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O IMPACTO DA DEPRESSÃO SOBRE A MODULAÇÃO AUTONOMICA 

CARDIOVASCULAR, A CAPACIDADE FÍSICA E A CAPACIDADE PULMONAR 

EM IDOSOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. 

RESUMO: Cerca de sete milhões de pessoas apresentam o diagnóstico de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sendo elas, em sua grande maioria, idosos com 

longo histórico de tabagismo. Os impactos da doença podem ser altamente 

incapacitantes e o reconhecimento de seus efeitos sobre a vida do paciente é de suma 

importância para o adequado manejo clínico desta população. Dentre as manifestações 

clínicas mais comuns encontra-se a depressão e a queda na qualidade de vida. O 

presente estudo teve por objetivo verificar o impacto da depressão na capacidade física, 

pulmonar e na modulação autonômica de idosos com DPOC. Para isso, 18 idosos com 

(GP=9) e sem diagnóstico de DPOC (GC=9), foram submetidos aos seguintes 

instrumentos de avaliação: Escala de depressão geriátrica (GDS), Mini Mental, 

Avaliação das atividades de vida diária, manovacuometria, teste de caminhada de seis 

minutos e Stroop color word test.  Os resultados revelam uma maior tendência à 

depressão no GP, assim como redução na pressão inspiratória máxima e nas atividades 

de vida diária quando comparados ao GC. Concluímos que a associação de DPOC e 

depressão interferem negativamente na capacidade pulmonar e na capacidade física dos 

idosos. 

INTRODUÇÃO 

Com a elevação na expectativa de vida no mundo e com a ascensão da 

população idosa têm-se também uma maior preocupação quanto às doenças que 

podem impactar negativamente na qualidade de vida, em especial as doenças 

Pulmonares. De acordo com a Associação Brasileira de Portadores de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) a incidência de doenças pulmonares é 

estimada em mais de sete milhões de pessoas no mundo, sendo apenas 12% delas 

diagnosticadas e apenas 18% recebem tratamento. Dentre as doenças pulmonares,  

encontra-se a DPOC, que é caracterizada por limitação crônica do fluxo de ar, 

causada por inflamação crônica dos brônquios (bronquite crônica) e/ou por perda da 

elasticidade do pulmão (enfisema pulmonar)1. 

Apesar de os sintomas mais evidentes das doenças estarem relacionados à 

restrição ao fluxo aéreo, não devem ser esquecidos os aspectos psíquicos enfrentados 



 
 

pelos pacientes com DPOC. A psicoterapia e a relação médico-paciente são 

importantes em doenças de caráter progressivo, ou seja, que evoluem durante longos 

anos consumindo o paciente orgânica e emocionalmente. A depressão no DPOC 

deve-se ao fato de muitas vezes este quadro ser irreversível e incurável, o paciente 

tem que se adequar a essa nova condição, podendo gerar um sentimento de 

dependência e impotência, recluso social, sentimento de culpa por não poder manter 

seu estilo de vida e até um vazio existencial3.  

 

OBJETIVO  

O objetivo geral do presente estudo é verificar o impacto da depressão na 

capacidade física, na capacidade pulmonar e na modulação autonômica cardiovascular 

de idosos com DPOC. Os objetivos específicos envolvem a verificação e comparação 

dos comportamentos das variáveis abaixo elencadas entre os grupos DPOC e idosos 

sem condições patológicas pulmonares: Atividades básicas e intermediárias de vida 

diária; Depressão (Escala GDS); Força da musculatura respiratória (Manovacuometria); 

Capacidade funcional da marcha (Teste de Caminhada de 6 Minutos); e Estresse mental 

(Stroop Color Word Test). 

 

MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório de Reabilitação 

Cardiorrespiratória da Universidade São Judas Tadeu, sob a aprovação do comitê em 

ética e pesquisa da Universidade (Parecer de número 1.738.299). Foram avaliados 18 

idosos, divididos em 2 grupos: idosos controle (GC=9) e idosos com DPOC leve a 

moderado (GP=9). Após a assinatura a um Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, os participantes foram submetidos às seguintes avaliações: Avaliação da 

composição corporal (IMC); Questionário sócio demográfico; Escala de atividades 

básicas de vida diária; Escala de atividades instrumentais de vida diária (AIVD); 

Escala de depressão geriátrica (GDS); Mini exame mental (MEM); Avaliação da 

modulação autonômica da frequência cardíaca; Manovacuometria; Teste de 

caminhada de seis minutos (TC6M); Teste de estresse mental (Stroop color word 

test). 



 
 

RESULTADOS 

No que se refere à caracterização da amostra, observamos uma amostra 

homogênea entre os grupos em relação à idade. Já quanto ao gênero, o GP foi composto 

por um número igual de participantes do gênero feminino e masculino. No entanto o GC 

foi composto por um número maior de participantes do gênero feminino, quando 

comparado ao gênero masculino. Também observamos que o IMC do GC foi superior 

ao do GP. Observamos também que os indivíduos do GP fazem uso de um número 

maior de medicamentos, assim como apresentam maior número de comorbidades 

associadas ao seu quadro quando comprado ao GC. 

No Mini mental, os idosos do GP obtiveram um escore médio de 26,7 ± 0,9 

sendo que quatro deles não alcançaram ao escore estabelecido pelo teste. Os idosos GC 

apresentam um escore médio de 27,4 ± 0,6. Cabe salientar que não foi observada 

diferença estatística entre os grupos.  

Ao analisarmos os resultados obtidos através do uso da Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS), os idosos do GP apresentaram valores estatisticamente maiores do 

que os observados no GC (4,8±0,7 vs. 1,7±0,8), demonstrando uma maior tendência à 

depressão no GP quando comparado ao GC. Em relação aos dados obtidos através do 

TC6M, não observamos diferença estatisticamente significante na distância percorrida 

entre os grupos GP e GC (401 ±20 vs. 415± 18).  

Na manovacuometria, ao analisarmos os dados, observamos uma redução 

estatisticamente significante na pressão inspiratória (PI) máxima do GP quando 

comprado ao GC (56±15 vs. 107±13 cmH2O). No entanto, não observamos diferença 

entre os grupos nos valores de pressão expiratória (PE) máxima (74± 17 vs. 94± 13). 

Os resultados alcançados na avaliação das atividades básicas de vida diária 

(ABVD) demonstram uma tendência a um comprometimento moderado no grupo de 

idosos GP quando comparado ao GC (15±5 vs. 5±3). No entanto, a diferença entre os 

grupos não foi estatisticamente significante. 

 Ao analisarmos as atividades instrumentais de vida diária (AVD), obtivemos o 

escore zero para todos os participantes da pesquisa. Esse dado demonstra que nenhum 

deles apresenta qualquer comprometimento em suas AIVDs.  

 Com relação à análise da variabilidade da FC, quando analisamos os dados no 

domínio do tempo, notamos que os valores de variância do intervalo RR (Var RR), se 

encontram reduzidos no GP quando comparado ao GC. No entanto, o mesmo 



 
 

comportamento não foi observado nas outras variáveis analisadas (SDNN, RMSSD, 

NN50, pNN50). 

Ao analisarmos a variabilidade da FC no domínio da frequência (análise 

espectral), não observamos diferença estatisticamente significante entre os grupos 

estudados, em todas as variáveis analisadas (MBF, BF, AF e BF/AF). 

Ao traçarmos correlações entre os escores de depressão obtidos na escala de 

depressão geriátrica (GDS) e os valores de pressão inspiratória máxima (PI máx) 

obtidos durante a manovacuometria de todos os participantes da pesquisa (GP e GC), 

não observamos uma relação considerável entre as variáveis (r= -0,03). O mesmo 

comportamento foi observado ao correlacionarmos os escores de depressão com os 

valores de pressão expiratória máxima (PE máx), cujo r foi de 0,11. 

Já quando correlacionamos os escores de depressão obtidos na escala de 

depressão geriátrica (GDS) e os escores obtidos na avaliação das atividades básica de 

vida diária (ABVD) de todos os participantes da pesquisa (GP e GC) observamos uma 

correlação positiva entre as variáveis (r= 0,80), ou seja, quanto maior o escore no GDS, 

maiores as dificuldades ao executar as ABVD.  

Não observamos uma relação considerável entre os escores de depressão obtidos 

na escala de depressão geriátrica (GDS) e a distância percorrida no teste de caminhada 

de seis minutos (TC6M) de todos os participantes da pesquisa (GP e GC). 

 

DISCUSSÃO 

 Quando analisamos os dados de caracterização da amostra notamos que no GP 

houve uma equivalência entre os gêneros. No entanto é importante salientar que a 

literatura aponta para uma maior prevalência de DPOC no gênero masculino, e que isso 

se dá devido ao maior índice de tabagismo nesse grupo6. Já no GC observamos uma 

amostra predominantemente composta por mulheres, corroborando com os dados 

epidemiológicos, que mostram uma população idosa composta por mais indivíduos do 

gênero feminino7.  

Quando comparamos os grupos quanto à escolaridade, observamos que 26% do 

GC possuíam ensino médio completo, contra 16% do GP. Segundo Barbosa8, os idosos 

com DPOC possuem normalmente uma menor escolaridade, podendo esse baixo nível 

educacional gerar uma maior propensão ao tabagismo.  



 
 

A composição corporal analisada a partir dos dados do Índice de massa corporal 

(IMC) nos mostra uma redução do IMC no GP quando comparado ao GC. Apesar dessa 

diferença não ser estatisticamente significante, notamos um padrão muito comum nas 

populações estudadas. O GC, composto predominantemente por mulheres idosas 

apresentou sobrepeso, o que corrobora com o estudo de Souza9. Já o GP também foi 

classificado como sobrepeso, no entanto, é sabido que a DPOC leva a uma redução no 

peso corporal devido a um aumento em sua taxa metabólica basal, provocado pelo uso 

sistemático da musculatura acessória da respiração. Adicionalmente, esse grupo 

apresenta redução do apetite devido à presença de dispneia, tosse e outros sintomas 

respiratórios10. É importante destacar que apesar de o IMC ser o índice mais utilizado 

para avaliação antropométrica, em idosos, seu emprego pode gerar controvérsias, 

devido às alterações fisiológicas reconhecidas no idoso, como redução na estatura, 

acúmulo de tecido adiposo, redução da massa muscular e diminuição da quantidade de 

água no organismo, o que dificulta a perfeita classificação dessa população.  

No Mini Mental não observamos diferença nos resultados obtidos no GP quando 

comparado ao GC, e os resultados obtidos em ambos os grupos não demonstram 

qualquer alteração cognitiva na população estudada. Os valores obtidos pelos idosos do 

GP de nosso estudo coincidem em proporcionalidade com a amostra dos estudos de 

Rosa 11 no qual indica uma média de escore no Mini Mental de 31,2.    

Em nosso estudo, observamos que o GP apresentou maiores escores na escala de 

depressão geriátrica (GDS), quando comparado ao GC. No entanto é importante deixar 

claro que o escore médio do GP foi de 4.8, o que não caracteriza um quadro de 

depressão nos idosos avaliados, apenas demonstra uma tendência do grupo ao 

desenvolvimento desses quadros. Monteiro et al.12 utilizaram-se dessa mesma escala 

para avaliar idosos com doença pulmonar que realizavam programas de reabilitação 

pulmonar, e afirma que mesmo com o auxílio de algum programa de reabilitação 

pulmonar ou social esse índice ainda é alto.  

Ao analisarmos os resultados do TC6M não observamos diferença 

estatisticamente significante entre GP e GC. A distância percorrida no GP corrobora 

com os resultados observados por Marino13. Uma justificativa para a redução da 

distância percorrida seria a alterações na massa corporal e na força muscular da 



 
 

população estudada. No DPOC é sabido que a massa muscular se encontra normalmente 

reduzida, e consequentemente a força muscular também10.   

Quando analisamos os dados de pressão inspiratória máxima (PI máx) e pressão 

expiratória máxima (PE máx) obtidos através da manovacuometria, observamos uma 

redução da PI máxima no GP quando comparado ao GC, no entanto, não observamos 

diferença estatisticamente significante entre os grupos para a PE máx. Essa redução na 

PI máxima no GP pode estar relacionada à maior tendência à fadiga muscular da 

musculatura inspiratória, devido ao recrutamento frequente não só da musculatura 

respiratória, mas também da musculatura acessória da respiração em Pneumopata. Ao 

compararmos os resultados da manovacuometria do grupo GP com outros estudos 

similares na literatura, observamos que a PE máxima de nosso GP foi maior do que a 

observada por Mai14 e por Silva15. Já a PI máxima foi similar a observada por Silva15 e 

menor do que a observada por Mai 14.   

Os resultados obtidos na avaliação das atividades básicas de vida diária (ABVD) 

demonstraram um maior comprometimento nas ABVDs no GP quando comparado ao 

GC, mesmo que essa diferença não tenha sido estatisticamente significante. Esses dados 

corroboram com os estudos de Hernandes16, Santos11e Silva17, visto que os idosos com 

DPOC são menos ativos do que os idosos saudáveis, isso devido à dispnéia, as 

alterações sistêmicas da doença e perda da massa muscular provocada por um processo 

inflamatório sistêmico podendo ser ainda mais agravado se o indivíduo for totalmente 

sedentário.   

Ao analisarmos a modulação autonômica frente a um estresse mental (stroop 

test), observamos uma redução na variabilidade da FC (expressa pela redução da 

variância do intervalo RR) no GP quando comparado ao GC. Nos últimos anos o estudo 

da variabilidade da FC vem ganhando espaço por ser uma medida não invasiva de 

avaliação de risco cardiovascular. É sabido que uma redução na VFC reflete aumento do 

risco cardiovascular, e que esta condição está presente em diversas patologias, dentre 

elas a DPOC4. Pantoni et al18 avaliaram idosas com e sem DPOC, e observaram uma 

redução na VFC no grupo com DPOC, corroborando com nossos resultados.   

Ao realizarmos correlações entre os resultados obtidos na escala de depressão 

geriátrica e nas outras funções avaliadas, como PI máxima, PE máxima, distância 

percorrida e ABVD, não observamos relação entre depressão e a capacidade pulmonar 



 
 

medida pela manovacuometria (PImáxr=-0,03 e PEmáx r= -0,1), mostrando que não há 

relação direta entre a predisposição a depressão impactar as funções pulmonares de 

idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Quanto à relação entre depressão e a capacidade funcional da marcha medida 

pela distância percorrida no TC6M, não observamos correlações entre as variáveis (r= 

0,05) mostrando que não há também relações entre a depressão defasar a capacidade de 

marcha dos indivíduos com DPOC. Quando tratamos da possível relação entre a 

suspeita de depressão e o seu impacto nas atividades básicas de vida diária, verifica-se 

uma correlação positiva (r = 0,8), ou seja, quanto maior o grau de depressão, maior o 

seu impacto nas ABVDs. Esse resultado corrobora com os dados obtidos por Silva 15 no 

qual a depressão associada a outras morbidades, como o DPOC, promove impacto 

negativo nas ABVDs. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  De acordo com os nossos resultados, podemos concluir que os idosos com 

doença pulmonar apresentam uma maior tendência à depressão em relação aos 

idosos sem esse quadro. Essa tendência à depressão se mostrou associada à 

redução na pressão inspiratória e nas atividades de vida diária dos indivíduos com 

DPOC. No entanto, outros estudos são necessários para que possamos concluir de 

forma segura o assunto. 
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