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Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de reabilitação pulmonar (RP) baseado em 

treinamento físico e programa educacional nas regulações motivacionais e autoeficácia de 

pacientes com DPOC e determinar a interação entre o comprometimento da capacidade e 

performance funcional com as mudanças na autodeterminação após RP. Metodologia: 

Participaram do estudo 26 pacientes com DPOC (76,9% homens; 62,7±8,47 anos; VEF1%prev 

41,8±13,3; IMC 24,8±4,43kg/m2) com GOLD 2-4 (GOLD, 2018). Todos realizaram avaliação da 

função pulmonar, autoeficácia geral (Escala geral de autoeficácia) e da DPOC (Escala geral de 

autoeficácia da DPOC), regulações motivacionais (Behavioural Regulation in Exercise 

Questionnaire-2 – BREQ-2), capacidade funcional (teste de AVD-Glittre – TGlittre), capacidade 

de exercício (teste de caminhada de seis minutos – TC6min), desempenho funcional (acelerômetro 

triaxial Dynaport), estado de saúde (COPD Assessment test – CAT) e qualidade de vida (Saint 

George Respiratory Questionnaire – SGRQ) antes e após 24 sessões de um PRP. O programa 

seguiu as diretrizes internacionais (SPRUIT et al., 2013). Os pacientes compareceram três vezes 

por semana (24 sessões), realizaram treinamento de resistência cardiopulmonar, com intensidade 

ajustada a 60% da velocidade média do TC6, a carga de trabalho foi ajustada com base nos escores 

de dispneia (escala BORG modificada entre 4-6) (HOROWITZ, LITTENBERG e MAHLER, 

1996). O treinamento de resistência/força foi realizado para os principais grupos musculares de 

membros inferiores e superiores. Além disso, foram realizadas 11 sessões educacionais de 30 

minutos abordando tópicos relacionados à autogestão da doença.  A distribuição dos dados foi 

verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. O teste t-Student para amostras pareadas ou de 

Wilcoxon foi utilizado para comparar os resultados antes e após o programa de RP. A ANOVA de 

duas vias foi utilizada para analisar o efeito basal da capacidade e do desempenho funcional na 

mudança do índice de autodeterminação (IA). O tamanho de efeito foi calculado e interpretado 

com base no coeficiente d de Cohen. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Resultados/discussão: O programa de RP promoveu aumento na distância percorrida no TC6min 

(p<0,001, d de Cohen=0,77), tempo para completar TGlittre (p=0,01, d de Cohen=0,78), CAT 

(p<0,001, d de Cohen=0,55), SGRQ (p<0,001, d de Cohen= 0,58), IA (p=0,007, d de Cohen=0,58) 

porém apesar do aumento no índice de autodeterminação, observou-se melhora significante 

somente na regulação introjetada (p=0,011, d de Cohen=0,54). Não foram observadas mudanças 

significantes nas demais regulações motivacionais (p>0,05). Apresar de não terem sido observadas 
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mudanças na autoeficácia geral e específica (p=0,086 e p=0,17, respectivamente), os pacientes 

apresentaram melhora significante na autoeficácia relacionada ao esforço físico (p=0,045, d de 

Cohen=0,49). Além disso, não foram observadas mudanças significativas nas variáveis de 

atividade física de vida diária (AFVD), como no tempo caminhando, sentado, número de passos, 

intensidade de movimento e gasto energético. A ANOVA de duas vias com comprometimento da 

capacidade funcional (sim ou não) e desempenho funcional (ativo ou inativo) demonstrou interação 

significante (F=4,668, p=0,042) no IA, mas nenhum efeito significante no comprometimento da 

capacidade funcional (F=0,946, p=0,342) ou no desempenho funcional (F=0,132, p=0,721) 

isolados. A comparação de grupos (grupo ativo) não mostrou diferença significativa no IA entre os 

pacientes com e sem comprometimento funcional (p=0,07). O mesmo foi observado com o grupo 

inativo (p=0,47). Uma interação mais forte foi observada com o comprometimento da capacidade 

de exercício (sim ou não) e desempenho funcional (ativo ou inativo) (F=13,603, p=0,042,), mas 

sem efeito significante no comprometimento da capacidade de exercício (F=2,084, p=0,164) ou 

desempenho funcional (F=0,007, p=0,932,) isolados. Já a comparação de grupos (grupo ativo) 

mostrou maior mudança no IA em pacientes com comprometimento da capacidade de exercício 

(p=0,02). Com os pacientes inativos, não foram encontradas diferenças significantes no IA entre 

os pacientes com e sem comprometimento funcional (p=0,08). Os resultados mostram que, apesar 

do programa de RP ter melhorado a capacidade funcional, capacidade de exercício, dispneia, estado 

de saúde e qualidade de vida, não melhorou a motivação para o exercício e a autoeficácia. 

Atualmente, a manutenção da atividade física após o programa de RP ainda é bastante discutida 

(SPRUIT et al., 2013). Evidências atuais, no contexto da RP, mostraram que, quanto mais 

autodeterminado for o indivíduo, maior a probabilidade de ele se beneficiar de desfechos 

adaptativos, como envolvimento comportamental, persistência e bem-estar (HUI-LING et al., 

2017), alguns estudos sugerem uma relação prospectiva entre motivações mais autodeterminadas 

com comportamentos voltados ao exercício após o término da RP, sendo que motivações mais 

reguladas intrinsecamente poderiam desempenhar um papel importante na manutenção do 

exercício físico (RUSSELL e BRAY, 2009; HUI-LING et al., 2017). Nossos resultados mostraram 

que o programa de RP não foi capaz de aumentar a regulação identificada nem a intrínseca. Isso 

significa que os pacientes provavelmente não irão manter o comportamento ao exercício, mesmo 

com aumento na autodeterminação. O aumento na regulação introjetada é importante para o 

comportamento ao exercício, entretanto, os pacientes motivados extrinsecamente podem realizar 

exercício com sensação de pressão interna, como, sentimento de culpa ou de não realizar. Como 

resultado, eles podem ser capazes de manter a participação no exercício apenas em curto período 

de tempo (RUSSELL e BRAY, 2009). A relevância desse estudo é que traz compreensões 

importantes sobre a necessidade de adicionar estratégias motivacionais para um protocolo de 

programa de RP bem estabelecido para alcançar não apenas ganhos fisiológicos, mas também para 

melhorar a motivação ao exercício e autoeficácia. Dessa forma, esse estudo pode ser o primeiro 

passo para desenvolver programas mais orientados às necessidades fisiológicas dos pacientes, 

considerando que diferenças no estado funcional basal pode criar condições motivacionais 

igualmente diferentes em contextos de reabilitação. Conclusão: Foi observado que o programa de 

RP resultou em aumento da regulação introjetada de pacientes, portanto aumentando a 

autodeterminação total.  Apesar disso, nenhum efeito foi observado para qualquer forma de 

motivação autônoma, então, nossos resultados sugerem que o programa de RP tradicional não é 

capaz de promover mudanças motivacionais para garantir a manutenção do comportamento ao 

exercício.  


