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Resumo 

Apesar da alta incidência e gravidade da pneumonia adquirida na comunidade 

(PAC), ainda não foi demonstrado nestes pacientes o comportamento da sua 

capacidade funcional (CF). O objetivo deste estudo foi avaliar a CF de pacientes 

hospitalizados por PAC e a correlacionar com a função pulmonar, a qualidade de 

vida (QV), a força muscular periférica (FMP), a dispneia e o tempo de internação. 

Método: 45 pacientes (49 ± 16 anos; VEF1: 57,8 ± 17,8% do previsto) hospitalizados 

por PAC (Grupo PAC) e 20 indivíduos saudáveis (53 ± 17 anos; VEF1: 92,9 ± 11% 

do previsto) (Grupo Controle), realizaram, de forma randomizada, o teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6), a medida da FMP, o Teste Glittre (TG), o teste do 

degrau de Chester (TDC) e responderam ao questionário de QV SF-36 e escala de 

dispneia do Medical Research Council (MRC). Houve diferença significante entre os 

grupos (PAC e Controle) no TC6: 381,3 ± 108 vs. 587,1 ± 86,8 metros; TG: 272,8 ± 

104,3 vs. 174 ± 39 segundos; TDC: 73,2 ± 61,8 vs. 149,2 ± 65,9 degraus. O Grupo 

PAC apresentou também pior QV, redução da FMP de quadríceps, isquiotibiais e 

bíceps e aumento da dispneia. O TC6 se correlacionou com o TG (r= -0,66), TDC 

(r=0,49), domínio CF do SF36 (r=0,43), FMP de quadríceps (r=0,4), isquiotibiais 

(r=0,51) e deltoide (r=0,46). Conclusões: Pacientes com PAC apresentam redução 

da CF, FMP e QV. O TC6 se correlacionou com a FMP, a QV e com outros testes de 

CF. 
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Introdução 

A redução da capacidade funcional (CF) tem sido vastamente demonstrada 

em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estável. A 

inatividade crônica associada à inflamação, hipoxemia e uso de corticosteroides têm 

sido considerados os fatores potenciais para a disfunção muscular esquelética e 

prejuízo funcional nessa população.1 Os poucos estudos que avaliaram os efeitos da 

hospitalização por exacerbação nesses pacientes demonstraram redução da função 

pulmonar,2 atividade física na vida diária,2 força muscular periférica (FMP)3 e 

qualidade de vida (QV).4 

Considerando as pneumopatias agudas, a pneumonia (PNM) possui alta 

prevalência. Nos Estados Unidos, a pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é 

uma das principais causas de hospitalização, é a sexta causa de morte e a primeira 

causa de óbito entre as doenças infecciosas,5-7 com significativo impacto 

médicossocial quanto à morbidade e a custos relacionados ao tratamento.8 No 

Brasil, a PAC é a segunda causa de hospitalização, é a quinta causa de óbito, 

ocupando a primeira posição dentre as doenças infecciosas. Em relação aos custos 

de tratamento, a PAC ocupa a segunda posição dos gastos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), atrás apenas dos partos espontâneos.9 

A PNM caracteriza-se por um quadro pneumológico infeccioso e inflamatório 

de instalação aguda cujos achados se caracterizam pela presença de tosse, dor 

torácica pleurítica, dispneia, taquipneia e hipertermia. Outros sintomas gerais, como 

mialgia generalizada, suor, calafrios, dor de garganta, anorexia, náuseas, vômitos, 

diarreia e alterações sensoriais e hipoxemia são observados com frequência 

variável.6,10-11 A associação desses sintomas leva à prostração acentuada e à 

adinamia, que podem contribuir para redução do estado funcional destes pacientes. 

Entretanto, apesar da alta incidência e gravidade desta doença, ainda demonstrada 

nestes pacientes a redução da sua CF, FMP e QV.  

 

Objetivos 

 

Avaliar a capacidade funcional de pacientes hospitalizados por pneumonia 

adquirida na comunidade e a correlacionar com a função pulmonar, a qualidade de 

vida, a força muscular periférica, a diapneia e o tempo de internação hospitalar.  

 



Metodologia 

Foram avaliados 72 pacientes (44 homens). Os critérios de inclusão foram: 

possuírem a PAC como causa primária de internação, tempo de internação menor 

do que 48 horas, idade acima de 18 anos, de ambos os gêneros, conscientes e 

orientados, estáveis hemodinamicamente, com independência para a marcha e para 

o manuseio de objetos. Excluímos do estudo pacientes com outras doenças 

respiratórias associadas e com distúrbios osteoarticulares ou cognitivos. 

O Grupo Controle foi constituído por 20 indivíduos saudáveis, sedentários, 

selecionados na comunidade, com características similares ao Grupo PAC (gênero, 

idade, peso, altura e IMC). O Grupo Controle foi avaliado e submetido aos mesmos 

procedimentos realizados pelos pacientes hospitalizados.  

 

Desenvolvimento 

Este estudo teve delineamento transversal e controlado. Foi realizado em três 

visitas consecutivas: 

No primeiro dia os pacientes responderam à escala de dispneia do Medical 

Research Council (MRC)12 e ao questionário de QV genérico Short Form 36 (SF-

36).13 Adicionalmente, o índice de massa corporal (IMC)14 foi calculado e o tempo 

total de internação foi registrado.  

Nesse mesmo dia, um dos seguintes testes foi sorteado para realização: 

espirometria15-16 ou a medida da força muscular periférica (FMP)17 e um dos 

seguintes testes: testes de caminhada de 6 minutos (TC6),18-19 teste Glittre (TG)23 ou 

o teste do degrau de Chester (TDC).24 

No segundo dia, randomizou-se a ordem de dois testes não realizados no 

primeiro dia e no terceiro dia realizou-se o teste restante.  

 

Resultados  

Dos 72 pacientes com PAC, 27 foram excluídos do estudo: dez receberam 

alta hospitalar antes da conclusão da pesquisa, sete possuíam outras doenças 

pulmonares associadas, como asma e tuberculose, cinco expressaram a decisão de 

se retirar do estudo, um evoluiu com tromboembolismo pulmonar, dois não 

realizaram todos os testes propostos por falta de oxigênio portátil no hospital, um se 



evadiu do hospital antes de concluir o estudo e um por problemas técnicos. Nenhum 

voluntário do Grupo Controle foi excluído. 

Ao final do estudo foram pesquisados 65 indivíduos, 45 pacientes no grupo 

PAC (28 homens) e 20 indivíduos no Grupo Controle (10 homens). As 

características da amostra estão descritas na Tabela 1.  

Quanto à evolução dos pacientes do Grupo PAC, 42 tiveram alta hospitalar, 

dois evoluíram para óbito e um se evadiu do hospital. 

Os pacientes do Grupo PAC apresentaram elevados escores de dispneia e 

também redução da QV em relação ao Grupo Controle (Tabela 2). 

Os pacientes do Grupo PAC apresentaram diminuição significante na FMP 

em comparação ao Grupo Controle para todos os grupos musculares testados, 

exceto o músculo deltoide (Tabela 3). 

 Os pacientes hospitalizados percorreram menor distância no TC6, demoraram 

mais tempo para realizar o TG e escalaram menos degraus no TDC. Adicionalmente, 

os pacientes do Grupo PAC atingiram menores valores da frequência cardíaca 

máxima. Diferença significante na SpO2 entre o Grupo PAC e o Grupo Controle foi 

notada apenas no TC6. Os dados podem ser visualizados na Tabela 4. 

O TC6 apresentou correlações significantes com os outros testes de 

capacidade funcional (TG e TDC), com a FMP, com os domínios CF e DOR do SF36 

(Figura 3) e com a função pulmonar (VEF1: r = 0,56; CVF: r = 0,54). 

 

Considerações Finais 

Por meio deste estudo demonstramos que os pacientes hospitalizados por 

pneumonia adquirida na comunidade apresentam redução da capacidade funcional, 

força muscular periférica e qualidade de vida. Como já observado na doença 

pulmonar obstrutiva crônica, o teste de caminhada de seis minutos de pacientes com 

pneumonia adquirida na comunidade se correlacionou com a função pulmonar, com 

a força muscular periférica e com outros testes de capacidade funcional.  

Novas abordagens fisioterapêuticas aplicadas ao paciente hospitalizado 

precisam ser estudadas com o objetivo de manter e/ou restaurar a capacidade 

funcional, a força muscular periférica e a qualidade de vida destes pacientes. 
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Tabela 1. Características das amostras estudadas. 

Variáveis Grupo PAC Grupo Controle P 

 (n=45) (n=20)  

Dado demográfico antropométrico 

   Idade, anos 49 ± 16 53 ± 17 0,42 

   IMC, Kg/m2 25,4 ± 4,1 27,4 ± 4,5 0,10 

Função pulmonar    

   CVF, L 2,0 ± 0,7 3,3 ± 0,9 <0,001 

   CVF, % do previsto 54,6 ± 17,2 89,8 ± 11,2 <0,001 

   VEF1, L 1,7 ± 0,7 2,8 ± 0,7 <0,001 

   VEF1, % do previsto 57,8 ± 17,8 92,9 ± 11 <0,001 

   VEF1/CVF, % 86,0 ± 9,8 83 ± 4,5 0,09 

Hospitalização    

   Tempo de internação, dias 13 (8,5 - 18) ------ ------ 

Definição das abreviaturas: PAC: pneumonia adquirida na comunidade; IMC: índice de massa corpórea; Kg/m2: quilograma por 

metro quadrado; L: litros; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: 

relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Comparação da dispneia e qualidade de vida entre o Grupo PAC e o 

Grupo Controle. 

Variáveis  Grupo PAC  Grupo Controle  P 

 (n=45) (n=20)  

MMRC  2 (2-4) 1 (1-1) <0,001 

SF36    

     Capacidade Funcional  57,1 ± 24,6 85,5 ± 18,4 <0,001 

     Aspectos Físicos 0 (0-50) 100 (81,25-100) <0,001 

     Dor 39,6 ± 20,4 73,4 ± 25,2 <0,001 

     Estado Geral 57,1 ± 20,3 79 ± 21 <0,001 

     Vitalidade 53,0 ± 17,9 77 ± 15,4 <0,001 

     Aspectos Sociais 56,7 ± 27,1 85,4 ± 17,1 <0,001 

     Aspectos Emocionais 0 (0-100) 100 (100-100) <0,001 

     Saúde Mental 70,7 ± 17,8 82,4 ± 15,6 0,01 

Definição das abreviaturas: PAC: pneumonia adquirida na comunidade; MRC: escala de dispneia do Medical Research Council; 

SF-36: questionário de qualidade de vida Short Form 36. 

 

 

Tabela 3. Resultados da medida da força muscular periférica (FMP) 

Variáveis  Grupo PAC  Grupo Controle  p 

 (n=28) (n=20)  

Bíceps, Kgf 12,4 ± 4,9 15,9 ± 5,6 0,031 

Deltoide, Kgf 5,1 ± 2,9 6,4 ± 2,4 0,098 

Quadríceps, Kgf 19 ± 7,2 29 ± 6,4 <0,001 

Isquiotibiais, kgf 12,3 ± 4,4 17,3 ± 5,6 0,002 
Definição das abreviaturas: PAC: pneumonia adquirida na comunidade; FMP: força muscular periférica; Kgf: quilograma força. 

 

 

 



Tabela 4. Resultados dos testes de capacidade funcional 

Variáveis  Grupo PAC  Grupo Controle  p 

 (n=45) (n=20)  

TC6    

   distância, m  381,3 ± 108 587,1 ± 86,8 <0,001 

   distância, % do previsto  66,2 ± 17,0 107,7 ± 13,9 <0,001 

   FC pico, bpm 111,8 ± 20 127,9 ± 24,5 0,015 

   FC % máxima 65,2 ± 9,7 76,4 ± 12,8 0,002 

   SpO2 pico do exercício, % 92,4 ± 5,0 96,5 ± 2,3 <0,001 

   Δ SpO2, % -2 (-7 – 0) 0 (-1 – 2) 0,002 

TG    

   tempo, s 272,8 ± 104,3 174 ± 39 <0,001 

   FC pico, bpm 122,4 ± 19,4 134,4 ± 24 0,058 

   FC % máxima 71,6 ± 10,2 80,1 ± 11,1 0,006 

   SpO2 pico do exercício, % 93,8 ± 3,9 95,7 ± 2,0 0,012 

   Δ SpO2, % -2 (-4,5 – 0) -1,5 (-2,75 – 0) 0,757 

TDC    

   tempo, s 226,6 ± 150,1 408,9 ± 143,6 <0,001 

   número de degraus 73,2 ± 61,8 149,2 ± 65,9 <0,001 

   FC pico, bpm 128,1 ± 19,9 143 ± 27,6 0,038 

   FC % máxima 74,9 ± 9,4 85 ± 12,5 0,003 

   SpO2 pico do exercício, % 93,9 ± 3,8 96,0 ± 1,6 0,002 

   Δ SpO2, % -2 (-4,5 – 0) -1 (-2 – 0) 0,071 
Definição das abreviaturas: PAC: pneumonia adquirida na comunidade; TC6: teste da caminhada de seis minutos; m: metros; 

FC: frequência cardíaca; FC pico: frequência cardíaca máxima atingida; FC % máxima: porcentagem atingida da frequência 

cardíaca máxima prevista; SpO2: saturação de pulso da oxihemoglobina; Δ SpO2: diferença na saturação de pulso da 

oxihemoglobina entre o repouso e o final do teste; TG: teste Glittre; s: segundos; TDC: teste do degrau de Chester. 

 

 

 

 

 



 


