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Resumo 

A DPOC é caracterizada pela presença de obstrução ou limitação crônica do fluxo 

aéreo, com progressão lenta e irreversível, que se manifesta por meio de diversos 

sintomas, entre os quais se destacam a dispneia e a fadiga nas atividades físicas. 

Na literatura atual, são escassos os dados disponíveis sobre a mudança longitudinal 

no sintoma de dispneia e a sua associação com a capacidade de exercício. Dessa 

forma, o objetivo do estudo foi avaliar, por meio da análise de prontuário, os 

benefícios da reabilitação pulmonar de longo prazo sobre a capacidade física e 

sensação de dispneia de pacientes com DPOC. Trata-se de um estudo 

retrospectivo, observacional, por meio da análise de prontuário dos pacientes 

participantes do programa de reabilitação pulmonar. Até o momento foram avaliados 

13 prontuários, sendo 6 do sexo masculino, idade 57,3±7,3 anos, peso 71,3±24,2 e 

altura 166±8,1 cm. Houve redução do Borg dispneia inicial (3,2) quando comparado 

com 48 sessão de treinamento (1,9) (p<0,031), bem como do Borg membros 

inferiores (3,3 versus 1,6) (p<0,042), melhora da velocidade média do teste de 

caminhada de 6 minutos (4,3 versus 4,7 Km/h) (p<0,049) respectivamente. Houve 

também redução da frequência cardíaca no final do esforço quando comparado 

inicial e pós-48 sessões de treinamento (127±4 versus 122±4 bpm) (p<0,05). A 

distância do teste de caminhada foi maior ao final de 48 sessões de treinamento 

(308,4±43 versus 383,8±62 metros).    

INTRODUÇÃO 

A DPOC é uma doença que pode ser prevenida e tratada, mas não é totalmente 

reversível.  Essa doença é ocasionada pela exposição ao tabagismo e gases 

tóxicos. A sua característica é obstrução progressiva do fluxo aéreo, sendo 

irreversível depois que ocorrem as lesões no parênquima pulmonar (LEITE, S. 

2003). A maior causa de desenvolvimento da DPOC é o tabagismo, esse produz 

consequências significativas para o sistema cardiovascular, sendo um processo 

inflamatório sistêmico que leva a diminuição de oxigenação por hiperinsuflação 

pulmonar com redução do fluxo aéreo, diminuição do fluxo sanguíneo periférico 

levando a alterações no sistema muscular (LAIZO, A. 2009). Pacientes com DPOC 

manifestam fraqueza e diminuição da endurance dos músculos respiratórios. As 

causas que podem danificar a função e estrutura muscular podem ser especificado 

em dois grupos: musculares intrínsecos e musculares extrínsecos (LANGER, D.; et 

al, 2009). Os fatores extrínsecos encontram-se modificações geométricas da parede 



torácica, do volume pulmonar e fatores metabólicos sistêmicos, já os fatores 

extrínsecos estão correlacionados as mudanças no tamanho da fibra muscular, 

comprimento do sarcômero, massa e metabolismo muscular (BUIST, S. et al, 2006). 

A estratégia da reabilitação pulmonar é integrar-se ao manejo clinico e a 

manutenção da estabilidade clinica dos portadores de DPOC, principalmente em 

pacientes que, mesmo com o tratamento otimizado, continuam sintomáticos e com 

diminuição da funcionalidade (LEITE, S. 2003). Pacientes que recebem reabilitação 

em longo prazo podem desenvolver benefícios adicionais, entretanto, os principais 

desfechos e a melhor abordagem ainda necessitam de mais estudos. 

OBJETIVO 

Avaliar, por meio da análise de prontuário, os benefícios da reabilitação pulmonar de 

longo prazo sobre a capacidade física e sensação de dispneia de pacientes com 

DPOC pré e pós seis meses de participação em um programa de reabilitação 

pulmonar. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, por meio da análise de 

prontuário dos pacientes participantes do programa de reabilitação pulmonar. Foram 

avaliados 20 prontuários de pacientes de ambos os sexos, portadores de DPOC, 

sob programa de reabilitação pulmonar. Foram excluídos prontuários de pacientes 

que não tinham diagnóstico de DPOC, que não completaram seis meses de 

programa ou os prontuários em que as informações estivessem incompletas. Foram 

coletados os dados dos prontuários dos seguintes exames dos pacientes: Prova de 

função pulmonar (espirometria); Pico de fluxo da tosse (Peak flow); 

Manovacuometria, para a obtenção dos valores de PImáx e PEmáx, de acordo com 

os parâmetros descritos para a população brasileira; avaliação antropométrica para 

a obtenção dos dados de peso, altura e índice de massa corpórea (IMC), Borg 

dispneia e de fadiga geral e distância percorrida no teste de caminhada. Os doados 

dos pacientes foram coletados no início do programa e a cada 12 sessões de 

treinamento, até que cumprissem 6 meses de reabilitação. 

DESENVOLVIMENTO 

Pacientes com DPOC manifestam fraqueza e diminuição da endurance dos 

músculos respiratórios. As causas que podem danificar a função e estrutura 

muscular podem ser especificado em dois grupos: musculares intrínsecos e 

musculares extrínsecos. Os fatores extrínsecos encontram-se modificações 



geométricas da parede torácica, do volume pulmonar e fatores metabólicos 

sistêmicos, já os fatores extrínsecos estão correlacionados as mudanças no 

tamanho da fibra muscular, comprimento do sarcômero, massa e matabolismo 

muscular (BUIST, S. et al, 2006).  

O diafragma desses pacientes garante a propriedade intrínseca de gerar pressão, 

mas a função muscular pode estar prejudicada devido aos fatores extrínsecos. 

Existe também as mudanças na estrutura do diafragma caracterizadas pelo aumento 

da fração de fibras tipo I e diminuição das fibras tipo II, e o aumento da capacidade 

oxidativa de todas as fibras. Essas alterações indicam a adaptação do diafragma em 

relação a doença, porem insuficiente para restabelecer a força e endurance aos 

valores normais (BUIST, S. et al, 2006).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram avaliados 13 prontuários, sendo 6 do sexo masculino, idade 

57,3±7,3 anos, peso 71,3±24,2 e altura 166±8,1 cm. Houve redução do Borg 

dispneia inicial (3,2) quando comparado com 48 sessão de treinamento (1,9) 

(p<0,031), bem como do Borg membros inferiores (3,3 versus 1,6) (p<0,042), 

melhora da velocidade média do teste de caminhada de 6 minutos (4,3 versus 4,7 

Km/h) (p<0,049) respectivamente. Houve também redução da frequência cardíaca 

no final do esforço quando comparado inicial e pós-48 sessões de treinamento 

(127±4 versus 122±4 bpm) (p<0,05). A distância do teste de caminhada foi maior ao 

final de 48 sessões de treinamento (308,4±43 versus 383,8±62 metros).    
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