
 

 

 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DO IMPACTO DA HOSPITALIZAÇÃO NAS FORÇAS MUSCULARES
RESPIRATÓRIA E PERIFÉRICA E NA FUNCIONALIDADE EM PORTADORES DE CÂNCER E EM
PORTADORES DE DOENÇAS BENIGNAS NÃO RESTRITOS AO LEITO

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BÁRBARA CRISTINA TAGLIAFERRO AVINOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ADRIANA CLAUDIA LUNARDIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CARINA TIEMI TIUGANJI, DIONE RASCHILLA GORGACOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

 

Objetivo: Comparar o impacto da hospitalização nas forças musculares periférica e 

respiratória, e na funcionalidade de pacientes portadores de câncer e portadores de 

doenças benignas não restritos ao leito. Métodos: Este estudo de caso-controle 

prospectivo avaliou a força dos músculos respiratórios e periféricos, e a funcionalidade 

em pacientes portadores de câncer e portadores de doença benigna, pareados por 

idade sem restrição ao leito. Todos os pacientes foram avaliados até 24h depois da 

internação quanto à sua história clínica, hábitos e vícios. Neste mesmo dia e após 7 

dias de internação hospitalar, forças musculares respiratória e periférica, e 

funcionalidade foram avaliadas. Após análise descritiva e de normalidade, a 

comparação entre os grupos foi feita pelo teste t ou Mann-Whitney e qui-quadrado. 

Resultados: Inicialmente foram avaliados 129 pacientes, sendo 56 portadores de 

câncer e 73 de doenças benignas. Após 7 dias, 55 foram reavaliados. Os resultados 

mostram que os portadores de câncer têm menor índice de massa corpórea, menor 

força muscular respiratória e periférica se comparados aos portadores de doenças 

benignas, porém, sem impacto na funcionalidade. Na reavaliação, os dois grupos 

tiveram perdas similares nas forças respiratórias, porém, o grupo com câncer perdeu 

mais força muscular periférica e inspiratória, e o grupo com doenças benignas 

recuperou um pouco da funcionalidade. Conclusões: O câncer predispõe ao 

emagrecimento e a fraqueza muscular generalizada em seus portadores. A 

hospitalização causa fraqueza periférica e inspiratória nos pacientes com câncer, mas 

também têm efeito deletérios nas outras doenças. Além disso, o índice de Barthel não 

parece ser um instrumento adequado para avaliar funcionalidade em populações 

pouco debilitadas. Na prática clínica, todos os pacientes precisam receber estímulo 

de atividade física intrahospitalar para evitar os efeitos deletérios da hospitalização. 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é uma das principais causas de mortalidade, com progressivo 

aumento de casos em todo o mundo. Estima-se, que a mortalidade por aumentará em 

45% entre 2007 e 2030 devido ao crescimento demográfico e ao envelhecimento da 

população. (OMS) No Brasil, esta mortalidade vem crescendo consideravelmente ao 



longo das últimas décadas. O número de casos novos cresce a cada ano. Para 

2012/2013, a estimativa do INCA (Instituto Nacional do Câncer) é que ocorram 

518.510 casos novos de câncer no Brasil. (Silva e Thuler, 2012)  

 Segundo Gunter, houve um grande avanço do conhecimento científico sobre o 

câncer na última década, mas para alcançarmos o controle efetivo, o câncer precisa 

ser encarado como é: complexo e plural na causalidade e evolução clínica. O câncer 

é multicausal, fruto da interação entre fatores genéticos e ambientais (Casado et al., 

2009). A principal questão levantada por esta discussão é a necessidade de que os 

critérios de classificação de doenças sejam flexíveis e que as fronteiras possam ser 

ampliadas de modo a absorver os avanços do conhecimento científico sobre a 

causalidade do câncer. (Casado et al., 2009) Independentemente da classificação do 

câncer, a prevenção e a detecção precoce são fundamentais para o controle da 

doença. (Casado et al., 2009)  

 São diversas as alterações desencadeadas pela hospitalização em qualquer 

tipo de paciente (Suesada et al., 2007), porém, nos pacientes oncológicos isso pode 

ser ainda mais impactante. O estresse devido à internação e ao tratamento causam 

uma combinação de modificações metabólicas, que podem estar associadas à 

depressão psicológica e à diminuição no apetite, fatores que levam os pacientes a 

iniciarem uma cadeia de desnutrição, perda de massa muscular, diminuição nos níveis 

de atividade física, resultando em um estado de fraqueza generalizada e fadiga, o que 

ocorre em 75% a 95% dos doentes (Marcucci, 2005). Essa fadiga torna o doente 

debilitado devido ao comprometimento das atividades da vida diária e ocasionar 

prejuízos à qualidade de vida. (Schmitz et al., 2010)  

 O estado de fraqueza generalizada associa-se a fraqueza da muscular 

respiratória, o que é de grande interesse, tendo em vista que quanto menor for o tempo 

de internação, menor será a probabilidade de o paciente desenvolver fraqueza da 

musculatura respiratória, menor será a exposição do mesmo a infecções hospitalares. 

(Battaglini et al., 2004) Há vários estudos mostrando, que um quadro de desnutrição 

leva o paciente a uma perda de massa muscular contínua esquelética (acompanhada 

ou não de perda de tecido adiposo) e uma perda de força muscular, levando um 

prejuízo funcional do paciente. E para essa perda de força muscular, há estudos 

apontando a atividade física para a recuperação do paciente. (Pastore et al., 2013; 

Soares, 2011) 



 Mas, não foram encontrados estudos comparando o comportamento da força 

muscular e da funcionalidade em pacientes com e sem câncer hospitalizados.  

Objetivo: Comparar o impacto da hospitalização nas forças musculares periférica e 

respiratória, e na funcionalidade de pacientes portadores de câncer e portadores de 

doenças benignas. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Desenho do estudo: Trata-se de um estudo de caso controle prospectivo  

Comitê de Ética: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas (CAAE: 06324412.9.0000.0068) 

Sujeitos: Foram avaliados 129 pacientes sendo 56 portadores de câncer e 73 

portadores de doença benignas, admitidos consecutivamente para internação nas 

enfermarias no Hospital das Clínicas de São Paulo, entre 16 de setembro de 2013 e 

27 de junho de 2014, sem prescrição de restrição ao leito  

Critérios de inclusão: Foram incluídos pacientes com: 

 idade maior ou igual a 18 anos 

Critérios de exclusão: 

 incapacidade da realização das avaliações propostas 

 submissão a procedimento cirúrgico neste período 

 prescrição de restrição ao leito 

 necessidade de transferência para UTI 

 alta antes de 7 dias 

 

Procedimento: Os pacientes foram avaliados nas primeiras 24h de internação 

hospitalar e após sete dias ou até a cirurgia ou até a alta hospitalar para a re-avaliação. 

 

Avaliação antropométrica e clínica: Foi utilizada uma ficha padronizada na qual foram 

incluídos dados pessoais, estatura, peso, diagnóstico atual, doenças pré-existentes, 

história de tabagismo e etilismo, presença de sintomas respiratórios e parâmetros de 

espirometria simples.  

 

Espirometria: Foi realizada com um espirômetro portátil conectado a um 



microcomputador, onde foram solicitadas três medidas de capacidade inspiratória e 

expiratória no mesmo ciclo respiratório e foi considerado o maior valor obtido dentro 

dos critérios de aceitabilidade internacionalmente determinados.  Foram realizados 3 

testes com variação inferior a 5% e o maior valor obtido num dos testes foi comparado 

com valores de referência previamente descritos (Pereira, 2002). Foram obtidos os 

seguintes parâmetros: capacidade vital forçada (CVF), volume expirado forçado no 

primeiro segundo (VEF1), índice de Tiffenau (VEF1/CVF). 

 

Avaliação de força respiratória máxima: Os valores de pressão inspiratória máxima e, 

posteriormente, de pressão expiratória máxima foram obtidos a partir do volume 

residual e da capacidade pulmonar total, respectivamente. Os pacientes estavam 

sentados usando um clipe nasal e foi conectado através de um bocal rígido 

descartável a um manovacuômetro analógico (aneroide). Foram realizadas três 

manobras onde a maior pressão é registrada (Neder, 1999).  

 

Avaliação de força muscular periférica: Foi feita através de um dinamômetro do tipo 

hand grip. A mensuração da força foi feita com a mão dominante do paciente. O 

mesmo fica em pé e com o cotovelo a 90 graus. 

 

Avaliação da funcionalidade: Foi feita através do Índice de Barthel que foi utilizado 

para avaliar a capacidade de um paciente com distúrbios osteomusculares ou 

neuromusculares quanto à sua independência funcional e mobilidade. Ele mede 

especificamente o grau de assistência exigido por um indivíduo em 10 itens de 

atividades de vida diária: alimentação, banho, higiene pessoal, vestimenta, controle 

esfincteriano intestinal, controle miccional, transferências na cama e banheiro, 

deambulação e subir escadas. A pontuação global varia de 0 a 100 (soma dos itens 

classificados em 5, 10 e 15 pontos, conforme independência ou necessidade de ajuda 

para executar a atividade). O paciente com escore com mais de 80 pontos é 

considerado independente. 

Materiais: Foram utilizados: espirômetro portátil (Spirobank II, MIR), manovacuômetro 

analógico (M120, Globalmed), dinamômetro manual (Crown), clipe nasal e bocal rígido 

descartável.  

Processamento de dados: Foi realizada a tabulação dos dados em planilha do 

Microsoft Excel e análise pelo software SigmaStat 12.0 



RESULTADOS  

 

Inicialmente, foram avaliados 129 pacientes, sendo 56 portadores de câncer e 

73 portados de doença benigna. A comparação da caracterização antropométrica, 

função pulmonar, medidas de força e funcionalidade entre os grupos de portadores de 

câncer e doença benigna está expressa na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Comparação inicial dos grupos (n=129). 

VARIÁVEIS CÂNCER (N=56) BENIGNO (N=73) p 

Idade (anos) 58,0 (50,5 - 67,0)* 54,0 (34,8 - 62,8) 0,01 

Peso (Kg) 65,0 (53,5 - 75,5) 70,0 (55,0 - 91,5) 0,08 

IMC (Kg/m2) 22,9 (19,9 - 27,9)* 25,1 (22,1 - 34,5) 0,02 

Gênero (F/M) 28/28* 21/52 0,02 

Comorbidade 55% (31) 47% (34) 0,42 

Tabagistas 30% (16) 38% (28) 0,33 

Função Pulmonar    

CVF (L) 2,5 (± 1,1) 2,8 (± 1,1) 0,17 

CVF (% do predito) 70,0 (56,5 - 84,8)* 79,5 (59,5 - 92,8) 0,02 

VEF1 (L) 1,8 (± 0,9) 2,0 (± 0,9) 0,44 

VEF1 (% do predito) 48,5 (43,8 - 81,0)* 60,5 (44,0 - 84,5) 0,02 

Medidas de Força    

PIMAX (mmHg) 48,0 (40,0 - 80,0) 65,0 (36,0 - 87,0) 0,53 

PEMAX (mmHg) 34, (16,0 - 72,0)* 60,0 (23,0 - 82,0) 0,01 

FORÇA MS (Kgf) 25,0 (18,0 - 31,0) 25,0 (18,5 - 33,8) 0,43 

Funcionalidade    

BARTHEL (pontos) 100,0 (95,0 - 100,0) 100,0 (100,0 - 100,0) 0,34 

Dados estão apresentados em mediana (25% - 75%) ou média (± Desvio Padrão) ou percentual 

(número absoluto), IMC=índice de massa corpórea, F=feminino, M=masculino, CVF=capacidade vital 
forçada, VEF=volume expiratório forçado no 1o. segundo, % (Pereira et al, 2002), PIMAX=pressão 

inspiratória máxima, PEMAX=pressão expiratória máxima, *p<0,05. 
  

 

Reavaliamos 55 pacientes, sendo 28 portadores de câncer e 27 portadores de 

doença benigna porque os outros pacientes ou tiveram alta hospitalar ou foram 

submetidos a cirurgia antes de completar os 7 dias.  

Comparando os dados iniciais dos 55 pacientes que completaram o estudo, já 



divididos em portadores de câncer (n=28) e portadores de doença benigna (n=27), 

nota-se que o grupo com câncer apresenta diminuição da função pulmonar e das 

forças dos músculos expiratórios e periférica, quando comparado ao grupo portador 

de doença benigna; porém o nível de funcionalidade foi similar em ambos os grupos 

(Tabela 2). Esse padrão foi muito similar a análise inicial de todos os 129 pacientes 

(Tabela 1), mostrando que a amostra reavaliada (n=55) foi representativa da nossa 

população global. 

 

 

 

Na reavaliação dos grupos, notamos que os dois grupos tiveram perda de força 

muscular generalizada (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Comparação dos grupos na reavaliação (n=55). 

 
Tabela 2. Comparação inicial dos grupos reavaliados (n=55).  
 

VARIÁVEIS CÂNCER (N=28) BENIGNO (N=27) P 

Idade (anos) 58,0 (51,8 - 66,8) 55,5 (35,0 - 67,0) 0,28 

Peso (Kg) 65,0 (58,0 - 74,5) 69,0 (54,0 - 104,5) 0,31 

IMC (Kg/m2) 22,4 (19,5 - 29,9) 25,5 (22,2 - 39,0) 0,06 

Gênero (F/M) 15/13 20/7 0,19 

Comorbidade 50% (14) 56% (15) 0,89 

Tabagistas 50% (14) 41% (11) 0,68 

Função Pulmonar    

CVF (L) 2,2 (1,7 - 2,9)* 3,0 (2,4 - 3,5) 0,01 

CVF (% do predito) 78,5 (55,5 - 96,5)* 92,5 (85,0 - 101,0) 0,01 

VEF1 (L) 1,5 (± 0,8)* 2,1 (± 0,9) 0,02 

VEF1 (% do predito) 59,0 (± 27,7)* 79,8 (± 24,5) 0,01 

Medidas de Força    

PIMAX (mmHg) 62,8 (± 37,9) 71,2 (± 31,6) 0,34 

PEMAX (mmHg) 38,7 (± 29,2)* 71,0 (± 31,5) <0,001 

FORÇA MS (Kgf) 21,9 (± 9,3)* 29,6 (± 10,0) 0,01 

Funcionalidade    

BARTHEL (pontos) 100,0 (95,0 - 100,0) 100,0 (95,0 - 100,0) 0,56 

Dados estão apresentados em mediana (25% - 75%) ou média (± Desvio Padrão) ou 

percentual (número absoluto), F=feminino, M=masculino, IMC=índice de massa corpórea, 
CVF=capacidade vital forçada, VEF=volume expiratório forçado no 1o. segundo, % (Pereira 
et al, 2002), PIMAX=pressão inspiratória máxima, PEMAX=pressão expiratória máxima. 



VARIÁVEIS CÂNCER (N=28) BENIGNO (N=27) P 

Medidas de Força    

PIMAX (mmHg) 58,5 (± 32,9) 65,7 (± 36,9) 0,55 

PEMAX (mmHg) 42,91 (± 28,4) 57,0 (± 32,1) 0,18 

FORÇA MS (Kgf) 23,3 (± 8,9) 29,4 (± 13,5) 0,10 

Funcionalidade    

BARTHEL (pontos) 100,0 (95,0 - 100,0) 100,0 (98,8 - 100,0) 0,49 

Dados estão apresentados em mediana (25% - 75%) ou média (± Desvio Padrão) ou 
percentual (número absoluto), PIMAX=pressão inspiratória máxima, PEMAX=pressão 
expiratória máxima, MS=membro superior dominante    

 

 

Na comparação dos valores da reavaliação em relação a avaliação inicial, os 

valores apresentados mostram que os dois grupos diminuíram força muscular 

inspiratória, porém, só o grupo portador de câncer teve perde de força muscular 

periférica. Em relação à funcionalidade, o grupo com doenças benignas aumentou a 

pontuação no questionário de Barthel (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Comparação da diferença entre as avaliações nos grupos (n=55). 

VARIÁVEIS CÂNCER (N=28) BENIGNO (N=27) P 

Medidas de Força    

PIMAX (mmHg) -6,41 (± 16,2) -3,31 (± 2,2) 0,17 

PEMAX (mmHg) 0,33 (± 11,9) 3,60 (± 17,9) 0,42 

FORÇA MS (Kgf) -0,33 (± 1,2)*  2,39 (± 2,76) <0,001 

Funcionalidade    

BARTHEL (pontos) 0,76 (± 1,25) 2,77 (± 4,2)* 0,02 

Valores da diferença da avaliação final menos a avaliação inicial. Dados estão apresentados em 

mediana (25% - 75%) ou média (± Desvio Padrão) ou percentual (número absoluto), 

PIMAX=pressão inspiratória máxima, PEMAX= pressão expiratória máxima, MS=membro 
superior dominante. *p<0,05. 

DISCUSSÃO 

 
Nossos resultados mostram que os pacientes portadores de câncer têm 

fraqueza muscular generalizada quando comparadas com os pacientes de doença 

benigna, porém, sem impacto na funcionalidade, sendo que a hospitalização causou 

fraqueza dos músculos inspiratórios e periféricos. Além disso, notamos que o grupo 



com câncer era mais emagrecido, fumava mais e tinha uma função pulmonar pior em 

relação ao grupo com doenças benignas. 

A fraqueza muscular generalizada observada em nosso estudo pode estar 

associada ao fato de portadores de câncer apresentarem desnutrição, que segundo 

Pastore e colaboradores (2013), leva a caqueixa oncológica que é caracterizada por 

uma contínua perda de massa muscular esquelética e a sarcopenia que é a perda de 

massa e força muscular, levando a um prejuízo funcional com perda de força e 

redução da capacidade respiratória principalmente (Pastore et al, 2013). Por outro 

lado, outro estudo mostra que portadores de câncer têm alta prevalência de 

sarcopenia, mas que não necessariamente está relacionada com a desnutrição já que 

ela pode estar presente em pacientes com peso corporal normal ou elevado (Prado et 

al, 2013). 

Em relação ao impacto da hospitalização nos pacientes não restritos ao leito, 

apesar de saber que ela causa diversas alterações, e que em pacientes oncológicos 

essas alterações podem ser ainda mais impactantes, como já foi demonstrado por 

Suesada e colaboradores (2007), não encontramos o mesmo nível de déficit na 

funcionalidade, porém, utilizamos instrumentos diferentes de avaliação o que pode 

impedir essa comparação.  

Apesar de termos observado perda de força muscular, ela não foi tão 

significativa quanto hipotetizamos, já que não teve impacto na funcionalidade. Isso 

pode ter acontecido porque os pacientes receberam tratamento nutricional e de 

sintomas durante o tempo de seguimento, além disso, não ficam sozinhos nos quartos 

o que pode ter estimulado a andarem em nos corredores em grupo para socialização. 

Outro fator que deve ser considerado é que os pacientes com câncer não estavam em 

fase avançada da doença já que estavam internados para tratamento cirúrgico eletivo, 

assim como os pacientes com doenças benignas que também podiam apresentar um 

quadro de metabolismo elevado devido a alguma infecção presente ou outra situação 

similar. 

 Em relação a avaliação da funcionalidade, o instrumento utilizado não 

apresentou performance adequada já que todos os pacientes eram independentes e 

obtiveram pontuação altíssima no Índice de Barthel, não sendo possível detectar 

pequenas alterações de funcionalidade. Este instrumento foi desenvolvido e é 

utilizado para avaliar a capacidade de um paciente com distúrbios osteomusculares 



ou neuromusculares quanto à sua independência funcional e mobilidade, sendo que 

80 pontos ou mais indicam independência funcional (Mahoney et al, 1965). 

 As principais limitações deste estudo foram a grande perda de pacientes para 

reavaliação, porém, a amostra obtida foi representativa da amostra inicial já que 

apresentava as mesmas características. Outro aspecto foi a não reavaliação do IMC 

dos pacientes após sete dias de internação, para melhor entendermos os resultados, 

já que a pouca perda de força pode estar relacionada a melhora do estado nutricional 

por intervenção nutricional nos pacientes portadores de câncer.  

Nosso estudo mostrou que pacientes oncológicos tem um desempenho inferior 

nas avaliações em relação aos portadores de doença benigna, mas que esse prejuízo 

não tem impacto na funcionalidade. A hospitalização causou enfraquecimento nos 

portadores de câncer, mas também teve efeito nos outros pacientes mesmo que 

menor. Novos estudos utilizando instrumentos objetivos de avaliação funcional em 

pacientes com câncer devem ser conduzidos. Porém, na prática clínica, todos os 

pacientes precisam receber estímulo de atividade física intrahospitalar para evitar os 

efeitos deletérios da hospitalização. 
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