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Objetivo 1: Avaliar os efeitos agudos da compressão torácica lenta (CTL) no volume pulmonar 

expiratório final (VPEF) e na sensação de dispneia após o teste do degrau de seis minutos (TD6) 

em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Objetivo 2: Descrever o 

comportamento das variáveis fisiológicas durante o TD6 em pacientes com DPOC. Método: 

Participaram do estudo 36 pacientes com DPOC (29 homens, 67±7 anos; VEF1%prev: 51,1±13,6; 

IMC: 25,1±4,47kg/m²). Todos realizaram avaliação da função pulmonar e dois TD6, sendo que 

um deles foi seguido por repouso (TD6REP) e outro por aplicação da CTL (TD6CTL), ambos com 

duração de um minuto e de forma randomizada. O VPEF foi avaliado antes do TD6 e após a CTL 

ou REP, e a sensação de dispneia foi avaliada antes do TD6 e antes e após a CTL ou REP. As 

respostas fisiológicas foram avaliadas com uso de um analisador de gases pelo método de 

respiração a respiração durante ambos os TD6. A distribuição dos dados foi verificada por meio 

do teste de Shapiro-Wilk. O teste t-Student para amostras pareadas ou Wilcoxon foi utilizado para 

comparar o VPEF e a sensação de dispneia entre o TD6REP e o TD6CTL. O ponto de corte utilizado 

para definir os pacientes respondedores e não respondedores à CTL foi uma diferença de 81ml 

entre o ∆VPEF do TD6CTL e o ∆VPEF do TD6REP, calculado com base no coeficiente d de 

Cohen, objetivando-se alcançar um tamanho de efeito moderado (desvio padrão da diferença x 

0,5). Para comparar as variáveis entre os pacientes respondedores e não respondedores utilizou-se 

o teste t-Student para amostras independentes ou U de Mann Whitney. Para analisar o 

comportamento das variáveis fisiológicas utilizou-se a análise de variância (ANOVA) para 

medidas repetidas, seguida do teste post hoc de Bonferroni.. Resultados/discussão: Com relação 

ao objetivo 1, não houve diferença estatisticamente significante entre a capacidade inspiratória 

(CI) pré TD6CTL e a CI pré TD6REP (p>0,05), demonstrando que os pacientes partiram da mesma 

condição de VPEF. A média do VPEF pós TD6CTL e pós TD6REP foi maior quando comparado ao 

VPEF pré TD6CTL (4,50±1,05L vs. 4,38±1,05L; p<0,05) e pré TD6REP (4,46±0,97L vs. 

4,30±0,96L; p<0,05), respectivamente, fenômeno que normalmente ocorre durante o exercício 

devido ao aumento da frequência respiratória (FR) e redução do tempo expiratório, causando 

aumento temporário do VPEF (ROSSI et al., 2015). Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante no ∆VPEF entre CTL e REP, entretanto, houve uma tendência a um 

menor aumento do VPEF após o TD6CTL comparado ao TD6REP (115±204ml vs. 163±189ml, 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

respectivamente; p=0,09), demonstrando que a CTL tem potencial para reduzir a hiperinsuflação 

dinâmica (HD) e, assim, melhorar a recuperação de pacientes com DPOC após o exercício. 

Apesar disso, não houve diferença estatisticamente significante no ∆dispneia entre CTL e REP (-

1[-10 – 1] vs. -1[-4 – 0], respectivamente; p>0,05). Os pacientes respondedores à CTL 

apresentaram maior capacidade residual funcional (CRF) em percentual do previsto quando 

comparados aos não respondedores (166±35,2%prev vs. 139±43,9%prev, respectivamente; 

p<0,05), o que reflete maior hiperinsuflação estática (HE). Já com relação ao objetivo 2, os 

pacientes executaram, em média, 80±29 degraus, sendo que 21 destes interromperam o TD6 e 15 

o executaram de forma contínua. Observou-se uma estabilização a partir do 2º minuto no 

consumo de oxigênio (VO2), a partir do 4º minuto na produção de gás carbônico (VCO2) e na 

demanda ventilatória (VM/VVM) e a partir do 5º minuto na frequência respiratória (FR) e na 

frequência cardíaca (FC). Estes resultados são semelhantes aos encontrados em testes 

submáximos, como o teste de caminhada de seis minutos e o teste de AVD-Glittre (TROOSTERS 
et al., 2002; CASAS et al., 2005; KARLOH et al., 2014). Os pacientes que interromperam o TD6 

apresentavam pior função pulmonar que os que não interromperam (47,2±13,2 vs. 56,6±12,4, 

respectivamente; p<0,05) e estabilizaram a maioria das variáveis fisiológicas mais precocemente 

(a partir do 2º minuto). Fato que talvez possa ser explicado pelas interrupções realizadas, que 

podem ter contribuído para esta a estabilização destas variáveis. Sumarizando, pode-se concluir 

que a CTL tem potencial para reduzir a HD, principalmente naqueles pacientes com maior HE. 

Além disso, o TD6 é um teste submáximo, cujo comportamento das variáveis fisiológicas é 

similar ao de outros testes funcionais, com estabilização mais precoce para os pacientes que 

interrompem o TD6. 

 

Fig. 1 Comportamento das variáveis consumo de oxigênio (VO2), produção de gás carbônico (VCO2), 

demanda ventilatória (VM/VVM) e frequência respiratória (FR) no início e a cada minuto do teste do 

degrau de seis minutos (TD6).             : amostra total;                : grupo que interrompeu o TD6;               : 

grupo que não interrompeu o TD6; NS: não significante (p>0,05 entre os minutos do TD6). 


