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IMPACTOS DO TREINAMENTO DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES 
COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. Jéssica B. Mesquita, Mariane B. 
Monteiro, Sérgio S. Menna Barreto, Marli M. Knorst (Serviço de Pneumologia, Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre e Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina, UFRGS). 
Os efeitos do treinamento da musculatura respiratória (TMR) em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) permanecem controversos. Objetivos: Verificar os efeitos do TMR sobre parâmetros funcionais, 
condicionamento físico e qualidade de vida em pacientes com DPOC. Material e Métodos: Pacientes com DPOC 
foram divididos em 3 grupos: 1) submetidos por 8 semanas a TMR (Threshold com cargas progressivas, 5 
dias/semana, 30 min/dia, n=6); 2) submetidos a TMR associada à reabilitação pulmonar (PRP) (3 dias/semana, 90 
min/dia, n=6) e 3) nenhuma intervenção (controle, n=3). Foram realizados antes e após a intervenção: teste 
incremental e de endurance com Threshold, avaliações funcionais e de qualidade de vida. Resultados: A média de 
idade foi 65,5 anos (+ 5,9) e 73,3% eram do sexo masculino. No grupo que realizou apenas o TMR, houve redução 
da dispnéia no teste incremental (p=0,02) e aumento do tempo do endurance (p=0,01), sem diferença significativa 
entre os valores das pressões respiratórias máximas, distância caminhada em 6 minutos (DC6min) e qualidade de 
vida (St. George questionnaire) antes e após o treinamento. Nos pacientes que realizaram o treinamento associado ao 
PRP, houve um aumento significativo da pressão inspiratória máxima (p=0,02), da DC6min (p=0,007), da qualidade 
de vida (p=0,03), e redução da dispnéia no teste incremental (p=0,01) e no endurance (p=0,04) após o término do 
TMR/PRP. No grupo controle, não houve alteração significativa em nenhum dos parâmetros avaliados. Conclusões: 
O maior impacto funcional e na qualidade de vida foi observada no grupo que realizou PRP concomitante ao TMR. É 
necessária uma ampliação da amostra para confirmação dos resultados iniciais. FIPE/HCPA e CNPq 
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