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Resumo 

Segundo a definição do GOLD, 2018 (Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease), a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença comum, 

evitável e tratável que é caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e 

apresenta limitação do fluxo de ar que é devido a anormalidades de alvéolos e/ou 

vias aéreas, geralmente causadas pela exposição significativa de partículas ou 

gases nocivos. Os sintomas mais comuns incluem dispneia, tosse e/ou produção de 

muco que podem ser relatadas pelos pacientes. O tabagismo é a principal causa da 

DPOC, afetando a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, os fatores genéticos 

nos mostram a deficiência de a-1antitripsina (AAT), doença hereditária associada 

com baixos níveis de proteína AAT, o que leva a um desequilíbrio de 

protease/antiprotease e consequente DPOC. A DPOC é uma das principais causas 

da morbidade e mortalidade, com impacto socioeconômico significativo e 

reconhecido como a terceira principal causa de morte no mundo. É importante o 

diagnóstico precoce da DPOC, porque permite fatores de risco e melhorar o 

prognóstico. Uma das mais importantes manifestações extrapulmonares da DPOC é 

a disfunção muscular esquelética, com perda de massa muscular, principalmente 

nos músculos da coxa e braços, levando a diminuição da capacidade de exercícios, 

com sinais e queixas de fadiga e dispneia ao esforço mínimo. A DPOC atinge 

também os músculos respiratórios, que estão em desvantagem mecânica, causando 

fraqueza na musculatura da ventilação. Pacientes com DPOC estão em maior risco 

de progressão dos sintomas causados pela capacidade física reduzida, o aumento 

da ansiedade e depressão, assim como a inatividade levando a alterações 

musculares, aumentando o desconforto durante o exercício. O exame clínico muitas 

vezes vem acompanhado de um déficit funcional associado com dispneia, bem 

como diminuição da qualidade de saúde. Estudos nos mostram que a reabilitação 

pulmonar, incluindo treinamento físico, proporciona melhora nos parâmetros de 

qualidade de vida. Na última década surgiu como temática a alta intensidade como 

parâmetro de exercício, hipotetizamos que esta seja uma determinante chave da 

resposta à reabilitação doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Entretanto 

nossa pergunta abrange quais as informações presentes na literatura que cientificam 

ou abranja a segurança na prescrição de alta carga de exercício aos pacientes 

DPOC.  
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1. Introdução 

Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma doença das vias aéreas 

progressiva e uma causa comum de morbidade e mortalidade. A prevalência da 

DPOC aumenta com a idade e tem seus sintomas agravados pela condição física 

reduzida. Pacientes com DPOC estão em maior risco de progressão dos sintomas 

causados pela capacidade física reduzida, promovida pela inatividade levando a 

alterações musculares, aumentando o desconforto durante o exercício, assim como 

pelo aumento da ansiedade e depressão (BOESELT. T. et al., 2017).  

A Intensidade do exercício é acreditada como uma determinante chave da 

resposta à reabilitação doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A hipótese é 

que a maior intensidade de exercício, em combinação com orientações para saúde e 

técnicas de economia de energia, levaria a uma melhor autogestão da falta de ar, 

possivelmente retardando ou evitando as chamadas para o serviço de emergência e 

a prevenção de hospitalização. O treinamento cardiovascular é feito em esteiras 

ergométricas, bicicletas, máquinas de step, ergômetros de remo e pelo andar rápido 

em 80- 85% do VO2 máximo previsto estimado a partir do teste de caminhada 

incrementais por tanto tempo quanto possível. (SCHAADT. S, 2016).  

Estudos nos mostram que a reabilitação pulmonar, incluindo treinamento 

físico, proporciona melhora da qualidade de vida. Mais de uma década atrás, 

mostrou-se que treinamento em alta intensidade (80% de taxa de trabalho de pico 

de base) foi superior ao treinamento de baixa intensidade (50%) em relação a 

respostas fisiológicas. (KARIN. W, 2004).  

O objetivo dessa revisão sistemática é reconhecer as taxas de morbidade e 

de mortalidade entre os pacientes que realizaram uma reabilitação de alta 

intensidade, a partir da análise da literatura. 

   

1.1 Apresentações do tema e delimitação do problema  

A DPOC é uma pandemia e promotora de altos níveis de mortalidade. 

Reconhecida por afetar a capacidade pulmonar, da mesma forma promovendo 

consequências funcionais, osteomusculares e de qualidade de vida, as quais são tão 

importantes quanto. Desta forma buscaremos entender as consequências físicas da 

lesão pulmonar promovida pela DPOC e entender se há risco nas taxas de 



4 
 

morbimortalidade entre os pacientes que realizam reabilitação pulmonar de alta 

intensidade.   

 

 

1.2 Justificativa 

 A pesquisa buscou entender a abrangência da importância do exercício e 

condicionamento físico de pacientes detentores de Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC), buscamos no referencial bibliográfico informações para 

abordassem o nível de segurança na aplicação de exercícios de alta intensidade nos 

programas de reabilitação pulmonar. 
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2. Revisão de Literatura (ou Fundamentação Teórica) 

 A DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) é uma doença pulmonar que 

obstrui as vias aéreas e altera a elasticidade alveolar, tornando a respiração difícil. 

Segundo a Iniciativa Global de Diagnóstico e Tratamento da DPOC (GOLD), a 

definição de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é: uma doença comum, 

evitável e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e apresenta 

limitação do fluxo de ar que é devido a vias aéreas e/ou anormalidades alveolares 

geralmente causados pela exposição significativa de partículas ou gases nocivos. 

Os sintomas mais comuns incluem dispneia, tosse e/ou produção de muco. Esses 

sintomas podem ser relatados pelos pacientes’’ (GOLD, 2018).  

. A DPOC é provavelmente o resultado da interação de múltiplos genes, 

alguns dos quais podem interagir com os fatores de risco ambientais, principalmente 

o tabagismo (SBPT, 2016). 

Havendo a continuidade de seu principal fator de risco - o fumo - a doença é 

progressiva, conduzindo à perda de função pulmonar e à redução na sobrevida 

(Anthonisen, 1994). Sabe-se que existem outros fatores de risco para a DPOC, mas 

o fumo destaca-se como o maior responsável por esta doença (PLATINO, 2006). 

Entretanto, tabagismo não é a única causa da DPOC, e talvez nem seja a principal 

causa em algumas partes do mundo e dentro do nosso próprio país (queima de 

carvão e biomassa). Além disso, nem todos os fumantes desenvolvem DPOC 

clinicamente significante, o que sugere que fatores adicionais estão envolvidos na 

determinação da susceptibilidade do indivíduo. Por isso, estimulam-se pesquisas 

sobre fatores de risco para a DPOC, maneiras de reduzir exposições a esses fatores 

de riscos, assim como desvendar os mecanismos moleculares e celulares 

envolvidos na patogênese com intuito de desenvolver tratamentos mais eficientes ou 

interrompam o curso da doença. Em suma, os fatores reconhecidos que contribuem 

para o desenvolvimento da doença são a inalação de poeiras e produtos químicos 

em fábricas ou ambientes profissionais similares, poluição do ar, desenvolvimento 

pulmonar prejudicado na infância e fatores genéticos (GOLD, 2016). 

 A DPOC é uma das principais causas mundiais de morbidade e mortalidade, 

com impacto socioeconômico significativo e constitui um problema prioritário de 

saúde pública, sendo reconhecida como a terceira principal causa de morte no 

mundo (SBPT, 2016). A incidência, no Brasil, oscila entre 10 e 15,8%, devido aos 
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diferentes métodos de levantamento, critério diagnostico e abordagens analíticas 

dos estudos epidemiológicos (PLATINO,2006). Em determinadas regiões, como a 

região centro-oeste do Brasil, e seus respectivos hábitos socioculturais podemos 

observar alta incidência de DPOC (31,5%) dentre aqueles expostos ao tabagismo 

e/ou a combustão de biomassa (Queiroz e col, 2012).  

Além do tabagismo, os fatores genéticos nos mostram a deficiência de α-1-

antitripsina (AAT). Uma doença hereditária associada com baixos níveis da proteína 

AAT, o que leva a um desequilíbrio de protease/antiprotease e maior risco de 

desenvolver DPOC. A prevalência dos genótipos de AAT anormais associados com 

deficiência grave de AAT é maior entre as populações de risco, tais como pessoas 

com DPOC, que é estimado em cerca de 1-2%. No Brasil, recentemente avaliou-se a 

prevalência de deficiência de α-1-antitripsina (AAT) em pacientes com diagnóstico 

de DPOC mostrou deficiência intermediária a grave em 2,8% dos pacientes e 

deficiência grave (com fenótipo ZZ) em 0,8%. Outros fatores genéticos diferentes da 

deficiência da proteína AAT provavelmente influenciam na variação da função 

pulmonar especialmente em pessoas não fumantes. Entretanto, os estudos atuais 

ainda não identificaram os fatores genéticos que aumentam o risco de desenvolver 

DPOC (SBPT, 2016).  

 Em mulheres, a prevalência da DPOC vem aumentando. A explicação para 

isto seria pelo aumento no consumo de tabaco e dificuldade em conseguir superar a 

abstinência tabágica entre as mulheres. Existem controvérsias sobre possíveis 

diferenças na expressão clínica da DPOC em mulheres referente ao impacto, 

características clínicas, progressão e mortalidade. Perante a mesma exposição à 

fumaça do tabaco, as mulheres são mais propensas a desenvolver DPOC em idade 

mais precoce, com maior comprometimento da função pulmonar. Estudos na 

população geral e selecionada mostram que as mulheres com gravidade de 

obstrução semelhante aos homens apresentam maior grau de dispneia, ansiedade e 

depressão, menor incidência de enfisema pulmonar nos exames radiológicos, pior 

qualidade de vida e menor sobrevida. Para concluir, as evidências indicam que 

existem diferenças na epidemiologia e expressão clínica da DPOC em mulheres. É 

de extrema importância identificar e considerar estas manifestações e desenvolver 

estratégias adequadas para seu controle, especialmente em casos de ansiedade e 

depressão (SBPT, 2016).  



7 
 

É importante o diagnóstico precoce da DPOC, porque permite alterar a 

exposição a fatores de risco e melhorar o prognóstico. Um terço dos pacientes com 

DPOC são assintomáticos. A dispneia e limitação ao exercício são os principais 

determinantes de incapacidade e redução da qualidade de vida dos pacientes. Todo 

indivíduo com 40 anos ou mais de idade e com história de exposição a fatores de 

risco para a DPOC (tabaco, biomassa, vapores ou poeira ocupacional), ainda que 

assintomático deve ser avaliado. Estudos em curso estão avaliando se detecção 

precoce deve começar aos 30 ou 35 anos de idade. Esses dados, entretanto, ainda 

carecem de validação. A presença de sinais ou sintomas clínicos sugere o 

diagnóstico da DPOC, mas a sua ausência quando há fator de risco evidente não 

exclui a doença. Para estabelecer o diagnóstico da DPOC é necessária a realização 

de espirometria, que haja a presença de obstrução ao fluxo de ar e que ela persista 

após a administração de broncodilatador (VEF1 / CVF<0,70 pós-BD) (SBPT, 2016). 

A espirometria é um teste básico e importante para o desenvolvimento do 

diagnóstico, assim como para quantificar quanto uma pessoa é capaz de expirar e a 

quantidade de tempo utilizada para realizar isso. É uma medida de tempo dos 

volumes pulmonares dinâmicos durante a expiração e inspiração forçada, 

quantificando então a efetividade e rapidez com que os pulmões podem ser 

enchidos e esvaziados. Conforme o critério do GOLD, a espirometria deverá mostrar 

um Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) < 80% do valor previsto 

“e” uma relação VEF1/ Capacidade Vital Forçada (CVF) < 70%, após o uso de BD. 

Esses achados comprovam a obstrução ao fluxo de ar, sem total reversibilidade 

(GOLD, 2005).  

Uma das limitações deste critério diagnóstico é a necessidade da existência 

de valores de referência para as diferentes populações. Em razão disso, tem sido 

proposto por alguns autores uma definição de DPOC baseada na relação VEF1/CVF 

< 70% após o uso de broncodilatador, conhecida como “Relação Fixa” 

(PLATINO,2006). Nestes indivíduos a presença de obstrução ao fluxo de ar pós-

broncodilatador confirma o diagnóstico da DPOC. A gravidade da obstrução 

combinada com o impacto da doença (dispneia e exacerbações) definem a 

gravidade da DPOC e o nível de atenção médica necessária.  

 O programa Burden of Obstrutive Lung Disease (BOLD) usou uma 

metodologia padronizada que compreende questionários e espirometria pré e pós-
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broncodilatadora para avaliar a prevalência e os fatores de risco para DPOC em 

pessoas de 40 anos ou mais em todo o mundo. As pesquisas foram completadas em 

29 países e os estudos estão em andamento em outros nove. O programa BOLD 

relatou uma pior função pulmonar do que estudos anteriores, com prevalência de 

DPOC de grau 2 ou superior de 10,1%  em geral, 11,8%  para homens e 8,5%  para 

mulheres e uma prevalência substancial de DPOC de 3 a 11% entre nunca 

fumantes. Ainda examinou a prevalência de DPOC na África do Norte e Sub-

Saariana e na Arábia Saudita e encontrou resultados semelhantes. Com base em 

estudos epidemiológicos BOLD e outros estudos epidemiológicos de grande escala, 

estima-se que o número de casos de DPOC foi de 384 milhões em 2010, com 

prevalência global de 11,7% (intervalo de confiança de 95% (IC) 8,4% -15,0 %). 

Globalmente, há cerca de três milhões de mortes por ano. Com alta prevalencia e 

crescente adicção ao tabagismo nos países em desenvolvimento e o 

envelhecimento da população em países de alta renda, a prevalência de DPOC 

deverá aumentar nos próximos 30 anos e até 2030, podendo haver mais de 4,5 

milhões de mortes anualmente por DPOC (COPD, 2017). 

A ESTRATÉGIA GLOBAL PARA O DIAGNÓSTICO, CONDUÇÃO E 

PREVENÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (GOLD, 2018) 

recomenda a seguinte classificação de gravidade da DPOC em quatro estádios, 

classificados pela espirometria, ou prova de função pulmonar:  

 Estagio I: DPOC Leve; 

 Estádio II: DPOC Moderada;  

 Estádio III: DPOC Grave; 

 Estádio IV: DPOC Muito Grave. 

 A quinta categoria – “Estádio 0: Em Risco”, - que surgiu no relatório de 2001 

não está mais incluído como estádio da DPOC, pois há evidências incompletas que 

os indivíduos que se enquadram como “Em Risco”, (tosse crônica e produção de 

muco, espirometria normal) necessariamente progridem para o Estádio I: DPOC 

Leve. 

 

 Uma das mais importantes manifestações extrapulmonares da DPOC é a 

disfunção muscular esquelética, com perda de massa muscular, principalmente nos 

músculos da coxa e braços, levando a diminuição da capacidade de exercício, com 
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sinais e queixas de fadiga e dispneia ao esforço mínimo. A DPOC atinge também os 

músculos respiratórios, que estão em desvantagem mecânica, causando fraqueza 

na musculatura. O diafragma é o músculo inspiratório mais comprometido, porque o 

indivíduo passa a respirar muito próximo da capacidade pulmonar total (CPT), o que 

pode ser também uma possível limitação ventilatória ao exercício (TREVISAN, M. E, 

2010). 

 A intolerância ao exercício é manifestação comum em pacientes com DPOC. 

Este fato já foi atribuído exclusivamente ao distúrbio respiratório que esses 

indivíduos apresentam, entretanto, atualmente tem-se verificado que a disfunção 

muscular esquelética periférica é fator importante para a diminuição da capacidade 

para realizar exercícios nessa população. Programas de reabilitação pulmonar com 

exercícios físicos fornecem uma abordagem abrangente para o controle e alívio dos 

sintomas e à melhora da capacidade funcional dos pacientes com DPOC (SBPT, 

2006). 

 O efeito dos exercícios físicos para indivíduos com DPOC tem altos 

benefícios, o treinamento aeróbico, aumenta a concentração de enzimas oxidativas 

mitocondriais, a capilarização dos músculos treinados, o limiar anaeróbio, o VO2max 

e diminui o tempo de recuperação da creatina fosfato (CP), resultando em melhora 

da capacidade de exercício. Nos pacientes com DPOC, os benefícios do 

condicionamento aeróbio resultam em aumento da distância percorrida no teste de 

caminhada de seis minutos (TC6), na melhora do desempenho em questionários de 

qualidade de vida e no alívio da intolerância ao exercício, melhora força, flexibilidade 

corporal e coordenação motora. (ZUNINGA, V.D; GODOY, I, 2004).  

Acredita-se que a intensidade do exercício é uma determinante chave da 

resposta ao treinamento (SCHAADT. L. et al., 2016). O treinamento de alta 

intensidade leva a uma melhoria da capacidade de exercício e redução das 

atividades de vida diária (BOESELT. T, 2017). 
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2.1 Objetivos  

O objetivo desta revisão sistemática foi determinar se os pacientes com 

DPOC moderada a grave que participam de reabilitação pulmonar com exercício de 

alta intensidade demonstram fatores de risco para morbidade e mortalidade mais 

elevada do que aqueles submetidos a um programa de reabilitação pulmonar com 

intensidade moderada.  

2.1.1. Objetivo Geral 

Identificar a incidência de mortalidade em pacientes que participam de 

reabilitação pulmonar com exercício de alta intensidade.  

2.1.2. Objetivos específicos  

Identificar os graus de intensidade de treinamento; 

Identificar os fatores de morbi-mortalidade relacionados ao treinamento de alta 

intensidade; 

Identificar os fatores relacionados aos eventos de agudização dos pacientes 

submetidos ao programa de reabilitação pulmonar de alta intensidade.  
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3. Material e Métodos 

 

 Foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e 

controlados publicados entre 2003 e 2018, tendo como base de dados o PubMed 

(um serviço dos bancos de dados eletrônicos da Biblioteca Nacional de Medicina 

dos EUA e do National Institutes of Health). Os critérios para inclusão dos artigos 

foram: ensaios clínicos randomizados ou controlados publicados nos últimos 15 

anos e utilizou apenas humanos como sujeitos de pesquisa. Foram incluídos os 

artigos que continham as palavras-chave: “DPOC” E “Exercício aeróbico” OU 

“treinamento, alta intensidade” OU “morbidade e mortalidade” OU “Exercícios 

aeróbicos” E “treinamento de alta intensidade”. 

Como segundo critério de seleção: participantes - adultos com idade > 40 

anos com diagnóstico clínico de DPOC moderado a grave; intervenções – 

treinamento de alta intensidade que visaram melhorar a capacidade e/ou função 

cardiopulmonar e nos mostrar a taxa de mortalidade desses indivíduos.   

  



12 
 

3.1. Procedimentos 

 Os resultados incluíram os artigos que continham as palavras-chave: 

"COPD"  E "Exercicio" E "Alta Intensidade". Durante a busca, os resultados foram 

bastante diferentes e por vezes conflitantes, por isso decidimos restringir nosso 

escopo aos artigos que: a) tratassem dos protocolos de avaliação do treinamento de 

alta intensidade em pacientes com DPOC; b) utilizou ensaios controlados 

randomizados; c) foram publicados em inglês; d) utilizou apenas humanos como 

sujeitos de pesquisa; f) e tinha palavras-chave no título e / ou resumo. Além disso, 

estudos que não descreviam adequadamente as características da avaliação ou de 

treinamento físico foram excluídos. Quando realizamos a primeira pesquisa de 

palavras-chave no PubMed, obtivemos um total de 177 artigos. Este número caiu 

para 137 quando os 10 anos de critérios de publicação aplicada e a 91 quando o 

requisito humano-como-assuntos foi abordado. Após a aplicação dos critérios de 

ensaios clínicos randomizados e disponibilidade em inglês, o número de artigos caiu 

para 15. Destes, 6 atenderam aos critérios de palavras-chave nos títulos e resumo, 

cumprindo assim integralmente os nossos critérios de inclusão.  

 

Figura 1 - Fluxograma demonstrando critérios de estratégia de pesquisa e exclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total de estudos identificados  

N= 177 

Motivos de exclusão 

- Ano de publicação (> 15 anos)  

- Animais como sujeitos 

- Testes não controlados e aleatórios 

- Palavras-chave no titulo e resumo 

- Participantes com co-morbidades graves, doenças 

ortopédicas, distúrbios neurológicos e psicológicos.  

Artigos elegíveis  

N= 6 
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4. Resultados  

  Ao analisar os artigos, identificamos que foi determinado pelos autores como 

grau de intensidade de treinamento entre 80 a 85% do VO2 máximo.  

Wadell, et al. 2014 indicaram que ambos os grupos de treinamento teve mais 

exacerbações que exigiam tratamento com antibióticos durante o período de 

intervenção em comparação com o grupo controle. 

Boeselt, et al. 2017 mostrou um aumento na taxa de mortalidade entre os 

participantes que haviam frequentado a reabilitação de alta intensidade, foram cinco 

mortes durante as observações. Em comparação com a reabilitação padrão (zero 

morte). Quatro das cinco mortes foram exacerbações da DPOC. As causas de morte 

foram DPOC exacerbação (n = 4) e aneurisma da aorta (n = 1). 

Os protocolos mais comumente encontrados para avaliação do desempenho 

são instrumentos bem conhecidos na prática clínica: teste de caminha de seis 

minutos (TC6 – 6 estudos), ergometria (5 estudos) e escala de Borg (6 estudos). 

Verificou-se também que todos os estudos foram ensaios clínicos randomizados, 

com um grupo a ser selecionado para a formação aeróbia, e o outro como um grupo 

de controle. Quanto aos instrumentos, o mais utilizado foi o cicloergômetro.  
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Estudo Desenho População Duração Intervenção Resultados Exclusão

Aquino, et 

a l ., 2016

Randomizado; 

controlado

DPOC

N=28

Mascul ino

10 sessões  

de 

treinamento 

por semana 

por 4 

semanas

O primeiro grupo chamado CT ( n= 14), rea l izou a l ta  

intens idade, exercícios  aeróbicos  e de res is tência , 

associado com respiratório, equi l íbrio e exercícios  de 

mobi l idade. O segundo grupo, denominado AT (n=14), 

rea l izou exercicios  aerobicos  de a l ta  intens idade, 

associada a  exercicios .

O treinamento fís ico melhorou funções  cognitivas , 

memória  de longo prazo, fluência  verbal , capacidade 

de raciocínio, apraxia  e habi l idade.

Uso de terapia  de oxigênio, 

evidência  de demência , his tória  de 

AVC, his tória  de a lcool ismo, presença 

de ans iedade e s intomas  

depress ivos .

Dias , et a l . 

2013

Randomizado; 

controlado

DPOC

N= 20,

Ambos  os  

sexos

3 vezes  por 

semana

por 5 

semanas

Caminhar durante 40 minutos , três  vezes  por semana, a  

85% de pico de consumo de oxigênio.

Não houve di ferenças  s igni ficativas  entre os  grupos . 

as  variáveis  antropométricas , bem como a  capacidade 

fís ica  e qual idade de vida  entre os  grupos  também 

não mostraram qualquer di ferença s igni ficativa , 

Quando os  resultados  do teste de carga constante 

foram comparados , houve uma di ferença.

Doentes  com co-morbidades  graves , 

ortopédicas  nos  membros  superiores  

e inferiores , dis túrbios  neurológicos  

ou visuais , hipertensão não 

controlada, ou aqueles  que não 

concordaram em participar do 

estudo.

Hi l l , et a l ., 

2006.

Randomizado; 

controlado

DPOC N= 55

Mascul ino

3 sessões  

semanais ,

8 semanas

Participaram de sessões  de treinamento supervis ionado 

três  vezes  por semana durante 8 semanas . Cada sessão 

durou 21 min e incluiu sete ciclos  de 2 minutos  de 

respiração em um dispos i tivo inspiratório de carga l imiar ( 

Threshold IMT; Respironics , Cedar Grove, NJ, EUA) seguido 

por 1 minuto de descanso.

PI máximo no grupo H-IMT ↑ carga de treino no grupo 

H-IMT, função pulmonar em repouso; capacidade 

inspiratória  não foi  a l terada no período de 

treinamento de 8 semanas  em ambos  os  grupos . ↑ PI 

máxima no grupo S-IMT.

Doença cardíaca  isquêmica 

s intomática , índice de massa  

corporal  ( IMC) > 35 kg/m2); ci rurgia  

pulmonar anterior, uso de oxigênio a  

longo prazo; doses  de desmame de 

corticóides  ora is .

Schaadt, et 

a l ., 2016

Randomizado; 

controlado

DPOC

N= 31,

Ambos  os  

sexos

2 sessões  por 

semana, 8 

semanas

Treinamento cardiovascular foi  fei to em bicicletas , 

máquinas  de s tep e ergômetros  de remo e pelo andar 

rápido em 85% do VO2 máximo previs to estimado a  parti r 

do teste de caminhada incremental , por tanto tempo 

quanto poss ível .

↑ da mortal idade entre os  pacientes  os  pacientes  que 

haviam frequentado a  reabi l i tação de a l ta  

intens idade; cinco mortes  durante observação. Em 

comparação com os  reabi l i tação padrão( zero morte) 

quatro das  cinco mortes  foram exacerbações  da DPOC.

co-morbidades  doenças  metaból icas .

Stefanel l i , et 

a l ., 2013

Randomizado; 

controlado

DPOC

N= 40,

ambos  os  

sexos

15 sessões  

de 3 horas , 

de segunda-

feira  a  sexta-

fei ra  , por 3 

semanas .

O Treinamento cons is tiu em exercícios  respiratórios  em 

banco, colchão e barras , respectivamente,seguido de 

treinamento de a l ta  intens idade dos  membros  superiores  

com remoergômetro e os  membros  inferiores  por meio de 

esteira  ergométrica  e da  bicicleta  ergométrica .

Os  dois  grupos  não di feri ram s igni ficamente em 

idade. Não houve di ferença entre os  grupos  em 

pacientes  pulmonares , por meio FEV1. Enquanto uma 

di ferença s igni ficativa  foi  evidente no va lor máximo de 

VO2.

Diabetes ; doença cardiovascular. 

insuficiência  renal  crônica, 

insuficiência  hepática , insuficiência  

respiratória  ( PaO2 < 60 mmhg, em ar 

ambiente e em repouso), SpO2 <90% 

durante o teste de caminhada de 6 

minutos  IMc > 30

wedel l , et a l ., 

2003

Randomizado; 

controlado

DPOC N= 43,

Ambos  os  

sexos

3 sessões  por 

semana, por 

12 semanas .

O programa de treinamento real izou exercícios  de a l ta  

intens idade aeróbico ambulatoria l  três  vezes  por semana 

durante 12 semanas . Três  exercícios  de flexibi l idade 9 min, 

exercício de res is tência  4 min, exercício de força  3 min para  

pernas  e exercício de força  3 min para  braços .

↑ distância  de ambos  os  grupos  de treinamento; ↓ a  

distância  não s igni ficativo ( grupo controle) A 

di ferença entre o grupo controle e os  grupos  de 

treinamento foi  s igni ficativo quando se olha  para  o 

treinamento mas  não há intenção de tratar pacientes . 

↑ s igni ficativamente o tempo ciclado dos  grupos  de 

treinamento. ↑ VO2 durante o cicloergômetro em 

todos .

Doenças  cardíacas , dis túrbios  

ortopédicos , neurológicos  ou 

ps icológicos .

Figura 2 - Descrição do tipo de estudo, população e características do protocolo de treinamento a bem como exclusão e resultados. 
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5. Discussão 

Os principais resultados apresentados foram a melhora da capacidade física e 

funcional, funções cognitivas e distância percorrida. Apesar dos pesquisadores 

considerarem que, atualmente, não há evidencias convincentes que o treinamento 

induza resultados fisiologicamente significantes, porém, afirmaram que o 

treinamento de alta intensidade leva a melhora na capacidade de exercício e na 

qualidade de vida. Estes mesmos parâmetros são observados no treinamento de 

moderada intensidade.  

Na maioria dos estudos, os indivíduos foram submetidos a 3x por semana a 

frequência de treinamento, provavelmente porque essa população representa um 

importante descondicionamento físico, assim como pela faixa etária senil, 

necessitando de um período de descanso entre uma sessão de exercício e outra por 

ao menos 24 horas.  

 

6. Conclusão  

Recomendamos maiores estudos para determinação dos níveis de segurança 

do treinamento de alta intensidade em pacientes DPOC. Os níveis de segurança dos 

tratamentos de alta intensidade não estão plenamente estabelecidos, devido a pobre 

oferta de literatura e ainda pela escassa informação apresentado nos estudos, que 

evitam descrever as complicações e os fatores adversos apresentados pelos 

pacientes durante os programas de reabilitação de alta intensidade. Ainda não 

houveram resultados de melhora significativa dos parâmetros de evolução da 

capacidade física, de redução de complicações ou agudizações nos grupos de 

pacientes submetidos a treinamentos de alta intensidade frente a pacientes sob 

treinamento tradicional (moderada intensidade). 
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