,33. Estudos anteriores 

sugeriram que a aplicação da VNI por meio de diferentes modalidades como Pressão 

Positiva Contínua nas Vias aéreas(CPAP), Pressão Positiva com dois níveis (BINÍVEL), 

Ventilação Proporcional Assistida (PAV) eVentilação comPressão de Suporte(PSV) 

melhoram a tolerância ao exercício em pacientes com DPOC resultam em uma 

melhoria imediata nadispnéia e resistência29,34. 
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Em pacientes gravemente incapacitados, a VNI pode melhorar a função 

muscular periférica com consequências benéficas para a capacidade de exercício34 

sendo utilizada como adjuvante para a reabilitação do paciente com DPOC, uma vez 

que aumenta a ventilação, reduz o esforço respiratório, proporcionando descanso para 

a musculatura respiratória e diminuiçãoda dispnéia35, além de melhorar a saturação 

periférica e reduzir a fatigabilidade do QF  nestes pacientes33. 

Embora estudos tenham demonstrado os efeitos benéficos da VNI no aumento 

da tolerância ao exercício em sujeitos com DPOC27,34, ainda há uma carência de 

estudos com esse propósito, da mesma maneira quepouco se sabe a respeito do efeito 

da VNI sobre os níveis séricos dos marcadores de fadiga muscular, como o lactato e a 

LDH e de dano muscular, como a CK. 

Diante do exposto, o propósito primário do presente estudo é avaliar os 

efeitosimediatos da VNI sobre a função muscular do QF(pico de torque, trabalho total, 

índice de fadiga, potência e força) no exercício isocinéticoe desempenho aeróbico no 

TC6, em indivíduos com diagnóstico de DPOC. Secundariamente, busca-se verificar as 

alterações bioquímicas por meio da dosagem sérica do lactato, LDH e CK, mediante a 

aplicação da VNI durante o exercício isocinético realizado com esses pacientes. 

 

2. Justificativa 

A diminuição da capacidade física pode ser critério de avaliação em muitas 

doenças, em especial as respiratórias e cardiovasculares. Tal limitação está relacionada 

à reduzida qualidade de vida e ao maior risco de morte. Quando submetidos a um 

grande esforço físico, se faz necessária maior atividade fisiológica, o que requer 

maiores taxas de trocas gasosas de O2 e gás carbônico (CO2) entre os meios, celular e 

ambiente. Esse processo exige ajustes principalmente dos sistemas respiratório, 

cardiovascular e musculoesquelético. 

A limitação ao exercício reflete a reduzida capacidade ventilatória, 

anormalidades das trocas gasosas e disfunção muscular esquelética em pacientes com 

DPOC de moderada a grave, especialmente nos músculos utilizados para deambulação. 

Como resultado, a capacidade de exercício e a taxa máxima de trabalho são reduzidas. 

 A VNI pode ser um componente eficaz de um programa de 
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reabilitaçãopulmonar em pacientes com DPOC, pois reduz a carga sobre o sistema 

respiratório e a demanda sobre os músculos desse sistema. Assim, tem-se um aporte 

de O2 mais adequado para a periferia durante exercício, melhorando a função da 

musculatura periférica, o que reflete em uma melhor tolerância ao exercício. 

Diante da procura por alternativas para que sejam aperfeiçoados os efeitos do 

exercício na população pneumopata, podem-se ajustar diferentes aspectos em um 

programa terapêutico para essa população, a VNI surge como uma forma prática e não 

invasiva de potencializar o desempenho muscular durante o treinamento físico de 

pneumopatas, tendo em vista a capacidade de exercícios limitada por alterações 

fisiológicas importantes nesta população. Assim, o presente estudo se propõe a avaliar 

os efeitos da VNI sobre a função do QFe capacidade aeróbica durante o exercício físico. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar o efeito agudo da VNI, no modo Binível,sobre a função muscular 

periférica no exercício isocinéticoe desempenho aeróbico por meio do TC6, em 

pacientes com DPOC. 

3.2. Objetivos específicos 

 Traçar o perfil antropométrico e avaliar a função pulmonar da DPOC. 

 Comparar o grau de dispnéia e a fadiga de membros inferiores no TC6 e 

avaliação isocinética, antes e após o uso da VNI e placebo. 

 Comparar o desempenho isocinético do QF (pico de torque, pico de 

torque predito, trabalho total, índice de fadiga e potência) antes e após 

o uso da VNI e placebo;  

 Comparar o desempenho no TC6 (distância percorrida) antes e após o 

uso da VNI e placebo; 

 Comparar os níveis sanguíneos do lactato, LDH e CK, antes e após o 

exercício isocinético e TC6. 
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4. Hipóteses 

O presente estudo possui duas hipóteses principais. A primeira é que a VNI 

aplicada antes do exercício isocinético e do TC6 aumenta a tolerância a estes 

exercícios, em pacientes com DPOC. A segunda é que a VNI melhora o acúmulo de 

lactato periférico após o exercício realizado no limiar de fadiga, no contexto de 

pacientes com diagnóstico de DPOC. 

 

5. Materiais e Métodos 

5.1. Delineamento, amostra e aspectos éticos 

5.1.1. Caracterização e local doestudo 

Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal que foi 

desenvolvido no Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória (LAIR) do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

5.1.2. Sujeitos 

A amostra foi do tipo não probabilística e os voluntários foram recrutados do 

serviço de pneumologia de uma clínica escola, bem como de unidades básicas de 

saúde, no município de Natal/Rio Grande do Norte (RN). O tamanho da amostra foi 

definido por cálculo amostral, baseado no estudo prévio de Borghi-Silva et al.34, 

adotando nível de significância de 5% e potência do estudo de 80%, em teste de 

hipótese monocaudal, totalizando 14 indivíduos, como sendo suficiente para detectar 

uma diferença clinicamente significante. 

 A estimativa do tamanho amostral foi baseada na magnitude do efeito na 

variável Pico de torque, tanto após o uso da VNI no modo Binível quanto após o uso 

de placebo, baseados no estudo supracitado. 

 

5.1.3. Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos no estudo sujeitos de ambos os gêneros, diagnosticados com 

DPOC por um médico, de acordo com os critérios definidos pelo comitê científico da 
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GOLD3; que aderirem ao tratamento medicamentoso prescrito; clinicamente estáveis, 

indicado por nenhuma mudança na dosagem medicamentosa ou exacerbação dos 

sintomas por pelo menos um mês; apresentarem dispnéia durante as atividades diárias 

(graus 2, 3 e 4 da escala Medical ResearchCouncil - MRC), que apresentarem obstrução 

moderada (VEF1/CVF < 70% e 50% ≤ VEF₁ < 80% do predito), grave (VEF1/CVF < 50% e 

30% ≤ VEF₁ < 50% do predito) e muito grave (VEF₁ <30% do predito) das vias aéreas36. 

Foram excluídos os indivíduos que apresentassem: neoplasia conhecida, condições 

ortopédicas ou neurológicas que afetem a capacidade de exercício, doença arterial 

obstrutiva periférica, insuficiência cardíaca clinicamente aparente, qualquer doença 

renal, hepática e inflamatória, ou que não completarem algum procedimento do 

estudo.  

5.1.4. Aspectos Éticos 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CEP-UFRN) e recebeu parecer favorável através do número 2.535.474. Os indivíduos 

que concordaram em participar voluntariamentedo estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICEA) com informações sobre os 

propósitos, riscos e benefícios da pesquisa, conforme a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

5.2. Instrumentos 

Para avaliação da função pulmonar foi utilizado um espirômetro modelo 

KokoDigidoser(Spide, Longmont, USA). A qualidade de vida dos indivíduos com DPOC 

foi avaliada por meio do questionário COPD Assessment Test (CAT) (ANEXO1), em sua 

versão em português. A gravidade da DPOC foi avaliada através do índice BODE [Body 

Mass Index (B), DegreeofObstruction (O), Dyspnea (D), e ExerciseCapacity (E)], em sua 

versão em português (ANEXO 2). A dispnéiafoi classificada pela escala adaptada para o 

português do MRC (ANEXO 3). A percepção de esforço e fadiga pelos indivíduosfoi 

avaliada por meio da escala Rating PerceivedExertion (RPE) de BORG (ANEXO 4), versão 

em português. A força muscular respiratória foi avaliada por meio do 

manovacuômetro digital modelo MVD 300 (Fisiobras, Brasil). 

A avaliação do condicionamento aeróbico dos voluntáriosfoi dada por meio do 

TC6(APÊNDICE B). A análise do desempenho do QFfoi realizada por meio de um 



17 
 

dinamômetro isocinético computadorizado (BiodexMulti-Joint System 3 pro, USA).A 

avaliação bioquímica do lactato,LDH e CKséricos foi dada por meio de um kit 

enzimático (Labtest, Brasil), e as análises ocorreram em um aparelho semi-automático 

modelo LabmaxPlenno (Labtest, Minas Gerais, Brasil) para leitura das amostras. 

A VNI terapêutica foi aplicada utilizando um aparelho BINÍVELmodelo Pro BiFlex 

(Philips Respironics, Pensilvânia, USA), e a VNI placebo com o mesmo aparelho, sendo 

o mesmo acoplado a um tubo T, para manter o circuito aberto, despressurizado.Outros 

instrumentos foram utilizados, como esfigmomanômetro da marca BD, estetoscópio 

da marca Littman, oxímetro de pulso da marca GerathermOxyControl,e balança com 

estadiômetro da marca Balmax, que foram utilizados para monitoramento da pressão 

arterial (PA), FC, SpO2, peso e altura,respectivamente. 

 

5.3. Procedimentos e desenho do estudo 

Após a aprovação do projeto pelo CEP-UFRN, os voluntários que atenderam aos 

critérios de inclusão preconizados e que concordaram participar do estudo foram 

esclarecidos e orientados quanto à natureza e importância do estudo proposto e 

assinaram o TCLE. 

Os procedimentos foram realizados em dois dias distintos. No primeiro dia, todos 

os indivíduos preencheram inicialmente uma ficha de avaliação clínica (APÊNDICE C) 

contendo informações relativas à identificação, dados antropométricos, estado clínico 

e questionário para avaliação da dispnéia, além de realizar uma espirometria para 

avaliar a atual função pulmonar dos participantes. 

Ainda nesse primeiro momento, os participantes do estudo foram familiarizados 

com a VNI e sua interface, e foi selecionado o nível adequado de pressão positiva, 

definido arbitrariamente, pelo conforto e tolerância do participante, detalhado a 

seguir.  

Após esses procedimentos iniciais, o mesmo foi submetido à coleta bioquímica 

basal, TC6 basal para avaliar o nível de condicionamento dos mesmos, e avaliação 

isocinética basal da função muscular do quadríceps.  

Em seguida, o participante foi submetido à intervenção do estudo, utilizando-se de 

30 minutos de VNI no modo BINÍVEL ou placebo sob interface nasal, conforme 
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randomização; imediatamente após, foi submetido a novo TC6 e protocolo teste no 

dinamômetro isocinético, descritos a seguir, finalizando com nova coleta bioquímica. 

Após wash-out de no mínimo sete dias, para garantir que não houve interferência 

da intervenção anterior, os participantes foram convidados a retornar, neste segundo 

momentofoi também avaliado a força dos músculos respiratórios por meio da 

manovacuometria, a título de caracterização da amostra. 

Em seguida, o voluntáriofoi novamente submetido à coleta bioquímica, TC6 e 

avaliação isocinética basais para este dia, nova aplicação da VNI conforme 

randomização, reavaliação do TC6 e protocolo isocinético proposto, finalizando com 

avaliação bioquímica.  

O estudo foi realizado por três pesquisadores, um ciente da intervenção com VNI 

(avaliador 1), outro responsável pela coleta de dados fisiológicos (avaliador 2) e o 

terceiro responsável pela realização do TC6 e por operar o dinamômetro (avaliador 3) 

para que fosse utilizada a mesma intensidade de comando verbal em todas as 

avaliações. 

A aleatorização e ordem de aplicação da VNI (BINÍVEL ou placebo) foi definida por 

meio de envelopes opacos contendo os números 1 (BINÍVEL) e 2 (PLACEBO), feita pelo 

avaliador 1 (Figura 1), que era instruído a não comunicar essa informação aos 

voluntários e demais avaliadores envolvidos no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Inicial 
Randomização 

da VNI 

Placebo Placebo 

BINÍVEL BINÍVEL 

    

1º dia 2º dia  

Figura 1. Desenho da randomização do procedimento experimental durante o primeiro e segundo dia. 
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5.3.1. Ficha de Avaliação Clínica 

Após assinatura do TCLE, foi realizada uma avaliação dos voluntários da pesquisa, 

por meio de uma ficha de avaliação. Essa ficha tinha a finalidade de direcionar a coleta 

de dados pessoais, sinais vitais, medidas antropométricas (peso, altura, índice de 

massa corpórea), antecedentes pessoais e patológicos, hábitos de vida, exame físico 

(inspeção e palpação) e exames complementares. 

5.3.2. Avaliação da Função Pulmonar 

Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação espirométrica para 

classificar a gravidade da obstrução das vias aéreas e estabelecer como critério de 

inclusão do paciente no estudo. Todos os testes foram realizados por um mesmo 

avaliador por meio do espirômetro citado anteriormente, previamente calibrado e em 

ambiente climatizado. 

Os indivíduosforam orientados a evitar refeições volumosas uma hora antes do 

exame, não consumir alimentos ou bebidas que contenham cafeína por pelo menos 

seis horas antes e não ingerir bebidas alcoólicas no dia do teste37.  

O teste consistia em uma manobra de inspiração até a capacidade pulmonar total 

(CPT), seguida de uma expiração máxima forçada até o volume residual (VR), realizadas 

através do aparelho. As provas foram executadas na posição sentada com flexão de 

quadris e joelhos a 90°, de acordo com os critérios previamente estabelecidos pela 

American ThoracicSociety(ATS)37. Foram realizados pelo menos três testes, com 

variação inferior a 5% e o maior valor obtido em um dos testes foi comparado com os 

valores preditos dos parâmetros de função pulmonar para população brasileira. Foram 

avaliados o VEF1 e a CVF. Os valores previstos foram calculados mediante os valores de 

referência de Pereira e colaboradores38. 

5.3.3. Avaliação da Qualidade de vida 

Para a avaliação da qualidade de vida no DPOC foi utilizada a versão em português 

do questionário CAT, utilizando-se de oito itens denominados tosse, catarro, aperto no 

peito, falta de ar, limitações nas atividades domiciliares, confiança em sair de casa, 

sono e energia. Para cada item, o indivíduo escolhia apenas uma opção de resposta 

cuja pontuação varia de zero a cinco. Ao final somaram-se todas as respostas e foi 
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avaliado o impacto clínico do DPOC conforme a estratificação: 6-10 leve, 11-20 

moderado, 21-30 grave e 31-40 muito grave39.  

5.3.4. Avaliação da Gravidade 

A avaliação da gravidade da DPOC se deu através do índice BODE,que é um 

sistema de classificação de quatro dimensões para avaliar a gravidade da DPOC. 

Baseado em quatro parâmetros (Índice de Massa Corpórea – IMC, Grau de Obstrução 

das Vias aéreas – VEF1, Dispnéia através do escore MRC e Capacidade para o exercício 

pelo TC6). Um valor pontual foi atribuído a cada parâmetro variando de 0 a 10, escores 

mais altos indicaram uma maior gravidade da doença40. 

5.3.5. Avaliação da Dispnéia 

A dispnéia foi avaliada através da escala adaptada ao português do MRC. A escala 

permitia ao voluntário indicar até que ponto sua falta de ar afetava sua mobilidade nas 

atividades diárias. Os escores variavam de 1 a 5, cujos valores maiores referiam maior 

dispnéia, e era eleito pelo participante. Aqueles que classificavam-se nos graus de MRC 

2, 3 e 4 eram inseridos no estudo, à medida que esses níveis correspondem ao grau 

moderado, grave e muito grave da DPOC41. 

5.3.6. Avaliação da Percepção de esforço e fadiga 

Antes e após as avaliações no dinamômetro isocinético e TC6 o indivíduofoi 

questionado separadamente quanto a sua percepção subjetiva de esforço durante a 

respiração e fadiga em membros inferiores. Para quantificar foi utilizada a escala RPE 

de Borg modificada. A escala apresentava valores numéricos de 0 a 10 e expressões 

que classificam grau de dificuldade, cujos valores maiores refletiam maior sensação de 

falta de ar. A escala utilizada foi adaptada ao português.Essa escala é comumente 

usada para medir desconforto, esforço, fadiga no repouso e durante o exercício, uma 

vez que a medição é feita de forma direta no momento em que o indivíduo está 

experimentando a sensação42.  

5.3.7. Avaliação da Força Muscular Respiratória 

A força muscular respiratória foi avaliada através de um manovacuômetro digital, 

com o indivíduo sentado, utilizando clip nasal e mantendo um bocal firmemente entre 
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os lábios. Foram realizadas de trêsa cinco medidas aceitáveis, e dentre essas, no 

mínimo duas reprodutíveis, com variação igual ou inferior a 10% entre elas. O último 

valor encontrado não poderia ser superior aos demais. Para a Pressão Inspiratória 

Máxima (PImáx) o indivíduo era orientado expirar no bocal até o VR e gerar um esforço 

inspiratório contra a via aérea ocluída. E para a Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) o 

indivíduo era instruído a inspirar no bocal até a CPT e gerar um esforço expiratório 

máximo contra a via aérea ocluída. Foram utilizadas as seguintes equações para valor 

de referência: Para os homens (PImáx =  -0,80 × idade + 155,3; PEmáx = 165,4 – 0,81 x 

idade) e para as mulheres (PImáx = -0,49 × idade + 110,4; PEmáx = 115,6 – 0,61 x idade) 

43,44. 

5.3.8. Avaliação do Condicionamento Aeróbico 

Esta se dava através da realização do TC6. Um teste submáximo, que para 

pacientes mais debilitados se torna máximo, de fácil aplicação e interpretação, bem 

tolerado pelos indivíduos e que mais reflete as atividades de vida diária quando 

comparado a outros testes.  

O teste foi realizado de acordo com as normas de validação da ATS45 em um 

corredor plano, coberto, com 30 metros de comprimento, demarcado a cada metro. O 

sujeito era orientado a percorrer caminhando, sem correr, a maior distância possível, 

em um período de seis minutos com incentivos padronizados. Os parâmetros de FC, 

FR, SpO2, PA, bem como a percepção de dispnéia por meio da escala de Borgeram 

medidos em repouso, ao final dos seis minutos e após o 2º minuto depois de finalizado 

o teste. O principal parâmetro de avaliação desse teste foià distância percorrida em 

metros. Vale ainda salientar, que nenhum dos participantes desenvolveu a caminhada 

com auxílio de equipamentos para deambular. O mesmo foi realizado nos dois dias de 

avaliação, antes e após a realização da VNI (BINÍVEL ou placebo).Antes a título de 

avaliação basal e depois a título de comparação pós VNI, em ambos os dias. 

5.3.9. Avaliação do Desempenho muscular isocinético 

Os testes foram realizados utilizando um dinamômetro isocinético previamente 

citado e o membro dominante foi avaliado. Para a realização do teste proposto, o 

aparelho era calibrado antes da realização do mesmo, de acordo com instruções do 
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fabricante e todos os testes eram realizados pelo mesmo examinador, encorajamento 

verbal padronizado e instruções eram rigorosamente aplicados para todos os 

participantes16.  

Durante as avaliações os sujeitos permaneceram sentados numa cadeira, com o 

eixo de rotação do braço do dinamômetro ajustado ao eixo de rotação do joelho da 

perna dominante. A coxa, a pelve e o tronco estavam fixados à cadeira por cintos de 

segurança, a fim de prevenir movimento corporal adicional que pudesse influenciar a 

produção de força. O peso do membro a ser testado foi calculado pelo próprio 

aparelho, para correção da gravidade. O posicionamento seguiu as recomendações de 

Stumboet al.46. A mesma posição foi mantida nos dois testes, garantindo que o mesmo 

posicionamento da cadeira fosse adotado através de marcações prévias registradas. 

A fim de se familiarizar com o aparelho e reduzir o efeito aprendizagem, os sujeitos 

realizavam três repetições de flexão/extensão de joelho a uma velocidade angular de 

240°/s, em seguida, descansavam por pelo menos dois minutos antes de iniciar as 

avaliações. 

Conforme o protocolo, o paciente era submetido a dois testes isocinéticos por dia, 

antes e após a aplicação da VNI. O primeiro teste com a finalidade avaliação basal, 

durante este, a força concêntrica do QF do joelho dominante era realizada a uma 

velocidade angular de 240°/seg, e os participantes precisavam executar 20 repetições, 

sendo registrado o pico de torque (PT), pico torque predito (PT%), trabalho total (WT), 

índice de fadiga (IF) e potência (P). O segundo teste tinha a finalidade de comparação 

com o primeiro após o uso da VNI, a força concêntrica do QF do joelho dominante 

acontecera agora a uma velocidade angular de 120°/seg, durante 30 repetições. O 

protocolo instituído tinha a finalidade de atingir um limiar de fadiga no músculo QF. As 

mesmas variáveis citadas acima foram analisadas. 

5.3.10. Avaliação Bioquímica 

Antes de qualquer procedimento, durante a primeira e segunda visita de cada 

sujeito, foram coletadas amostras de sangue venoso por um farmacêutico treinado, 

para análise da concentração sérica basal do lactato, da enzima LDH e da CK. 

Imediatamente após o protocolode exercício no dinamômetro isocinético (com 
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BINÍVEL ou placebo), foram coletadas novas amostras de sangue venoso pelo mesmo 

profissional. 

Tais amostras foram devidamente processadas, centrifugadas a 3000 rpm por 15 

minutos em temperatura ambiente. A concentração sérica de tais biomarcadores foi 

avaliada por meio de um kit enzimático específico para cada biomarcador, seguindo as 

recomendações do fabricante.  O examinador não tinha conhecimento a qual grupo 

pertencia cada amostra. As análises ocorreram no laboratório de bioquímica do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. 

5.3.11. Protocolo de Aplicação da VNI 

A assistência ventilatória foi entregue por meio do aparelho BINÍVEL previamente 

citado, aplicado por intermédio de uma máscara nasal em duas condições: VNI com 

dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas (BINÍVEL) e VNI no mesmo aparelho 

ligado a um tubo T, que deixara o circuito aberto com vazamento, fazendo o efeito 

placebo. O paciente era instruído a realização da respiração somente nasal, mantendo 

a boca fechada para evitar escape de pressão, sendo rigorosamente vigiado pelo 

avaliador responsável. 

Para selecionar a pressão utilizada durante a VNI no modo BINÍVEL, a Pressão 

Inspiratória (IPAP) foi fixada em 6 cmH2O e aumentada gradualmente em 2 cmH2O a 

cada minuto, para um máximo de 14 cmH2O; a Pressão Expiratória (EPAP) foi fixada em 

3 cmH2O  e aumentada gradualmente em 1 cmH2O  a cada minuto, para um máximo 

de 7 cmH2O34.Para a VNI placebo foiaplicadoà mesma pressão eleita pelo sujeito 

durante a adaptação, com o tubo T conectado a parte proximal do circuito da VNI, para 

que não houvesse pressurização do sistema. 

O ajuste pressórico estabelecido no período de adaptação foi o mesmo utilizado 

no momento da intervenção com VNI e placebo, e dado de acordo com a tolerância e 

conforto referidos pelo sujeito, desta forma, os aumentos graduais visavam aumentar 

o conforto e a tolerância dos participantes do estudo. A sensação de desconforto era 

aferida fazendo uso de um escore arbitrário de conforto de 0 (sem desconforto) até 5 

(muito desconfortável)47. Este parâmetro foi usado para limitar o aumento pressórico 
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e indicar a interrupção precoce do procedimento de adaptação, sempre que a 

classificação alcançada fosse 5. 

5.3.12. Fluxograma do estudo 

Todos os voluntários obedeceram ao seguinte fluxograma de atividades: 

  

 

 Figura 2. Desenho do estudo durante os protocolos de avaliação e experimental no primeiro e segundo dia. 
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- Isocinético Pós intervenção (120°/30rep) 
- Coleta Bioquímica Pós intervenção 
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- TC6 Basal 
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- 30’ PLACEBO 
- TC6 Pós intervenção 
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5.4. Medidas de Avaliação 

5.4.1. Desfecho Primário 

Foram consideradas como variáveis primárias: PT, WT, IF, P, FM, todos 

resultantes da avaliação isocinética, bem como a distância percorrida no TC6. 

5.4.2. Desfecho Secundário 

As variáveis secundárias são as variáveis sanguíneas de lactato, LDH e CK e a 

percepção de esforço das pernas e sensação de dispnéia. 

Os desfechos foram analisados conforme análise estatística a seguir. 

5.5. Análise estatística 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva dos dados através de medidas de 

tendência central e dispersãopara variáveis quantitativas, e frequências absolutas e 

relativas para as variáveis qualitativas.  

A normalidade de distribuição dos dados foi verificada por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov. 

Diferenças entre os grupos (VNI e Placebo) foram avaliadas mediante o uso de 

Teste t não pareado quando se tratou de variáveis paramétricas,e para variáveis não 

paramétricas, Mann-Whitney foi o teste de escolha. Para avaliar diferenças 

intragrupos(VNI com VNI ou Placebo com Placebo) foi utilizado o Teste t pareado 

quando se tratou de variáveis paramétricas, e Wilcoxon para variáveis não 

paramétricas. 

Os dados foram analisados com o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0 para Windows. Em toda análise estatística foi considerado 

um intervalo de confiança (IC) de 95% e nível de significância de 5%. 
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6. Resultados 

 Os resultados e discussão do presente estudo serão apresentados na forma de 

artigo científico. Para responder ao objetivo geral propõe-se o artigo intitulado: 

“Efeitos imediatos da VNI na função muscular periférica e desempenho aeróbico em 

pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”. O manuscrito será enviado para 

submissão ao periódico “Jornal Brasileiro de Pneumologia”, indexado, com Qualis A2, e 

está em fase de ajustes de acordo com das normas de publicação em anexo (ANEXO 5). 

6.1. Artigo 

 Título: Efeitos imediatos da VNI na função muscular periférica e desempenho 

aeróbico em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

INTRODUÇÃO 

Associada a significativa morbidade e mortalidade, o número de casos de 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) quase dobrou nas duas últimas décadas, 

sendo atualmente, a terceira causa de morte no mundo com mais de 210 milhões de 

casos registrados1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que a DPOC se 

tornará a segunda causa mais comum de morte no mundo em 20302. 

As mais recentes diretrizes da Iniciativa Global para DPOC (GOLD - Global 

Initiative for ChronicObstructiveLungDisease) define-a como uma doença prevenível e 

tratável, caracterizada por obstrução persistente, progressiva e parcialmente reversível 

de vias aéreas, associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões às 

partículas ou gases nocivos3.  

 A principal característica desta doença é a limitação ao fluxo aéreo que não é 

totalmente reversível. Além disso, a remodelação das vias aéreas e a perda do 

recolhimento elástico pela destruição enfisematosa do parênquima resulta em um 

declínio progressivo do Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF₁), 

inadequado esvaziamento pulmonar durante a expiração, e consequente 

hiperinsuflação pulmonar estática e dinâmica3–5. 

 Embora seja uma doença primariamente pulmonar, a história natural da DPOC 

está associada a numerosas manifestações sistêmicas que complicam sua evolução 
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satisfatória6,7. Alterações similares as que ocorrem nos pulmões, isto é, o estresse 

oxidativo e a inflamação podem estar envolvidos no mecanismo de desenvolvimento 

dos seus efeitos sistêmicos, que incluem, disfunção do sistema musculoesquelético, 

osteoporose, alteração do humor, anemia e desequilíbrio hormonal8,9. Dessas, a 

disfunção do músculo esquelético destaca-se por acarretar um maior 

comprometimento na capacidade funcional, baixa tolerância ao exercício e redução da 

qualidade de vida do indivíduo9. 

 Definida como perda da força e da resistência muscular ao exercício, a 

disfunção do musculoesquelético pode atingir músculos respiratórios e periféricos em 

diferentes graus, sendo, a musculatura dos membros inferiores, principalmente os 

músculos do Quadríceps Femoral (QF), mais comumente acometida quando 

comparados a de membros superiores10. 

 Nesses pacientes, os músculos do QF passam por uma significativa 

redistribuição das relações de tipo de fibra, que se manifesta como uma redução na 

proporção de fibras do tipo I, de contração lenta e oxidativas, e aumento da proporção 

de tipo IIx, de contração rápida e glicolíticas11,12. Nessa perspectiva, em contextos 

clínicos e experimentais, a força e a resistência de um grupo muscular pode ser 

quantificada utilizando um dinamômetro isocinético13 e por meio do Teste de 

Caminhada de 6 Minutos (TC6), respectivamente. 

Além do mais, quando as fibras musculares são metabolicamente exauridas 

após o esforço, apresentam uma redução na resistência da membrana, ou mesmo uma 

interrupção do sarcolema, permeando a liberação de enzimas para o sangue, desta 

maneira é possível observar através de análise sanguínea imediata, a elevação dos 

níveis de marcadores de fadiga muscular como o lactato e a lactato desidrogenase 

(LDH) e de dano muscular, como a creatina quinase (CK)14. 

Em somatório, durante o exercício, a limitação do fluxo expiratório e aumento 

da frequência respiratória (FR) podem reduzir o tempo de expiração nessa população, 

resultando em aumento do volume pulmonar ao final da expiração, uma condição 

também conhecida como hiperinsulflação dinâmica15–17.  

Assim, o uso de suporte ventilatório não invasivo (VNI) durante o treinamento 

tem sido proposto como uma estratégia alternativa para melhorar a tolerância ao 
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exercício em pacientes com DPOC moderada a grave17-19. Estudos anteriores sugeriram 

que a aplicação da VNI por meio de diferentes modalidades melhoram a tolerância ao 

exercício em pacientes com DPOC, resultando em uma melhora imediata na dispnéia e 

resistência18,20. 

Embora estudos tenham demonstrado os efeitos benéficos da VNI no aumento 

da tolerância ao exercício em sujeitos com DPOC14,20, ainda há uma carência de 

estudos com esse propósito, da mesma maneira que pouco se sabe a respeito do 

efeito da VNI sobre os níveis séricos dos marcadores de fadiga muscular, como o 

lactato e a LDH e de dano muscular, como a CK. 

Diante do exposto, o propósito primário do presente estudo é avaliar os efeitos 

imediatos da VNI sobre a função muscular do QF no exercício isocinético e 

desempenho aeróbico no TC6, em indivíduos com diagnóstico de DPOC. 

Secundariamente, busca-se verificar as alterações bioquímicas por meio da dosagem 

sérica do lactato, LDH e CK, mediante a aplicação da VNI durante o exercício 

isocinético realizado com esses pacientes. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal que foi 

desenvolvido no Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória (LAIR) do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

A amostra foi do tipo não probabilística e os voluntários foram recrutados do 

serviço de pneumologia de uma clínica escola, bem como de unidades básicas de 

saúde, no município de Natal/Rio Grande do Norte (RN). O tamanho da amostra foi 

definido por cálculo amostral, baseado no estudo prévio de Borghi-Silva et al.20, 

adotando nível de significância de 5% e potência do estudo de 80%, em teste de 

hipótese monocaudal, totalizando 14 indivíduos, como sendo suficiente para detectar 

uma diferença clinicamente significante. 

 A estimativa do tamanho amostral foi baseada na magnitude do efeito na 

variável Pico de torque, tanto após o uso da VNI no modo Binível quanto após o uso 

de placebo, baseados no estudo supracitado. 
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Foram incluídos no estudo sujeitos de ambos os gêneros, diagnosticados com 

DPOC por um médico, de acordo com os critérios definidos pelo comitê científico da 

GOLD3; que aderirem ao tratamento medicamentoso prescrito; clinicamente estáveis, 

indicado por nenhuma mudança na dosagem medicamentosa ou exacerbação dos 

sintomas por pelo menos um mês; apresentarem dispnéia durante as atividades diárias 

(graus 2, 3 e 4 da escala Medical ResearchCouncil - MRC); que apresentarem obstrução 

moderada (VEF1/CVF < 70% e 50% ≤ VEF₁ < 80% do predito), grave (VEF1/CVF < 50% e 

30% ≤ VEF₁ < 50% do predito) e muito grave (VEF₁ <30% do predito) das vias aéreas21. 

Foram excluídos os indivíduos que apresentassem: neoplasia conhecida, condições 

ortopédicas ou neurológicas que afetem a capacidade de exercício, doença arterial 

obstrutiva periférica, insuficiência cardíaca clinicamente aparente, qualquer doença 

renal, hepática e inflamatória, ou que não completassem algum procedimento do 

estudo.  

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CEP-UFRN) e recebeu parecer favorável através do número 2.535.474. Os indivíduos 

que concordaram em participar voluntariamente do estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE com informações sobre os propósitos, riscos 

e benefícios da pesquisa, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

Após a aprovação do projeto pelo CEP-UFRN, os voluntários que atenderam aos 

critérios de inclusão preconizados e que concordaram participar do estudo foram 

esclarecidos e orientados quanto à natureza e importância do estudo proposto e 

assinaram o TCLE. 

Os procedimentos foram realizados em dois dias distintos. No primeiro dia, todos 

os indivíduos preencheram inicialmente uma ficha de avaliação clínica contendo 

informações relativas à identificação, dados antropométricos, estado clínico e 

questionário para avaliação da dispnéia, questionário de qualidade de vida, além de 

realizar uma espirometria para avaliar a atual função pulmonar dos participantes, 

avaliação da gravidade da doença e manovacuometria para caracterização da amostra. 

Ainda nesse primeiro momento, os participantes do estudo foram familiarizados 

com a VNI e sua interface, e foi selecionado o nível adequado de pressão positiva, 
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definido arbitrariamente, pelo conforto e tolerância do participante, detalhado a 

seguir.  

Após esses procedimentos iniciais, os pacientes foram submetidos à coleta 

bioquímica basal, TC6 basal para avaliar o nível de condicionamento dos mesmos, e 

avaliação isocinética basal da função muscular do quadríceps.  

Em seguida, o participante foi submetido à intervenção do estudo, utilizando-se de 

30 minutos de VNI20 no modo BINÍVEL ou placebo sob interface nasal, conforme 

randomização; imediatamente após, foi submetido a novo TC6 e protocolo teste no 

dinamômetro isocinético, descritos a seguir, finalizando com nova coleta bioquímica. 

Antes e após as avaliações no dinamômetro isocinético e TC6 o indivíduo foi 

questionado separadamente quanto a sua percepção subjetiva de esforço durante a 

respiração e fadiga em membros inferiores. 

Após wash-out de no mínimo sete dias, para garantir que não houve interferência 

da intervenção anterior, os participantes foram convidados a retornar, em seguida, o 

voluntário foi novamente submetido à coleta bioquímica, TC6 e avaliação isocinética 

basais para este dia, nova aplicação da VNI conforme randomização, reavaliação do 

TC6 e protocolo isocinético proposto, finalizando com avaliação bioquímica.  

 O estudo foi realizado por três pesquisadores, um ciente da intervenção com 

VNI (avaliador 1), outro responsável pela coleta de dados fisiológicos (avaliador 2) e o 

terceiro responsável pela realização do TC6 e por operar o dinamômetro (avaliador 3) 

para que fosse utilizada a mesma intensidade de comando verbal em todas as 

avaliações. 

 A aleatorização e ordem de aplicação da VNI (BINÍVEL ou placebo) foi definida 

por meio de envelopes opacos contendo os números 1 (BINÍVEL) e 2 (PLACEBO), feita 

pelo avaliador 1, que era instruído a não comunicar essa informação aos voluntários e 

demais avaliadores envolvidos no estudo. A seguir o fluxograma (Figura 1), apresenta 

todas as atividades desenvolvidas. 
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Todos os voluntários obedeceram ao seguinte fluxograma de atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutamento dos Voluntários 
(n=14) 

 

Avaliação Inicial Dia 1 
 

- TCLE 
- Avaliação Fisioterapêutica 
- Questionários de Qualidade de vida e 
Dispnéia 
- Espirometria 
 
 

 

Avaliação Inicial Dia 2 
 

- Força Muscular Respiratória 

 

Randomização da VNI 

Sorteio para definir qual será a ordem de aplicação 

da VNI (BINÍVEL ou PLACEBO) 

 
 

Protocolo Dia 1 
 

- Coleta Bioquímica Basal 
- TC6 Basal 
- Isocinético Basal (240°/20rep) 
- 30’ BINÍVEL 
- TC6 Pós intervenção 
- Isocinético Pós intervenção (120°/30rep) 
- Coleta Bioquímica Pós intervenção 
 
 

 

Protocolo Dia 2 
 

- Coleta Bioquímica Basal 
- TC6 Basal 
- Isocinético Basal (240°/20rep) 
- 30’ PLACEBO 
- TC6 Pós intervenção 
- Isocinético Pós intervenção (120°/30rep) 
- Coleta Bioquímica Pós intervenção 
 
 

 

Recrutamento e Triagem 
(n=16) 

 

Excluídos (n=2) 
Por não cumprirem o wash-

out de no mínimo 7 dias 

Figura 1 – Desenho do estudo durante os protocolos de avaliação e experimental no primeiro e segundo dia 
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Para a análise estatística foi inicialmente realizada a análise descritiva dos 

dados através de medidas de tendência central e dispersão para variáveis 

quantitativas, e frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas.  

A normalidade de distribuição dos dados foi verificada por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov. 

Diferenças entre os grupos (VNI e Placebo) foram avaliadas mediante o uso de 

Teste t não pareado quando se tratou de variáveis paramétricas, e para variáveis não 

paramétricas, Mann-Whitney foi o teste de escolha. Para avaliar diferenças intragrupos 

(VNI com VNI ou Placebo com Placebo) foi utilizado o Teste t pareado quando se tratou 

de variáveis paramétricas, e Wilcoxon para variáveis não paramétricas. 

Os dados foram analisados com o software StatisticalPackage for the Social 

Sciences(SPSS) versão 20.0 para Windows. Em toda análise estatística foi considerado 

um intervalo de confiança (IC) de 95% e nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

 Foram incluídos um total de 16 sujeitos (de 50 a 77 anos). Desses, dois foram 

excluídos por não completarem a avaliação dentro do wash-out programado de no 

mínimo 7 dias para reavaliação, desta forma, as análises foram realizadas com 14 

sujeitos. Dos 14 participantes, 10 eram mulheres e 4 homens, com IMC na faixa de 

sobrepeso. 

 Quanto à função pulmonar, os participantes que fumavam, utilizavam 

aproximadamente 375,4 anos/maços, 57% dos pacientes apresentavam DPOC grave e 

43% moderado, nenhum foi classificado como muito grave, corroborando com a 

avaliação da dispnéia, em que os escores variaram entre os graus moderado a grave. 

Na Avaliação da gravidade da doença, os níveis indicam uma gravidade maior, num 

escore que varia de 0-10. Foi encontrado um impacto clínico moderado na qualidade 

de vida dos indivíduos. E quanto à força muscular respiratória quantificada por 

manovacuometria, foram caracterizados com valores dentro da normalidade para sexo 

e idade. A Tabela 1 mostra a comparação entre os escores que avaliaram o grau de 

dispnéia e a fadiga dos MMII no TC6 e na avaliação isocinética do QF após o uso da VNI 

e placebo.  
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Tabela 1. Comparação do grau de dispnéia e a fadiga de membros inferiores no TC6 e 
avaliação isocinética após o uso da VNI e placebo. 

Dados Analisados n = 14 
Média (±) 

p valor 
(≤0,05) 

IC 
(95%) 

MMII    

TC6 – Pós VNI e Pós Placebo -0,2 (±3,6) 0,77 (-2,3 – 1,7) 

Iso – Pós VNI e Pós Placebo -4,6 (±4,5) 0,02* (-7,2 – -2,0) 

Dispnéia    

TC6 – Pós VNI e Pós Placebo -1,4 (±3,2) 0,11 (-3,3 – 0,3) 

Iso – Pós VNI e Pós Placebo -1,8 (±3,2) 0,05* (-3,7 – 0,0) 

Fonte: Dados da pesquisa, abr. 2018. 
MMII – Membros inferiores; TC6 – Teste da caminhada de 6 minutos; VNI – Ventilação não invasiva; Iso 
– Avaliação Isocinética. 
* p ≤0,05. 
 

 Os resultados acima apresentaram diferença significativa no grau de fadiga de 

MMII, após avaliação isocinética, na comparação intergrupos após a utilização da VNI 

versus Placebo, com redução de 4,6 pontos na escala RPE de Borg.  

 Bem como, houve diferença significativa no grau de dispnéia, após avaliação 

isocinética, também na comparação intergrupos, com redução de 1,8 pontos, na 

mesma escala supracitada. 

 Na Tabela 2 é exposta a comparação do desempenho isocinético do QF.  

Tabela 2. Comparação do desempenho isocinético do QF (PT, TP, WT, IF, P). 
Dados Analisados n = 14 

Média (±) 
p valor 
(≤0,05) 

IC 
(95%) 

Pré e Pós VNI    

PT (Nm) -16,3 (±8,9) 0,00* (-21,4 – -11,1) 

PT% (%) -8,4 (±19,5) 0,13 (-19,7 – 2,8) 
WT (J) -488,7 (±233) 0,00* (-623,7 – -353,6) 

IF (%) -33,1 (±17,2) 0,00* (-43,0 – -23,1) 

P (W) 14,4 (±18,4) 0,01* (3,8 – 25,1) 

Pré e Pós Placebo    

PT (Nm) -11,0 (±18,0) 0,03* (-21,5 – -0,66) 

PT% (%) -5,2 (±28,0) 0,49 (-21,4 – 10,9) 
WT (J) -383,6 (±478,6) 0,01* (-672,8 – -94,3) 

IF (%) -2,1 (±40,8) 0,85 (-26,8 – 22,4) 

P (W) 22,0 (±17,5) 0,00* (11,9 – 32,2) 

Pós VNI e Pós Placebo    

PT (Nm) -1,6 (±10,2) 0,56 (-7,8 – 4,5) 

PT% (%) -3,5 (±25,7) 0,62 (-19,1 – 12,0) 
WT (J) -23,3 (±338,0) 0,80 (93,7 – -227,6) 

IF (%) 8,0 (±35,5) 0,43 (9,8 – -13,4) 

P (W) -3,6 (±14,7) 0,39 (4,1 – -12,5) 

Fonte: Dados da pesquisa, abr. 2018. 
VNI – Ventilação não invasiva; PT – Pico de Torque; PT% - Pico de Torque predito; WT – Trabalho Total; IF 
– Índice de Fadiga; P – Potência. 
* p ≤0,05. 
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 Desta forma, é possível observar que houve diferença significativa nas 

avaliações intragrupos, na maioria das variáveis. Para o grupo VNI, excetuando-se 

apenas o PT% e para o grupo placebo excetuando-se também o PT% e o IF. E nenhuma 

diferença significativa foi encontrada nas avaliações intergrupos. 

 Em seguida, a Tabela 3 expõe os dados da avaliação do desempenho aeróbico 

dos participantes, avaliado pelo TC6. 

Tabela 3. Comparação do desempenho no TC6 (distância percorrida). 
Dados Analisados n = 14 

Média (±) 
p valor 
(≤0,05) 

IC 
(95%) 

Pré e Pós VNI 15,9 (±43,3) 0,17 (-39,9 – 8,1) 

Pré e Pós Placebo 5,46 (±37,3) 0,59 (-27 – 16,1) 

Pós VNI e Pós Placebo 7,8 (±22,9) 0,22 (-5,4 – 21) 

Fonte: Dados da pesquisa, abr. 2018. 
VNI – Ventilação não invasiva. 
* p ≤0,05. 
 

 Então, é possível destacar que na avaliação do grupo que utilizou VNI ativa, os 

participantes caminharam aproximadamente 16m a mais após a intervenção, 

enquanto que após o uso de Placebo caminharam apenas 5,5m a mais. Já na avaliação 

intergrupos (VNI x Placebo), os participantes caminharam aproximadamente 8m a 

menos quando comparados após o uso do placebo. 

 A seguir, a Tabela 4 apresenta a comparação dos níveis sanguíneos dos 

marcadores estudados, antes e após o exercício isocinético e TC6. 

Tabela 4. Comparação dos níveis sanguíneos do lactato, LDH e CK. 
Dados Analisados n = 10 

Média (±) 
p valor 
(≤0,05) 

IC 
(95%) 

Antes e após a VNI    

CK -0,1 (±19,3) 0,98 (-13,1 – 12,9) 

LDH -6,5 (±88,3) 0,81 (-65,8 – 52,8) 

Lactato -11,7 (±7,2) 0,00* (-16,6 – -6,8) 

Antes e após Placebo    

CK 1,0 (±15,4) 0,81 (-9,2 – 11,4) 

LDH 38,6 (±106,2) 0,25 (-32,7 – 110) 

Lactato -13,1 (±10,1) 0,00* (-19,8 – -6,3) 

Pós VNI e Pós Placebo    

CK 15,7 (±55,1) 0,36 (-21,3 – 52) 

LDH 11,7 (±70,9) 0,55 (-35,9 – 59,3) 

Lactato 1,8 (±13,5) 0,66 (-7,2 – 10,9) 

Fonte: Dados da pesquisa, abr. 2018. 
CK – Creatina quinase; LDH- Lactato desidrogenase. 
* p ≤0,05. 
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 É possível observar que houve diferença significativa na avaliação intragrupos 

no marcador bioquímico de fadiga muscular, o lactato. Essa diferença não foi 

observada nos demais marcadores avaliados. 

 

7. Discussões 

 O presente estudo prestou-se a avaliar o efeito agudo da VNI, no modo Binível, 

sobre a função muscular periférica no exercício isocinético e desempenho aeróbico por 

meio do TC6, em pacientes com DPOC. Para tanto, a amostra estudada foi composta 

por 14 participantes, que em sua maioria foram classificados com DPOC grave (57%), 

com escore de gravidade também homogêneo, apresentando valor 8, numa escala que 

varia de 0-10, onde os maiores escores indicam maior gravidade, e que sofrem com um 

impacto clínico moderado da DPOC na qualidade de vida. 

 Desta forma, é sabido que a força muscular dos membros é um determinante 

no nível de atividade física e na capacidade funcional na DPOC22,23. E a fraqueza está 

associada a desfechos clinicamente relevantes, como intolerância ao exercício, 

morbidade, mortalidade, dispnéia e qualidade de vida24. 

 A taxa de prevalência da fraqueza muscular nos membros é de 20% a 40% em 

pacientes com DPOC moderada a grave. E curiosamente, a força dos músculos do 

membro superior parece ser mais bem preservada do que a do membro inferior nos 

pacientes com DPOC25. Justificando assim, a escolha desse grau de disfunção e da 

avaliação do músculo QF para este estudo. 

 Sendo assim, reafirmando que a diminuição da resistência do quadríceps é 

relatada consistentementee a fadiga muscular ocorre em 58-81% dos pacientes. E 

ainda, que a resistência dos músculos flexores do cotovelo, bíceps, tríceps e posterior 

deltóide parece estar preservada na DPOC25. 

 No que diz respeito à sensação de fadiga nos MMII no exercício isocinético, foi 

possível observar que houve redução de 4,6 pontos (p=0,02) na escala RPE de Borg, 

quando os indivíduos foram expostos ao uso da VNI, comparando-os ao momento em 

que utilizaram placebo. Aparentemente ainda não foram realizados artigos ou 

metanálises que pudessem corroborar ou ir de encontro a este dado.  

 Ainda, na avaliação de dispnéia através do RPE de Borg no exercício isocinético 

foi possível observar diferença significativa em todos os momentos avaliados, antes e 
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após a VNI (p=0,03) e placebo (p=0,03), e principalmente quando comparado o 

momento Pós VNI e Pós placebo (p=0,05). Desta forma, acredita-se que a VNI melhora 

a tolerância ao exercício em pacientes com DPOC resultando em uma melhoria 

imediata na dispnéia e resistência, visto que age diretamente na redução da 

hiperinsulflação dinâmica e na redução do trabalho do músculo respiratório18,20. 

 Na avaliação de fadiga de MMII e dispnéia no TC6, não foi observada diferença 

significativa, tal comportamento se deve provavelmente ao fato de que a realização de 

exercício aeróbico costuma levar a uma maior demanda para a musculatura 

respiratória devido à necessidade do aumento ventilação pulmonar, gerando, 

portanto, uma maior sensação de dispnéia em pacientes com DPOC, podendo ser 

possivelmente um sintoma limitante ao exercício, mesmo utilizando a VNI como 

auxílio. Ou ainda pelo fato de que o TC6 é uma demanda mais fisiológica quando 

comparada ao exercício isocinético, que é bem mais extenuante26. 

 Neste caso, estudos afirmam que a VNI poderia auxiliar na fisiologia e aumento 

da demanda do exercício aeróbico quando na presença de hipercapnia, bem como de 

oxigenoterapia em caso de hipoxemia27 Ambas são alterações relativamente presentes 

no DPOC, entretanto, não foi um objeto de avaliação deste estudo. 

 A ATS e a EuropeanRespiratorySociety (ERS) destacaram a importância da 

disfunção muscular dos membros na DPOC por meio de uma declaração conjunta 

originalmente publicada em 1999 e atualizada em 2014. Dentro das principais 

conclusões desta declaração atualizada, a avaliação dos músculos dos membros em 

pacientes com DPOC é altamente incentivada25. 

 A disponibilidade do equipamento de medição terá obviamente impacto na 

seleção da técnica de medição. Além disso, diferentes técnicas de medição (isocinética, 

isométrica ou isotônica) podem fornecer informações diferentes porque medem 

diferentes aspectos da função muscular. As medidas isocinéticas da força muscular são 

válidas e confiáveis ao longo de uma série de velocidades angulares, sendo 120°/seg 

considerada ideal para avaliar a força muscular do membro na DPOC, por ser uma 

velocidade confiável e reprodutível, e está altamente correlacionada com testes de 

capacidade funcional23. 

 Além disso, a avaliação da resistência muscular e fadiga do membro com um 

dinamômetro isocinético envolvem a realização de 30 contrações voluntárias, 
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examinando a inclinação da redução do torque por contração ao longo do tempo (IF) 

ou cálculo do WT (endurance) realizado26. Justificando a escolha da angulação e 

número de repetições para o protocolo de avaliação isocinética deste estudo. 

 Desta forma, em acordo com o primeiro estudo que avaliou os efeitos da VNI 

no exercício concêntrico do QF em pacientes com DPOC grave, foi visto que tal auxílio 

ventilatório reduziu a fatigabilidade deste músculo (IF)20, corroborando com o 

presente estudo, em que além de melhora da fatigabilidade, avaliada através do IF 

(p=0,00), foram encontradas diferenças estatisticamente significativas também no PT 

(p=0,00), WT (p=0,00), e P (p=0,01) após o uso da VNI.  

 Sendo assim, estes resultados sugerem que a VNI pode ser usada como 

adjuvante durante o exercício de força de alta intensidade nos pacientes com DPOC 

grave20. 

 Medidas de força, resistência e fatigabilidade do músculo quadríceps são 

importantes para entender o comprometimento fisiológico muscular, mas sozinhos 

não são suficientes para explicar como a função muscular prejudicada afeta as 

atividades funcionais diárias28. Portanto, testes funcionais destinados a determinar 

habilidades de desempenho ou limitações funcionais podem ser usados para 

estabelecer o elo perdido entre disfunção muscular e diminuição das atividades da 

vida diária. 

 O TC6 é comumente empregado para avaliar a capacidade de exercício 

aeróbico, avaliar o prognóstico e avaliar a resposta ao tratamento em doenças 

respiratórias crônicas28. Justificando, desta forma, a eleição desse tipo de avaliação 

para tal desfecho. 

 No que concerne à distância percorrida neste teste, no presente estudo, não foi 

encontrada diferença significativa neste dado, em desacordo a estudos que 

encontraram melhoras favoráveis ao grupo VNI. Enquanto que outros encontraram 

diferenças clinicamente significativas28, ou seja, aumento de 25 metros na distância 

percorrida, segundo Holand 201029. 

 A diferença intragrupo antes e após o uso da VNI mostrou um aumento de 

aproximadamente 16 metros a mais após o uso dessa assistência ventilatória, 

aproximando-se da diferença clínica referenciada acima, provavelmente o número 

pequeno de voluntários limitou a relevância desse dado. 
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 É notório que os principais fatores determinantes dos danos musculares 

envolvem a intensidade, a duração do exercício e o tipo de contração muscular. De tal 

forma, o aumento da sobrecarga imposta ao aparelho locomotor induz ao dano 

muscular e à dor. Assim, a análise do dano muscular pode ser realizada através dos 

marcadores bioquímicos, lactato, CK e LDH. Estes são os mais utilizados em função da 

facilidade de coleta e, principalmente, pelo baixo custo30.  

 Os níveis aumentados desses marcadores no soro ocorrem quando as fibras 

musculares são metabolicamente exauridas após o esforço, apresentam uma redução 

na resistência da membrana, ou mesmo uma interrupção do sarcolema, permeando a 

liberação dessas enzimas para o soro30. 

 Nelson e colaboradores30 mostram que o piruvato pode ser convertido em 

lactato por meio da fermentação lática. Esse processo envolve a conversão de NADH 

em NAD+ e é catalisado pela enzima LDH. Dessa forma, podemos inferir que há maior 

produção de lactato após o protocolo de avaliação muscular no isocinético pela alta 

concentração da enzimática, corroborando com os resultados deste estudo em que o 

lactato apresentou uma redução significativa estatisticamente na avaliação intragrupo 

após o uso da VNI.  

 Entretanto de acordo com alguns autores, as contrações excêntricas 

contribuem para os danos musculares maiores quando comparada às contrações 

concêntricas30. Dessa forma, é provável que o fato de que o protocolo utilizado no 

presente estudo ter sido concêntrico/concêntrico, não foi suficiente para gerar um 

dano muscular importante ao ponto de elevar de forma significativa os níveis dos 

demais marcadores bioquímicos no soro dos indivíduos avaliados. Bem como, por ter 

sido avaliado imediatamente após o dano muscular, não houve tempo hábil para ser 

verificada a sua elevação. 

 

8. Conclusão 

 Sucintamente, conclui-se que, a VNI melhora diretamente a percepção de 

dispnéia e os demais escores avaliados durante o exercício isocinético. Também 

apresenta possível relevância clínica na distância percorrida no TC6, bem como, 

melhora o nível de lactato sanguíneo, nos pacientes portadores de DPOC. 
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 Algumas limitações metodológicas podem afetar as implicações decorrentes 

deste estudo. O tamanho modesto da amostra deve ser considerado quando se 

aplicam os resultados à população mais ampla de DPOC. Bem como a realização da VNI 

durante o exercício isocinético e TC6 para obter um efeito mais favorável. Os achados 

sugerem que novos estudos com diferentes protocolos de avaliação isocinética e 

aeróbica, sejam empregados a fim de selecionar a proposta mais adequada para a 

DPOC. Além de programas mais abrangentes de treinamento físico visando o melhor 

desempenho físico nesta população 

 Tendo em vista a importância do exercício físico no tratamento dessa patologia, 

frente às limitações inerentes a mesma, o uso da VNI traz benefícios adicionais, 

possibilitando maior alcance dos resultados oriundos do exercício. Esse fato é 

importante em programas de fisioterapia em reabilitação pulmonar, uma vez que 

podem melhorar, adicionalmente, a capacidade funcional do paciente. 
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11. Apêndices 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Este é um convite para o senhor (a) participar da pesquisa “EFEITOS 

IMEDIATOS DA VNI NA FUNÇÃO MUSCULAR PERIFÉRICA E DESEMPENHO AERÓBICO 

EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA”, coordenado pela 

professora Dra. Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira. 

 A participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor (a) poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem o propósito de avaliar o efeito agudo da ventilação não 

invasiva sobre a função dos músculos da coxa durante exercício isocinético,e sobre a 

capacidade de realizar exercício aeróbico, em pacientes com DPOC. 

O (A) senhor (a) passará por apenas dois dias de avaliação. No primeiro dia o (a) 

senhor (a) passará por uma avaliação fisioterapêutica que abrange também a avaliação 

dos seus sintomas de falta de ar e cansaço no corpo através de dois questionários com 

perguntas e respostas; e realizará alguns testes, como: o exame de espirometria, onde 

irá soprar em um aparelho para analisar a sua capacidade funcional do pulmão, em 

seguida fará um exame de sangue para analisar os níveis de lactato, da enzima LDH e 

do marcador CK para avaliar o nível de cansaço no sangue, depois irá caminhar em um 

corredor durante seis minutos (Teste de Caminhada de 6Minutos), e fará avaliação da 

força e resistência ao cansaço da perna que tiver mais força, num aparelho chamado 

dinamômetro isocinético. Após todas as avaliações usará uma máscara que irá ajudar a 

respirar após o exercício, chamada BIPAP.  Essa máscara ofertará uma pressão de ar 

em seus pulmões, promovendo uma maior expansão pulmonar. 
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Após 30 mínutos, ao término do BIPAP passará novamente pelas mesmas 

avaliações do Teste de Caminhada de 6 Minutos, exercício de força da perna (30 vezes 

dobrando e esticando a perna que tiver mais força), finalizando com nova coleta de 

sangue. 

No próximo dia, após 7 dias, a única diferença será a realização da avaliação da 

força de aperto da mão e força dos músculos da respiração. Em seguida fará 

novamente, exame de sangue, Teste da caminhada de 6 minutos, avaliação da força da 

mesma perna, BIPAP por 30 minutos e em seguida, todas as reavaliações conforme o 

primeiro dia. Para confirmação e comparação dos resultados obtidos nos dois dias. 

Os possíveis riscos que podem ocorrer durante a pesquisa são a sensação de 

tontura, dor de cabeça, ficar com o rosto vermelho enquanto realiza a espirometria; 

aparecimento das dores musculares nos membros inferiores, o cansaço pelo treino 

exaustivo, desconforto durante e após o exercício de força e risco quanto 

aparecimento de hematomas no local da coleta de sangue. Porém, os procedimentos 

serão todos realizados por profissionais capacitados para que os riscos sejam mínimos 

e não haja nenhum prejuízo a sua saúde. 

O (A) senhor (a) será atendido por fisioterapeutas formados e capacitados para 

realizar as técnicas, todo o ambiente no qual será realizada a pesquisa será adequado 

para evitar acidentes. Caso algum problema venha a acontecer com o (a) senhor (a) 

durante os procedimentos, será levado (a) imediatamente para um serviço médico. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita sem a sua identificação e de forma conjunta, 

permitindo uma melhor confidencialidade. Será preservada a proteção da imagem dos 

indivíduos e não utilização das informações em prejuízo das pessoas. E o (a) senhor (a) 

estará contribuindo para o estudo de melhores tratamentos para pacientes com a 

mesma patologia que a sua, assim como você também será beneficiado pelo 

recebimento gratuito de todos os resultados e avaliações a que foi submetido. 

Você ficará com uma cópia deste termo e em caso de dúvidas a respeito desta 

pesquisa ou necessidade de entrar em contato com os pesquisadores, poderá entrar em 

contato através dos endereços e telefones a seguir: 
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 Profª. Drª. Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira, Departamento de 

Fisioterapia – UFRN - Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - 

CEP: 59072-970 - Natal-RN. Fone: 3342-2001 

 Mariana Galvão de Medeiros, Rua General Francisco Monteiro, 369, Lagoa 

Nova – CEP 59056-030 – Natal-RN. Fone (84) 99986-2067. 

 

Caso haja dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa o contato poderá ser feito 

através do seguinte endereço: 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970. 

Natal/RN. Telefone/Fax (84)3215-3135. 

 

 

_________________________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorização 

Eu,____________________________________________________________________ 

declaro estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da 

pesquisa, conforme explicados acima, e pretendo participar voluntariamente da 

mesma. 

 

Assinatura:_____________________________________________ 

 

____________________             ____ / ____ / ______ 

Local                      Data 
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Apêndice B – Ficha para Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6)  

TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C - Ficha de avaliação   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste da Caminhada Basal Dia 1        ___/___/___ 

INICIAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

30 60 90 120 150 

180 210 240 270 300 

330 360 390 420 450 

480 510 540 570 600 

630 660 690 710  + 

Total: 

FINAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

2º MINUTO 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

 

Teste da Caminhada Basal Dia 2        ___/___/___ 

INICIAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

30 60 90 120 150 

180 210 240 270 300 

330 360 390 420 450 

480 510 540 570 600 

630 660 690 710  + 

Total: 

FINAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

2º MINUTO 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

 

Teste da Caminhada Pós VNI Dia 1        ___/___/___ 

INICIAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

30 60 90 120 150 

180 210 240 270 300 

330 360 390 420 450 

480 510 540 570 600 

630 660 690 710  + 

Total: 

FINAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

2º MINUTO 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

 

 

Teste da Caminhada Pós VNI Dia 2        ___/___/___ 

INICIAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

30 60 90 120 150 

180 210 240 270 300 

330 360 390 420 450 

480 510 540 570 600 

630 660 690 710  + 

Total: 

FINAL 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

2º MINUTO 

PA FC MMII 

FR SpO2 Dispnéia 

 

 

1º - Está indo muito bem, faltam 5 minutos 

2º - Perfeito, continue assim, faltam 4 minutos 

3º - Está na metade da prova, está indo muito bem 

4º - Perfeito, continue assim, faltam 2 minutos 

5º - Está indo muito bem, falta 1 minuto 

6º - PARE 
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Apêndice C – Ficha de Avaliação Fisioterapêutica 

AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

Identificação 
Data da Avaliação:___/___/___ 
Nome:________________________________________________________________________ 
Data de nascimento ___/___/___                  Idade_______                  Sexo: (  )M (  )F 
Naturalidade:________________________ Estado civil:________________________________ 
Escolaridade:________________________Profissão:__________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
Telefone:_______________________Peso:___________ Altura:__________ IMC:___________ 
 
Antecedentes 
Quantas vezes foi hospitalizado no último ano, por problemas pulmonares? _______________ 
Quantas vezes foi hospitalizado no último mês, por problemas pulmonares? _______________ 
Data da última internação: ____/____/____ Data da alta: ____/____/____ 
Motivo da última internação hospitalar: ____________________________________________ 
Você já fez alguma cirurgia torácica? Sim (  ) Não (  ) Qual:______________________________ 
Você tem alguma cirurgia prevista? Sim (  ) Não (  ) Qual:_______________________________ 
Você tem alguma limitação que possa afetar sua habilidade de se exercitar? Sim (  ) Não (  ) 
Qual:_________________________________________________________________________ 
Você tem qualquer outro problema de saúde? Sim (  ) Não (  ) Qual?______________________ 
Você tem história familiar de doença respiratória? Sim (  ) Não (  ) Qual? __________________ 
Você freqüentou programa de reabilitação pulmonar nos últimos três meses? Sim (  ) Não (  ) 
 
Tabagismo 
Fuma atualmente? Sim (  ) Não (  ) Quanto? ____________ maço/semana 
Se você ainda estiver fumando, planeja parar? Sim (  ) Não (  ) 
Você vive com algum fumante? Sim (  ) Não (  ) 
 
Etilismo  
Bebe atualmente? Sim (  ) Não (  )  Tipo: Destilados (   ) Fermentados (   ) Ambos (   ) 
Com que frequência?____________________________________________________________ 
 
Impacto da doença 
Você acorda durante noite? Sim (  ) Não (  ) Porquê?___________________________________ 
Você já tossiu sangue? Sim (  ) Não (  ) 
Usa oxigênio? Sim (  ) Não (  ) Frequência:___________ L/min:___________ 
Medicações em uso: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Exame físico 
Tipo de tórax: Tonel (  ) Escavado (  ) Cifoescoliótico (  ) Outro:__________________________ 
Padrão Respiratório: Torácico (  ) Abdominal (  ) Tóraco-abdominal (  ) Mus. Acessórios (   ) 
Expansibilidade torácica: Simétrica (  ) Assimétrica (   ) 
Cianose: Sim (  ) Não (   ) Baqueteamento digital: Sim (  ) Não (   ) 
Dispnéia: Sim (  ) Não (   ) Ausculta pulmonar:___________________________________  
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12. Anexos 

 

Anexo 1:Questionário de Qualidade de Vida no DPOC 
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Anexo2: Classificação da gravidade da DPOC 

 
PARÂMETROS BODE Pontos 

1 2 3 4 Escore 

Índice de massa corpórea (IMC) <21 ≥21    

Obstrução das vias aéreas 
(Mensuração do VEF1) 

>65% 54-64% 36-49% ≤35%  

MRC Dispnéia 0-1 2 3 4  

Teste de caminhada de 6 minutos 
(Mensuração da distância em metros) 

≥350m 250-349m 150-249m ≤149m  

    Total  

 

Anexo 3:Escala de Dispnéiado MRC 

 
VERSÃO EM PORTUGUÊS DA ESCALA DE DISPNÉIA DO MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC) 

Grau 1 Só sofre falta de ar durante exercícios intensos. 

Grau 2 Sofre de falta de ar quando anda apressadamente ou subindo uma rampa leve. 

Grau 3 Anda mais devagar do que as pessoas da mesma idade por causa de falta de ar ou 
tem que parar para respirar mesmo quando andando devagar. 

Grau 4 Pára para respirar depois de andar menos de 100 metros ou após alguns minutos. 

Grau 5 Sente tanta falta de ar que não sai mais de casa, ou quando está se vestindo. 

 

 

Anexo 4:Escala Modificadade Borg. 

 
ESCALA MODIFICADA DE 
BORG 

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 5: Normas da Revista. 

 

 

ISSN 1806-3713 versão 
impressa 

ISSN 1806-3756 versão 
online 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Critérios de autoria 

 Apresentação e submissão dos manuscritos 

 Preparo do manuscrito 

 Envio 

  

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J BrasPneumol) 

ISSN-1806-3713, publicado mensalmente, é órgão 

oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

destinado à publicação de trabalhos científicos referentes 
à Pneumologia e áreas correlatas. 

Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho 

Editorial serão avaliados por revisores qualificados, sendo 

o anonimato garantido em todo o processo de 
julgamento. 

Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham 

erros significativos de metodologia, ou não se enquadrem 

na política editorial da revista, serão rejeitados 

diretamente pelo Conselho Editorial, não cabendo recurso. 

Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou 

inglês. Na versão eletrônica do Jornal 

(www.jornaldepneumologia.com.br, ISSN-1806-3756) 

todos os artigos serão disponibilizados tanto numa versão 

em língua latina como também em inglês. A partir do 

volume 35, os custos relativos à revisão do texto e 

tradução para o inglês dos artigos aceitos serão 

repassados, em parte, aos autores. Do mesmo modo, os 

autores que optarem pela publicação de figuras coloridas 

terão essa despesa cobrada. Favor entrar em contato com 

a secretaria do Jornal por email ou telefone, para 
esclarecimentos adicionais. 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apóia as políticas para 

registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do InternationalCommitteeof Medical 

JournalEditors (ICMJE), reconhecendo a importância 

dessas iniciativas para o registro e divulgação 

internacional de informações sobre estudos clínicos em 

acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para 

publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas 

clínicas que tenham recebido um número de identificação 

em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos 

critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços 

estão disponíveis no site do ICMJE. O número de 

 

http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#004
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1806-3713&nrm=iso
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identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia 

adota a definição de ensaio clínico preconizada pela OMS, 

que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que 

prospectivamente designe seres humanos para uma ou 

mais intervenções visando avaliar seus efeitos em 

desfechos relacionados à saúde. As intervenções incluem 

drogas, células e outros produtos biológicos, 

procedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, 

terapias comportamentais, mudanças de processos de 

cuidados, cuidados preventivos, etc". 

A Revista adota o sistema Ithenticate para identificação 
de plagiarismo. 

Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 

  

Critérios de autoria 

 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado 

para publicação só é justificada se ele contribuiu 

significativamente, do ponto de vista intelectual, para a 

sua realização. Fica implícito que o autor participou em 

pelo menos uma das seguintes fases: 1) concepção e 

planejamento do trabalho, bem como da interpretação 

das evidências; 2) redação e/ou revisão das versões 
preliminares e definitiva, e 3) aprovou a versão final. 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem 

critérios para autoria. Igualmente, não devem ser 

considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a 

rotina, médicos que encaminham pacientes ou 

interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou 

departamentos, não diretamente envolvidos na pesquisa. 
A essas pessoas poderá ser feito agradecimento especial. 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de 

responsabilidade exclusiva dos autores. Com exceção de 

trabalhos considerados de excepcional complexidade, a 

revista considera 6 o número máximo aceitável de 

autores. No caso de maior número de autores, enviar 

carta a Secretaria do Jornal descrevendo a participação 

de cada um no trabalho. 
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Apresentação e submissão dos manuscritos 

 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente 

encaminhados via eletrônica a partir da própria home-

page do Jornal. As instruções e o processo de submissão 

estão disponíveis no 

endereço www.jornaldepneumologia.com.br/sgp. Ainda 

que os manuscritos sejam submetidos eletronicamente, 

deverão ser enviadas pelo correio Carta de Transferência 

de Copyright e Declaração de Conflitos de Interesses, 

assinadas por todos os autores, conforme modelo 

disponível no 
endereço www.jornaldepneumologia.com.br. 

Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas 

editoriais da revista, particularmente no tocante ao 

número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, 

bem como às regras para confecção das referências 

bibliográficas. A não observância das instruções 

redatoriais implicará na devolução do manuscrito pela 

Secretaria da revista para que os autores façam as 

correções pertinentes antes de submetê-lo aos 

revisores.Instruções especiais se aplicam para a 

confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes e devem 

ser consultadas pelos autores antes da confecção desses 
documentos na homepage do jornal. 

A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos 
adaptações de estilo, gramaticais e outras. 

Com exceção das unidades de medidas, siglas e 

abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, devendo ser 

utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos 

estão definidos na Lista de Abreviaturas e Acrônimos 

aceitos sem definição. Clique aqui (Lista de Abreviaturas e 

Siglas). Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las 

na primeira vez em que forem citadas, por exemplo: 

proteína C reativa (PCR). Após a definição da abreviatura, 

o termo completo não deverá ser mais utilizado. Com 

exceção das abreviaturas aceitas sem definição, elas não 

devem ser utilizadas nos títulos e evitadas no resumo dos 

manuscritos se possível. Ao longo do texto igualmente 

evitar a menção ao nome de autores, dando-se sempre 
preferência às citações numéricas apenas. 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou 

equipamento incomum, deverão incluir o modelo/número 

do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, por 

exemplo: ". . . esteira ergométrica (modelo ESD-01; 
FUNBEC, São Paulo, Brasil) . . ." 

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o 

nome do estado ou província também deverá ser citado; 

por exemplo: " . . . tTG de fígado de porco da Guiné 

(T5398; Sigma, St. Louis, MO, EUA) . . ." 

 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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Preparo do manuscrito 

 

A página de identificação deve conter o título do trabalho, em português e 

inglês, nome completo e titulação dos autores, instituições a que 

pertencem, endereço completo, inclusive telefone, fax e e-mail do autor 
principal, e nome do órgão financiador da pesquisa, se houver. 

Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem 

necessidade de recorrer-se ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser 

feito na forma estruturada com: Objetivo, Métodos, Resultados e 

Conclusões. Quando tratar-se de artigos de Revisão e Relatos de Casos o 

Resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve 
exceder 100 palavras. 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do 

Resumo deve ser fornecida. 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em 

português e inglês, que definam o assunto do trabalho. Devem ser, 

obrigatoriamente, baseados nos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), 

publicados pela Bireme e disponíveis no endereço 

eletrônico: http://decs.bvs.br, enquanto os keywords em inglês devem ser 

baseados nos MeSH (Medical SubjectHeadings) da National Library of 

Medicine, disponíveis no endereço 

eletrônico http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

Texto: 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo 

referências e tabelas. 

Deve conter no máximo 5 tabelas e/ou figuras. O número de referências 

bibliográficas não deve exceder 30. A sua estrutura deve conter as 

seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, 

Agradecimentos e Referências. A seção Métodos deverá conter menção a 

aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, 

ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais, ligados a Instituição onde 

o projeto foi desenvolvido. Nessa seção também deve haver descrição da 

análise estatística empregada, com as respectivas referências bibliográficas. 

Ainda que a inclusão de subtítulos no manuscrito seja aceitável, o seu uso 

não deve ser excessivo e deve ficar limitado às sessões Método e Resultado 
somente. 

Revisões e Atualizações: Serão realizadas a convite do Conselho Editorial 

que, excepcionalmente, também poderá aceitar trabalhos que considerar de 

grande interesse. O texto não deve ultrapassar 5000 palavras, excluindo 

referências e tabelas. O número total de ilustrações e tabelas não deve ser 
superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se limitar a 60. 

Relatos de Casos: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas 

as referências e figuras. Deve ser composto por Introdução, Relato do Caso, 

Discussão e Referências. Recomenda-se não citar as iniciais do paciente e 

datas, sendo mostrados apenas os exames laboratoriais relevantes para o 

diagnóstico e discussão. O número total de ilustrações e/ou tabelas não 

deve ser superior a 3 e o limite de referências bibliográficas é 20. Quando o 

 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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número de casos apresentados exceder 3, o manuscrito será classificado 

como uma Série de Casos, e serão aplicadas as mesmas regras de um 

artigo original. 

Comunicações Breves: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, 

excluindo as referências e tabelas. O número total de tabelas e/ou figuras 

não deve exceder 2 e o de referências bibliográficas 20. O texto deverá ser 

confeccionado de forma corrida. 

Cartas ao Editor: Devem ser redigidas de forma sucinta, não 

ultrapassando 800 palavras e não relacionando mais do que 6 referências 

bibliográficas. Serão consideradas para publicação contribuições originais, 

comentários e sugestões relacionadas a matéria anteriormente publicada, 

ou a algum tema médico relevante. 

Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser apresentados em preto e 

branco, com legendas e respectivas numerações impressas ao pé de cada 

ilustração. As tabelas e figuras devem ser enviadas em arquivo digital, as 

primeiras preferencialmente em arquivos Microsoft Word e as demais em 

arquivos Microsoft Excel, Tiff ou JPG. Fotografias de exames, procedimentos 

cirúrgicos e biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais 

serão consideradas para impressão colorida, sem custo adicional aos 

autores. As grandezas, unidades e símbolos devem obedecer às normas 

nacionais correspondentes (ABNT: http://www.abnt.org.br) 

Legendas: Legendas deverão acompanhar as respectivas figuras (gráficos, 

fotografias e ilustrações) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em 

algarismos arábicos, correspondendo a suas citações no texto. Além disso, 

todas as abreviaturas e siglas empregadas nas figuras e tabelas devem ser 

definidas por extenso abaixo das mesmas. 

Referências: Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas no 

texto, numeradas com algarismos arábicos e na ordem em que foram 

citadas. A apresentação deve estar baseada no formato "Vancouver Style", 

atualizado em outubro de 2004, conforme os exemplos abaixo. Os títulos 

dos periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo 

apresentado pela ListofJournalIndexed in Index Medicus, da National Library 

of Medicine disponibilizados no 

endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html. 

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima desse 
número, cite os seis primeiros autores seguidos da expressão et al. 

Exemplos: 

Artigos Originais 

1. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs AC et al. 

Prediction of metabolic and cardiopulmonary responses to maximum cycle 

ergometry: a randomized study. EurRespir J. 1999;14(6):1204-13. 

Resumos 

2. Singer M, Lefort J, Lapa e Silva JR, Vargaftig BB. Failure of granulocyte 

depletion to suppress mucin production in a murine model of allergy 
[abstract]. Am J RespirCritCare Med. 2000;161:A863. 

http://www.abnt.org.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html
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Capítulos de Livros 

3. Queluz T, Andres G. Goodpasture's syndrome. In: Roitt IM, Delves PJ, 

editors. Encyclopedia of Immunology. 1st ed. London: Academic Press; 
1992. p. 621-3. 

PublicaçõesOficiais 

4. World Health Organization. Guidelines for surveillance of drug resistance 

in tuberculosis. WHO/Tb, 1994;178:1-24. 

Teses 

5. Martinez TY. Impacto da dispnéia e parâmetros funcionais respiratórios 

em medidas de qualidade de vida relacionada a saúde de pacientes com 

fibrose pulmonar idiopática [thesis]. São Paulo: Universidade Federal de 

São Paulo; 1998. 

Artigos Publicados na Internet 

6. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts 

in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 

Aug 12]; 102(6): [about 3 p.]. 

Availablefrom: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

Homepages/Endereços Eletrônicos 

7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of 

Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 

2002 Jul 9]. Availablefrom: http://www.cancer-pain.org/ 

Outras situações:  

Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas por estas 

Instruções Redatoriais, deverão ser seguidas as recomendações contidas 

em InternationalCommitteeof Medical JournalEditors. Uniform requirements 

for manuscripts submitted to biomedical journals. Updated October 2004. 
Disponível em http://www.icmje.org/. 

Outras situações: 

Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas pelas 

Instruções aos Autores deverão ser seguidas as recomendações contidas 

em InternationalCommitteeof Medical JournalEditors. Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated February 2006. 

Disponível em http://www.icmje.org/. Exemplos adicionais para situações 

especiais de citações bibliográficas podem ser obtidos 

em www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

  

 

 

 

 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
http://www.cancer-pain.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Envio 

 

Toda correspondência para a revista deve ser 

encaminhada para: 

Rogerio Souza 
Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia 

SCS Quadra 1, Bl. K salas 203/204 - Ed. Denasa  

CEP:70.398-900 Brasília - DF 

Telefones/Fax: 0xx61-3245-1030, 0xx61-3245-6218, 
0800 61 62 18 ramal 211 

Email do Jornal Brasileiro de Pneumologia: 

jpneumo@jornaldepneumologia.com.br (Assistente 

Editorial Luana Campos) 

 

  

[Home] [Sobre a revista] [Corpo editorial] [Assinaturas] 

 

 Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob 
uma Licença CreativeCommons 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia  
SCS Quadra 1, Bl. K salas 203/204  
70398-900 - Brasília - DF - Brasil 

Fone/Fax: 0800 61 6218  
(55 61)3245-1030/6218 

 
jpneumo@jornaldepneumologia.com.br 

 

 

 

mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
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