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RESUMO 

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, 

tendo como principais características fadiga, dispneia e intolerância ao 

exercício. Objetivo: avaliar se o treinamento muscular inspiratório (TMI) pode 

atenuar a redução da oxigenação nos músculos intercostais e do antebraço 

durante a fadiga respiratória em pacientes com insuficiência cardíaca crônica 

(IC) e fraqueza da musculatura inspiratória. Métodos: 27 pacientes (10 

mulheres; idade 61 ± 14 anos) com IC clinicamente estável (fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo 36 ± 6%) e fraqueza respiratória foram aleatoriamente 

selecionados para o grupo de treinamento muscular inspiratório (n=13, 5 

mulheres) ou controle (sem treinamento; n = 13, 5 mulheres). Um paciente foi 

excluído por abandono do TMI. Todos os sujeitos foram submetidos a um 

protocolo de fadiga da musculatura respiratória (aumentos da resistência 

inspiratória de 10% a cada minuto compreendendo 60, 70, 80 e 90% da PImax, 

até a fadiga) antes e após treinamento respiratório (oito semanas de TMI com 

30% da PImax, reavaliados semanalmente) ou período controle.Esforço 

percebido (escala de 0 – 10), pressão arterial, frequência cardíaca, débito 

cardíaco, concentração de lactato capilar, volume minuto, frequência 

respiratória, saturação arterial e pressão parcial final de dióxido de carbono 

foram registrados. Além disso, o volume sanguíneo microvascular muscular e 

oxigenação foram monitorados continuamente por espectroscopia 

infravermelho próximo (NIRS) no sétimo espaço intercostal à esquerda e 

antebraço esquerdo. Os dados foram analisados por uma ANOVA de duas 

entradas seguida do post-hoc LSD. Resultados: o TMI aumentou a PImax em 

77% (antes = 60 ± 13 vs. depois = 106 ± 15 cmH2O, p<0,05). A concentração 

de lactato sanguíneo aumentou menos durante a fadiga após o treinamento 

(TMI pré= 41 ± 8% vs pós = 27 ± 8%, p<0,05; controle antes = 40 ± 9% vs. 

depois = 41 ± 11%, p>0,05). A saturação de oxigênio do músculo intercostal 

diminuiu menos durante a fadiga respiratória após o treinamento (antes = -15 ± 

2% vs. depois = -4 ± 2%, p<0,05), enquanto não apresentou mudanças no 

grupo controle (antes = -15 ± 3% vs. depois = -14 ± 2%, p>0,05). Um efeito 
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similar foi observado na musculatura do antebraço (TMI antes = -4 ± 1% vs. 

depois = -0,3 ± 1%, P<0,05; controle antes = -4 ± 1% vs. depois = -4 ± 1%, 

P>0,05). A desoxihemoglobina no músculo intercostal aumentou menos 

durante a fadiga respiratória após o treinamento respiratório (TMI antes = 

53±8% vs. depois = 27±3%, P<0,05; controle antes = 51 ± 9% vs. depois = 52 ± 

15%). No antebraço, o mesmo padrão foi observado. As respostas de 

frequência cardíaca, pressão arterial e débito cardíaco à fadiga não foram 

modificadas pelo treinamento respiratório. Conclusão: os efeitos da fadiga 

respiratória na oxigenação da musculatura intercostal e, reflexamente, também 

do antebraço, foram atenuados pelo treinamento inspiratório na IC, sugerindo 

um estímulo menos intenso para a ativação do metaborreflexo respiratório. 
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ABSTRACT 

 

Heart failure is a complex clinical syndrome of systemic character, which main 

characteristics are fatigue, dyspnea and exercise intolerance. Purpose: to 

evaluate if inspiratory muscle training (IMT) can attenuate the reduction of 

intercostal and forearm muscles oxygenation during respiratory fatigue in 

patients with chronic heart failure (CHF) and inspiratory muscle weakness. 

Methods: 27 patients (10 women; age 61 ± 14 years) with clinical stable heart 

failure (left ventricular ejection fraction 36 ± 6%) and respiratory weakness were 

randomly assigned either for the inspiratory muscle training group (n=13, 5 

women) or control (no training; n = 13, 5 women). One patient was excluded 

because he abandoned de IMT.  All subjects underwent a respiratory muscles 

fatigue protocol (increase in inspiratory resistance each minute, comprising 60, 

70, 80, 90% of peak inspiratory pressure up to fatigue) before and after 

respiratory training or control period. Perceived exertion (0-10 scale), blood 

pressure, heart rate, cardiac output, capillary lactate concentration, minute 

volume, respiratory rate, arterial saturation and end-tidal pCO2 were recorded. 

In addition, muscle microvascular blood volume and oxygenation were 

continuously monitored by near infrared spectroscopy (NIRS) at the left 7th 

intercostal space and at the left forearm. Data were analyzed by a two-factor 

ANOVA, followed by the LSD post-hoc test. Results: IMT increased the peak 

inspiratory pressure by 77% (before = 60 ± 13 vs. after = 106 ± 15 cmH2O, 

P<0,05). Minute volume, respiratory rate, arterial saturation and end-tidal pCO2 

did not change during fatigue, either before or after respiratory training. 

Conversely, blood lactate increased less during fatigue after training (TMI 

before = 41 ± 8% vs. after = 27 ± 8%, P<0,05; control before = 40 ± 9% vs. after 

= 41 ± 11%, P>0,05). Regarding the NIRS data, intercostal muscle oxygen 

saturation decreased less during respiratory fatigue after training (before = -15 ± 

2% vs. after =  -4 ± 2%; P<0,05), whereas it did not change in the control group 

(before = -15 ± 3% vs. after = -14 ± 2%, P>0,05). A similar effect was observed 

in the forearm muscle (IMT before = -4 ± 1% vs. after = -0,3 ± 1%, P<0,05; 

controls before = -4 ± 1% vs. after = -4 ± 1%, P>0,05). Intercostal muscle 
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deoxyhemoglobin concentration  increased less during respiratory fatigue after 

respiratory training (IMT before = 53 ± 8% vs. after = 27 ± 3%, P<0,05; control 

before = 51 ± 9% vs.after = 52 ± 15%). On the forearm, the same pattern was 

observed. The heart rate, blood pressure, and cardiac output responses to 

fatigue were not modified by respiratory training. Conclusion: The effects of 

respiratory fatigue on intercostal and, reflexly, also on forearm muscle 

oxygenation, were attenuated by inspiratory training in CHF, suggesting a less 

intense stimulus for the activation of the respiratory metaboreflex. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa de caráter 

sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento 

sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares, na presença de 

retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. 

Apresenta alta incidência e mau prognóstico, sendo caracterizada por fadiga, 

dispneia e grande limitação ao exercício físico, decorrentes de importantes 

alterações hemodinâmicas, metabólicas, neuro-humorais e respiratórias (Bocchi, 

Braga et al. 2009). 

 Dentre as principais consequências das alterações que acometem os 

pacientes com esta doença, podemos destacar a redução na sua qualidade de vida 

e o aumento, cada vez maior, do seu grau de dependência (Garin, Ferrer et al. 

2009). De acordo com a apresentação da doença, a intolerância ao exercício pode 

ser um dos fatores limitantes durante a realização das atividades da vida diária 

(AVD’s), mas as causas relacionadas a este sintoma ainda não são claras (Drexler, 

Riede et al. 1992; Mancini, Henson et al. 1994; Hughes, Polkey et al. 1999). No 

entanto, alterações histológicas, metabólicas e vasculares da musculatura 

esquelética têm sido descritas como possíveis causas que contribuem para a 

intolerância ao exercício, dispneia e à fadiga ventilatória (Wilson, Fink et al. 1985; 

Daganou, Dimopoulou et al. 1999). 

 A reduzida capacidade de exercício e força muscular ventilatória são 

características marcantes na insuficiência cardíaca e poderosos e independentes 

preditores de mortalidade (Meyer, Borst et al. 2001). A associação entre a redução 

da força muscular ventilatória e baixa condição cardiorrespiratória reflete em 
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menores valores de consumo de oxigênio (VO2) máximo, além de menor extração de 

oxigênio pela musculatura ativa (Stein, Chiappa et al. 2009). Somado a isto, estes 

indivíduos apresentam fluxo sanguíneo muscular e atividade simpática da 

musculatura periférica alterados tanto em condições de repouso como em exercício 

(Chiappa, Roseguini et al. 2008; Barretto, Santos et al. 2009). 

 Os pacientes com IC apresentam respostas respiratórias alteradas durante o 

exercício, caracterizadas por aumento da frequência respiratória, do espaço morto 

fisiológico e do equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2) 

(Tumminello, Guazzi et al. 2007; Saval, Kerrigan et al. 2010). Apesar destas 

alterações, a pressão arterial de oxigênio (PO2) e a pressão arterial de dióxido de 

carbono (PCO2) são mantidas em níveis normais durante o exercício, sugerindo que 

a limitação do exercício não se deve diretamente a fatores respiratórios (Sullivan, 

Higginbotham et al. 1988; Myers and Froelicher 1991). 

 Explicações alternativas para o aumento do trabalho ventilatório incluem o 

desenvolvimento de acidose precoce, com consequente estimulação dos centros de 

controle respiratório, causando hiperventilação, dispneia de esforço e, por fim, a 

fadiga diafragmática, acarretando a utilização da musculatura acessória (Dempsey, 

Romer et al. 2006). Entretanto, o aumento do trabalho da musculatura acessória 

pode não ser suficiente para suprir a demanda aumentada, podendo ser um dos 

mecanismos desencadeadores da dispneia na IC (Ward, Eidelman et al. 1988).  

         Além disso, estudos experimentais em ratos anestesiados demonstraram que 

a fadiga do diafragma aumenta a frequência de disparo dos metaborreceptores 

aferentes do tipo IV neste músculo, sendo a atividade de mecanorreceptores do tipo 

III não foi alterada (Hill 2000). A partir desta premissa, observou-se que, durante o 
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exercício, o diafragma concorre pelo fluxo sanguíneo juntamente com a musculatura 

periférica ativa (Sheel, Derchak et al. 2001; Dempsey, Romer et al. 2006). 

 O mesmo grupo já havia identificado, em indivíduos saudáveis, aumento da 

descarga nervosa simpática periférica (medida diretamente no nervo fibular) após 

exercício com carga equivalente a 60% das pressões expiratória e inspiratória 

máximas, além de redução do fluxo sanguíneo no membro em repouso (St Croix, 

Cunningham et al. 1995; Derchak, Sheel et al. 2002). 

Apesar de todos esses estudos, ainda encontrava-se uma lacuna na literatura 

sobre como se apresentava a origem do estímulo tanto na insuficiência cardíaca 

crônica quanto em indivíduos saudáveis, ou seja, como responderia a musculatura 

respiratória durante a fadiga (músculos intercostais). A espectroscopia quase 

infravermelha (NIRS) tem sido utilizada como instrumento de avaliação da 

oxigenação muscular, em um estudo de Guenette e colaboradores (Guenette, 

Vogiatzis et al. 2008) que foi realizado em indivíduos saudáveis, validou método não 

invasivo para análise do fluxo sanguíneo da musculatura respiratória nos músculos 

intercostais, permitindo avaliação fidedigna do fluxo do mesmo. Vogiatziz e 

colaboradores (2009) utilizando o mesmo método e estudaram a oxigenação 

(músculos intercostais e vasto lateral) em atletas de elite. Estes observaram que ao 

exercício máximo de membros inferiores ocorreu redução de fluxo nos intercostais, o 

que não foi observado na hiperpneia (Vogiatzis, Athanasopoulos et al. 2009).  

 Entretanto, ainda não está esclarecido na literatura como se encontra a 

origem do estímulo (músculos respiratórios) durante a fadiga da musculatura 

respiratória, que gera o metaborreflexo na mesma (representado pela oxigenação 

dos músculos intercostais), em pacientes com insuficiência cardíaca crônica (IC).  
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 Por outro lado, sabemos que o exercício físico consiste em uma medida não 

medicamentosa de relevante importância no tratamento da IC. Estudos 

experimentais controlados e randomizados, além de uma meta análise, 

demonstraram o aumento da capacidade de exercício, a redução da fadiga e a 

melhora da função endotelial e da qualidade de vida com utilização de protocolos de 

treinamento muscular inspiratório (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006; Chiappa, Roseguini 

et al. 2008; Illi, Held et al. 2012). 

Um estudo realizado por Chiappa e colaboradores (2008) com o objetivo de 

avaliar o impacto do treinamento inspiratório com carga linear pressórica sobre o 

fluxo sanguíneo em repouso e durante exercício (Chiappa, Roseguini et al. 2008), 

analisaram antes e após quatro semanas de treinamento, 18 pacientes e carga de 

trabalho de 30% da pressão inspiratória máxima (PImax), foi observada melhora da 

resposta do fluxo periférico. Este também demonstrou que a produção e depuração 

da concentração de lactato sanguíneo são afetadas pela aplicação de cargas 

inspiratórias (Chiappa, Roseguini et al. 2008). Spengler e colaboradores (1999) 

evidenciaram que o aumento da força muscular inspiratória altera a produção de 

lactato, este fato poderia levar ao aumento do limiar da ativação do metaborreflexo 

inspiratório alterando assim, a fadiga muscular na periferia. (Spengler, Roos et al. 

1999). 

Apesar de todas essas pesquisas realizadas no sentido de entender o 

treinamento muscular inspiratório (TMI), o mecanismo pelo qual este produz melhora 

da função destes músculos não é claro. Além disso, não há evidências concretas 

dos mecanismos envolvidos com a resposta metaborreflexa inspiratória durante a 

fadiga ventilatória em pacientes submetidos à TMI, e seus efeitos especificamente 

sobre a oxigenação muscular respiratória  e a concentração de lactato sanguíneo.  
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Neste contexto, criamos duas hipóteses; 1. Que diante da fadiga da 

musculatura respiratória ocorre redução da oxigenação (nos intercostais e 

antebraço) e concomitante aumento da concentração de lactato sanguíneo em 

pacientes com IC; 2. O TMI atenua o efeito da fadiga respiratória sobre a oxigenação 

da musculatura intercostal e do antebraço, além da concentração de lactato 

sanguíneo em pacientes com IC. Portanto, este estudo permitirá uma compreensão 

mais ampla destes mecanismos e do potencial papel protetor do TMI para indivíduos 

com IC. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Músculos respiratórios  

O entendimento da estrutura morfofuncional dos músculos ventilatórios, assim 

como da competição pelo fluxo sanguíneo entre a musculatura periférica e a 

ventilatória em exercícios intensos, é fundamental para o desenvolvimento deste 

projeto.  

Os músculos respiratórios apresentam como sua principal função o 

deslocamento da parede torácica, com o objetivo primário de produzir a ventilação 

alveolar, sendo o aumento do trabalho muscular ventilatório diretamente 

proporcional à intensidade da atividade realizada (De Troyer and Estenne 1988; 

Epstein 1994; De Troyer, Leeper et al. 1997; Poole, Sexton et al. 1997; Guenette, 

Witt et al. 2007). 

Os dois componentes básicos responsáveis pelo funcionamento do sistema 

respiratório são os pulmões, que estão diretamente envolvidos no processo de 

hematose, e a bomba muscular respiratória, caracterizada pela ação dos músculos 

respiratórios (Ratnovsky, Elad et al. 2008). 

A bomba respiratória é responsável pelos movimentos da caixa torácica. Na 

inspiração, é realizada a expansão da caixa torácica e a pressão intratorácica 

apresenta-se negativa, gerando assim um gradiente pressórico que favorece o fluxo 

inspiratório (Sinderby, Comtois et al. 1996)  

Os fluxos inspiratórios e expiratórios estão diretamente relacionados ao 

gradiente de pressão gerado pelos músculos respiratórios. Com base em suas 

características embriológicas e morfofuncionais, os músculos respiratórios 

apresentam-se capacitados para o cumprimento de seu papel, demonstrando 
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inclusive sua propriedade de plasticidade, devido à adaptação necessária em virtude 

do processo contínuo da ventilação (Cluzel, Similowski et al. 2000). 

 

2.1.1. Fibras musculares componentes dos músculos respiratórios  

Os músculos estriados esqueléticos são compostos por diversas unidades 

motoras, sendo cada uma delas composta por inúmeras fibras musculares que 

podem compreender três tipos (tipo I, tipo IIA, tipo IIB e tipo IIx). As fibras tipo IIx 

foram encontrada somente em estudos experimentais no diafragma de ratos, (cerca 

de 14% fibras tipo IIb e IIx)  . Segue abaixo a descrição das fibras tipo I, IIA, IIB, 

estas são classificadas de acordo com suas propriedades metabólicas e funcionais, 

(Coirault, Langeron et al. 1999; Caiozzo, Baker et al. 2003; van Hees, van der 

Heijden et al. 2007; Clanton and Levine 2009). 

1. Fibras tipo I: a principal fonte energética é produzida através do processo 

de fosforilação oxidativa, sendo desta forma, ricas em enzimas oxidativas 

(metabolismo aeróbico), porém são pobres em atividade de miosina ATPase. Elas 

possuem um menor diâmetro e maior número de mioglobina e mitocôndrias. São 

denominadas fibras de contração lenta (desenvolvem e dissipam tensão de forma 

lenta) e consideradas resistentes à fadiga (Rowley, Mantilla et al. 2005; Ferreira, 

McDonough et al. 2006).  

2. Fibras tipo IIA: ricas em enzimas glicolíticas e oxidativas, sendo de 

contração rápida e relativamente resistente à fadiga (Rowley, Mantilla et al. 2005). 

3. Fibras tipo IIB: ricas em enzimas glicolíticas, miosina e ATPase, 

apresentando características de contração rápida sendo, desta forma, facilmente 

fatigáveis (Westerblad, Lee et al. 1991).  
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A capacidade de gerar força e potência mecânica, o tempo de resposta 

contrátil e a resistência à fadiga são os componentes que diferenciam cada tipo de 

fibra. Para que uma fibra muscular consiga desenvolver tensão (contração 

dinâmica), encurtar-se e produz potência, a composição proteica de suas miofibrilas 

é fundamental, assim como a composição de isoformas de miosina. A miosina é o 

motor principal da contração muscular, sendo responsável pela conversão da 

energia química do trifosfato de adenosina (ATP), em energia mecânica (Huxley 

1988; Polla, D'Antona et al. 2004). 

São varias proteínas envolvidas na contração muscular, dentre elas a titina, 

descrita inicialmente como conectina, é uma proteína gigante com grande 

elasticidade e que pode ser encontrada apenas nos músculos cardíaco e 

esquelético. Estruturalmente, está localizada no interior dos sarcômeros, onde se 

liga a, e interage com, outras importantes proteínas miofilamentares, nomeadamente 

com a actina e a miosina (Castro-Ferreira, Fontes-Carvalho et al. 2011). A nebulina é 

uma proteína ligante de actina que esta localizada na banda I no sarcomero, é 

grande e liga-se com a actina no filamento fino (Kho, Perera et al. 2012).  

Os músculos que apresentam maior quantidade de fibras tipo I são 

funcionalmente capazes de realizar esforços sustentados e de baixa intensidade, e 

os que apresentam maior quantidade de fibras tipo II são capazes de realizar 

esforços de alta potência, rápidos, porém não sustentados (Green, Houston et al. 

1984). 

A presença de fibras tanto de contração rápida como de contração lenta nos 

músculos respiratórios reflete suas características funcionais. Enquanto a respiração 

encontra-se em padrões basais, utiliza-se principalmente fibras de contração lenta, 
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sendo as fibras de contração rápida recrutadas quando a frequência respiratória 

encontra-se aumentada (Huxley 1957; Huxley 2000).  

As fibras dos músculos respiratórios são caracterizadas por resistência à 

fadiga, grande fluxo sanguíneo e alta capacidade oxidativa e densidade capilar. 

Estes músculos apresentam diferenças dos demais músculos esqueléticos em 

virtude de contraírem baseados em cargas resistivas e elásticas e não em cargas 

incrementais. A posição de repouso é determinada pelo equilíbrio das forças de 

recolhimento elástico dos pulmões da parede torácica (elastância) e pelo controle 

tanto voluntário, como automático, além da contração rítmica e não episódica 

(Ratnovsky, Elad et al. 2008). 

 

2.1.2. Considerações morfofuncionais sobre o diafragma 

Anatomicamente, o diafragma separa a cavidade torácica da cavidade 

abdominal. Ele é o principal músculo da respiração, é delgado, largo e em forma de 

cúpula, cuja convexidade é superior. O diafragma movimenta-se em sentido caudal, 

e durante o movimento inspiratório ele pode descer aproximadamente de um a três 

centímetros. Em condições de esforço ventilatório, essa incursão pode atingir até 

dez centímetros (Gauthier, Verbanck et al. 1994). 

A musculatura diafragmática apresenta três grandes orifícios: hiatos aórticos e 

esofágico, localizados ao nível da décima e décima segunda vértebras torácicas, 

além do forame da veia cava inferior que passa à direita do centro tendíneo ao nível 

da oitava e nona vértebras torácicas (Pickering and Jones 2002). 

O diafragma é dividido em três porções, a primeira é a porção esternal que é 

composta por estreitas cintas que originam-se posteriormente ao processo xifóide e 

descem em direção ao centro tendíneo. Em cada hemicúpula diafragmática, um 
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pequeno espaço denominado trígono esternocostal localiza-se entre as paredes 

esternal e costal e dá passagem aos vasos epigástricos superiores e alguns 

linfáticos. A segunda á a porção costa, se  originam as cúpulas direita e esquerda, a 

partir das seis cartilagens costais inferiores e das quatro costelas mais inferiores. A 

terceira é a lombar, também denominada vertebral, origina-se de dois arcos fibrosos 

e dos corpos das vértebras lombares superiores. Os dois arcos fibrosos são o 

ligamento arqueado lateral e o ligamento arqueado medial (Behr, Thollon et al. 

2006). 

As três partes encontram-se inseridas em uma estrutura de forma trifoliada, 

localizada abaixo do coração e sem inserções ósseas, denominada centro tendíneo. 

Neste tendão localiza-se o forame para a veia cava inferior e, ao contrair-se, o 

centro tendíneo do diafragma é deslocado em sentido caudal, porém este 

rebaixamento é limitado por componentes do mediastino e principalmente pelas 

vísceras abdominais (Pickering and Jones 2002; Behr, Peres et al. 2010). As duas 

primeiras porções estão representadas na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Representação da disposição do músculo diafragma na superfície anterior 

interna da parede do tórax até a parte esternal: (1) fixação posterior no processo 

Processo 
Xifóide 

Porção 
Costal 
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xifoide, (2) parte costal inserindo-se na superfície interna da ultimas costelas, 

próximo às fibras do músculo transverso do abdômen. (Adaptada de Cluzel, 

Similowski et al. 2000). 

A hemicúpula diafragmática esquerda localiza-se geralmente um espaço 

intercostal abaixo da direita. Posteriormente, as hemicúpulas diafragmáticas 

encontram-se, no nível da décima e décima primeira costelas, e anteriormente a 

hemicúpula diafragmática direita localiza-se ao nível da sexta e sétima costelas. O 

processo de contração das hemicúpulas diafragmáticas é simultâneo (Easton, 

Katagiri et al. 1999).  

A inervação do diafragma é realizada pelos nervos frênicos, e cada nervo 

frênico compreende fibras motoras para metade do diafragma, fibras sensitivas do 

diafragma e da pleura, além de fibras vasomotoras para as artérias do diafragma. 

Suas raízes originam-se nos níveis medulares cervicais C3, C4 e C5 (Cluzel, 

Similowski et al. 2000). 

A organização anatômica do diafragma é a base para o entendimento dos 

seus três mecanismos de ação durante o processo de contração (Luce and Culver 

1982). São eles:  

1)  Utilização do diafragma como fulcro sobre o qual o pulmão repousa, desta 

forma a orientação cefalocaudal e a curvatura de suas fibras auxiliam na insulflação, 

acarretando em expansão do gradil costal, quando estes se encurtam (componente 

insercional) (Cluzel, Similowski et al. 2000). 

2) Através de sua zona de aposição, o diafragma transmite para a parede 

torácica, durante a contração o aumento da pressão abdominal, acarretando em 

uma ação expansiva sobre o gradil costal (componente aposicional)  
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3)  A curvatura diafragmática apresenta o raio (r) que, com base na lei de 

Laplace (P=2T/r), determina a real capacidade de o diafragma gerar força (Cluzel, 

Similowski et al. 2000). 

O diafragma de um indivíduo adulto saudável apresenta em média 80% de 

fibras resistentes à fadiga, em uma proporção de 55% tipo I e 25% tipo IIA. As fibras 

musculares diafragmáticas possuem maior densidade mitocondrial, quando 

comparada aos demais músculos estriados esqueléticos (Epstein 1994). 

A movimentação do diafragma tem importante correlação não apenas com a 

mecânica respiratória, mas também com o retorno venoso, em virtude do aumento 

da pressão abdominal que ocorre concomitantemente à descida do diafragma, 

facilitando-o (Easton, Hawes et al. 1999). 

 

2.1.3. Considerações morfofuncionais sobre os músculos intercostais  

Os músculos intercostais dividem-se em internos e externos. Os intercostais 

externos e a porção paraesternal dos intercostais internos apresentam atividade 

elétrica durante a inspiração basal  (Gandevia, Hudson et al. 2006). 

Os músculos intercostais externos estão inseridos nas bordas inferiores de 

cada uma das onze primeiras costelas. Os intercostais internos são menos 

desenvolvidos que os demais músculos localizados nos espaços intercostais (De 

Troyer, Kirkwood et al. 2005). Existe um processo de integração entre os intercostais 

inspiratórios e o diafragma, sendo este mecanismo sinérgico diretamente 

relacionado às características tensão – comprimento dos músculos. Já a porção 

interóssea dos intercostais internos possui ação expiratória (De Troyer and Estenne 

1988; Leduc and De Troyer 2006). 



32 

 

A musculatura intercostal é inervada pelo nervo intercostal, que apresenta a 

origem de suas raízes nos níveis medulares torácicos T1 a T12 (De Troyer 2005; 

Gandevia, Hudson et al. 2006). 

A figura 2 ilustra a atividade eletromigráfica dos músculos intercostais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de atividade eletromiográfica registrada nas porções dorsal e 

ventral dos músculos intercostais externos (Adaptada de De Troyer et al.,2005). 

 

2.1.4. Considerações morfofuncionais sobre os músculos escalenos 

Em humanos, os músculos escalenos originam-se nos processos transversos 

das cinco vértebras cervicais inferiores, apresentando inervação dos neurônios 

motores que se originam nos níveis medulares cervicais C2 a C7 Encontra-se bem 

documentado na literatura que os escalenos são músculos primários no processo da 

inspiração, e não acessórios como durante muito tempo se imaginou. Eles 

apresentam atividade elétrica durante a inspiração nas posições supina e ortostática. 

Em situações de hiperinsulflação da caixa torácica, os escalenos podem manter a 
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vantagem mecânica, mesmo para volumes pulmonares relativamente altos 

(Legrand, Schneider et al. 2003). 

 

2.1.5. Considerações morfofuncionais sobre os músculos acessórios da 

inspiração  

Os músculos acessórios são utilizados quando existe aumento do trabalho 

respiratório, sendo o esternocleidomastoideo (ECOM) o principal músculo acessório 

da inspiração, tendo como ação a elevação da primeira costela. Recebe inervação 

do XI par craniano (nervo acessório) e das raízes espinhais originadas nos níveis 

medulares cervicais C2 e C3. O ECOM ascende obliquamente o pescoço a partir da 

articulação esternoclavicular para o processo mastoide.  O ECOM atuando 

conjuntamente apresenta como ação flexão e rotação da cabeça (De Troyer and 

Estenne 1988; Legrand, Schneider et al. 2003)  

Os demais músculos acessórios da respiração são: peitoral maior e menor, 

grande dorsal, serrátil anterior e trapézio. O músculo peitoral maior é um músculo 

grande, com formato de “leque”, multilaminar, que nasce da superfície anterior da 

metade medial da clavícula, da superfície anterior do esterno, das primeiras 

cartilagens intercostais e da aponeurose do músculo oblíquo externo. Sua inervação 

se dá pelos nervos peitorais mediais e laterais e suas ações são adução e rotação 

medial do braço (Legrand, Schneider et al. 2003).  

Já o peitoral menor localiza-se posteriormente ao peitoral maior, originando-

se das superfícies externas da segunda a quinta costelas, dirigindo-se superior e 

lateralmente para inserir-se no processo coracóide. Sua inervação é realizada pelos 

nervos peitorais laterais e sua ação é depressão do ombro, já o músculo serrátil 

anterior é um grande músculo que nasce por uma série de fitas das superfícies 
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externas das oito costelas superiores, suas inserções encontram-se localizadas no 

ângulo superior, borda medial e superfície costal da escápula. Sua inervação é 

realizada pelo nervo torácico longo e sua ação é a rotação da escápula (De Troyer, 

Kirkwood et al. 2005). 

 O músculo trapézio é um músculo grande e triangular, localizado 

superficialmente no dorso e pescoço, que se origina do terço medial da linha nucal 

superior, da protuberância occipital externa, do ligamento da nuca e de todas as 

vértebras torácicas, assim como do ligamento supra-espinhoso. Sua ação é 

elevação e rotação da escápula e seu suprimento nervoso é realizado pelo XI par 

craniano e pelo plexo cervical (terceiro e quarto nervos cervicais) (Legrand, Thys et 

al. 2003).    

 

2.1.6. Considerações morfofuncionais sobre os músculos expiratórios  

Os músculos abdominais apresentam atividade respiratória significativa. São 

constituídos pelo reto do abdômen, oblíquos externos e internos, além do transverso 

do abdômen. Sua inervação é constituída por raízes nervosas que se originam dos 

níveis medulares torácicos de T7 a T12 (Polla, D'Antona et al. 2004). 

Esses músculos apresentam-se como rotadores e flexores de tronco e como 

músculos respiratórios encontram-se envolvidos em duas funções: a primeira 

compreende aumento da pressão intra-abdominal, ocasionando em aumento da 

pressão pleural, acarretando em deslocamento cranial do diafragma e 

consequentemente a redução do volume pulmonar. A segunda ação está 

relacionada diretamente a depressão das costelas em virtude de sua inserção 

(Cluzel, Similowski et al. 2000).  
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Apesar de os abdominais serem músculos expiratórios, apresentam 

importante papel na inspiração, pois auxiliam o diafragma em virtude de sua 

contração persistente em posição ortostática, sendo responsáveis por aumento do 

volume pulmonar (Coirault, Chemla et al. 1999; Alonso-Gonzalez, Borgia et al. 

2013). 

 

2.2 Insuficiência Cardíaca 

A IC é classicamente definida como falência do coração em manter um débito 

cardíaco (DC) adequado às necessidades metabólicas dos tecidos ou de realizá-lo 

às custas de elevadas pressões de enchimento ventricular. O resultado é uma 

síndrome clínica complexa com envolvimento de múltiplos órgãos, manifestando 

sintomas como fadiga, dispneia e congestão pulmonar. Essa síndrome pode ocorrer 

como resultado final de lesão miocárdica causada por um número de doenças como, 

por exemplo, doença das artérias coronárias, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

defeitos valvulares, infecções virais, uso abusivo de álcool, toxicidade por drogas, 

dano miocárdico primário, dentre outras (Cowie, Mosterd et al. 1997). 

 A análise dos dados publicados pelo estudo SOLVD (Studies on Left 

Ventricular Dysfunction) sugeriu que mais de 40% de novos pacientes com 

diagnósticos de IC serão hospitalizados em cada ano (1991). O Estudo Framingham 

revelou taxas de cinco anos de sobrevida para 25% de homens e para 38% das 

mulheres em diferentes estágios da doença (Ho, Pinsky et al. 1993). Dados de outro 

grande estudo sobre IC revelaram que a mortalidade está diretamente relacionada à 

gravidade da disfunção ventricular esquerda (Grainger, White et al. 2013). No Brasil 

os custos com medicamentos e hospitalizações relacionados à IC são elevados, 
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cerca de R$444.445,20, sendo 39% e 38% respectivamente (Araujo, Tavares et al. 

2005). 

   

  2.2.1. Etiologia 

 A doença cardíaca coronária e a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

isolados ou em conjunto, contribuem para a grande maioria dos casos de IC do 

mundo desenvolvido. As doenças valvulares são muito menos frequentes como 

etiologia subjacente da doença. Uma minoria substancial de casos é considerada de 

etiologia desconhecida e a nomenclatura aplicada é cardiomiopatia, identificado 

fisiologicamente pelo termo dilatada (Cowie, Mosterd et al. 1997; Mahon, Madden et 

al. 2002). As causas mais conhecidas de cardiomiopatia dilatada são tóxicas 

(álcool), quimioterápicas (Yoon, Telli et al. 2010) a adriamicina da classe das 

antraciclinas, também conhecida como doxorrubicina, infecciosas ou inflamatórias 

(vírus coxsackie, citomegalovírus, doença de Chagas e toxoplasmose) (Abuhab, 

Trindade et al. 2013; Tsiouris, Borgi et al. 2013). 

 

2.2.2. Patogênese 

 A doença arterial coronária isquêmica é causa subjacente de cerca de 70% 

de todos os diagnósticos recentes de IC (Westwood, Al et al. 2013). A IC secundária 

à doença arterial coronária é, na maioria dos casos, subsequente a um episódio de 

infarto agudo do miocárdio. Consequentemente, o infarto leva a uma perda de 

massa muscular do miocárdio acometendo a médio e longo prazo, de maneira 

variada, a função cardíaca, dependendo da extensão da área necrosada (Tsiouris, 

Borgi et al. 2013). 
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 A associação entre HAS e IC foi demonstrada por autores que sugerem que a 

pressão arterial sistêmica mais alta seria um fator de risco maior para o 

desenvolvimento de IC. Apesar dos dados do Estudo Framingham (Ho, Pinsky et al. 

1993) sugerirem que a hipertensão foi a causa mais comum de IC, dados do estudo 

SOLVD indicam que a etiologia dessa doença é predominantemente isquêmica, 

contribuindo a HAS com 15% dos casos (1991). A HAS á altamente prevalente no 

Brasil, aproximadamente 30%, apesar da redução de 6% na ultima década (Picon, 

Fuchs et al. 2012), é fator de risco e causa de disfunção sistólica pela ocorrência de 

uma sobrecarga de pressão e em longo prazo há dilatação do ventrículo esquerdo. 

A presença de hipertrofia ventricular esquerda tem implicações prognósticas 

poderosas para o desenvolvimento de IC, bem como arritmias, morte súbita e 

isquemia miocárdica (Landsberg, Aronne et al. 2012). 

 As doenças valvulares são causas menos frequentes de IC. Dependendo do 

tipo de patologia valvar envolvida, pode haver sobrecarga de pressão ou volume, 

levando primeiramente à hipertrofia ou dilatação ventricular e, subsequentemente, à 

IC (Pastore, Moffa et al. 1996; Munoz Castellanos, Kuri Nivon et al. 2002). 

 A incidência de cardiomiopatia é de cerca de 5 a 8% de casos por 100.000 da 

população por ano, embora este número possa estar subestimado como 

consequência do não diagnóstico de casos moderados ou assintomáticos (Bocchi, 

Braga et al. 2009). A cardiomiopatia dilatada é uma doença miocárdica primária de 

causa desconhecida em grande parte dos casos, que causa dilatação ventricular 

esquerda ou biventricular comprometendo a função cardíaca. Uma das causas 

conhecidas de IC por cardiomiopatia dilatada é decorrente do uso de adriamicina, 

agente antineoplásico utilizado em uma variedade de tumores sólidos e 

hematológicos, porém com seu uso restrito devido ao efeito cardiotóxico. A taxa de 
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mortalidade por IC relacionada à utilização deste antineoplásico é relatada em 

alguns estudos como sendo em torno de 20% (Yoon, Telli et al. 2010). 

 

2.2.3. Fisiopatologia 

 Independentes do fator etiológico determinante estão presentes na IC grave 

uma série de alterações hemodinâmicas e neuro-humorais envolvendo o sistema 

nervoso simpático (SNS) e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ativação 

dos sistemas neuro-humorais, especialmente o SNS, está relacionada com a 

progressão da doença e é fator prognóstico para mortalidade refletindo mecanismos 

periféricos compensatórios ao baixo rendimento cardíaco (Cleland, Swedberg et al. 

2000). 

 O SNS desempenha uma atividade adaptativa resultando em aumento da 

frequência cardíaca (FC) e da contratilidade, levando a um aumento do DC. 

Posteriormente, o aumento do tônus simpático mantém a resistência vascular 

periférica e os gradientes de pressão de perfusão dos leitos periféricos em diferentes 

órgãos (Murphy, Mizuno et al. 2011).  

 No entanto, tem sido postulado que o aumento crônico do tônus simpático e 

de catecolaminas circulantes resulta em adaptações circulatórias que acabam 

contribuindo para a progressão do dano miocárdico (Augustyniak, Ansorge et al. 

2006). Acredita-se que as catecolaminas estimulem a síntese de proteínas e 

produzam a deposição de colágeno e fibrose miocárdica, levando à hipertrofia e ao 

remodelamento ventricular (Gulati, Jabbour et al. 2013). Finalmente, níveis elevados 

de norepinefrina podem causar miocardite, necrose miocárdica e cardiomiopatia 

(Cohn, Levine et al. 1984). 



39 

 

 A ativação do sistema renina- angiotensina- aldosterona na IC leva à 

vasoconstricção arterial e venosa na circulação periférica. A angiotensina II, como 

fator de crescimento, induz hipertrofia ventricular mediada por radicais livres de 

oxigênio, o que contribui para o remodelamento ventricular esquerdo (Collier and 

McDonald 2012). Outra consequência da ativação desse sistema neuro-humoral é 

uma atividade elevada da aldosterona, que resulta em retenção de sódio e água. O 

resultado, por fim, é um aumento na pressão de enchimento ventricular e na pressão 

de perfusão periférica. Mais recentemente mostrou-se que a existência do sistema 

neuro-humoral tecidual presente no miocárdio, além do sistema renina-angiotensina-

aldosterona sistêmico (Ducharme and Schiffrin 2010), parece contribuir para o 

acúmulo de colágeno no miocárdio. 

 A retenção de Na+ pode ser uma manifestação precoce da disfunção 

ventricular esquerda. O mecanismo de retenção deste íon não é totalmente 

entendido, mas pode indicar duas anormalidades: a de perfusão renal e a de função 

tubular. As anormalidades de perfusão renal podem ser decorrentes da ativação 

neural e de fatores endócrinos que contribuem diretamente para a vasoconstricção 

renal, podendo influenciar a taxa de filtração glomerular e a pressão peritubular 

(Wingate, Bain et al. 2011). Certo grau de retenção de Na+ pode ser visto como um 

mecanismo compensatório iniciado pela queda do DC. O aumento do volume 

intravascular poderia então aumentar o enchimento ventricular e teoricamente 

aumentar o DC pelo mecanismo de Frank-Starling (Takahashi, Kakimoto et al. 2013). 

No entanto, a retenção de Na+ logo se torna um importante contribuinte para o 

aparecimento de sintomas. O aumento da pressão venosa sistêmica leva à 

formação de edema periférico e ascite, e a elevação da pressão venocapilar 

pulmonar leva à congestão pulmonar e dispneia (Cleland, Swedberg et al. 2000).  
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 Os sintomas congestivos podem ser exacerbados mais adiante pela 

dificuldade do fluxo linfático como resultado da elevada pressão atrial direita (Patel, 

Lavie et al. 2011). O aumento desta pressão marca um número de eventos que 

precipitarão e perpetuarão o acúmulo de fluidos nos tecidos como: o aumento da 

pressão venosa, levando à transudação fora do leito capilar; a diminuição do fluxo 

linfático, piorando o acúmulo de fluidos nos tecidos; a regurgitação valvular que 

pode, por sua vez, aumentar ainda mais a pressão atrial; e a diminuição da excreção 

de Na+ pela rota de catecolaminas, angiotensina e vasoconstricção renal induzida 

pela vasopressina, inibindo a reabsorção tubular não adequadamente neutralizada 

pela ativação da secreção do peptídeo natriurético atrial (Nagarajan and Tang 2011). 

 Os graus variados de diferentes quantidades de retenção de Na+ com 

disfunção ventricular esquerda levam a uma variedade de apresentações clínicas. 

Em alguns pacientes, o edema pode ser a primeira manifestação de IC mesmo na 

ausência de fadiga significativa. Em outros, a disfunção ventricular grave pode 

acontecer na ausência da retenção de Na+ ou congestão. Essa variabilidade de 

apresentações possibilita que outros fatores desempenhem seu papel nos 

mecanismos internos complexos, determinando a habilidade para excretar a carga 

de sal (Cleland, Dargie et al. 1987). 

 O Peptídeo Natriurético Atrial é outro mecanismo compensatório presente na 

IC em resposta ao estiramento das câmaras cardíacas (Raine, Erne et al. 1986). Os 

efeitos fisiológicos do peptídeo natriurético atrial incluem excreção de Na+, 

vasodilatação e inibição da liberação da renina e da aldosterona. A ativação do 

peptídeo natriurético atrial em resposta à distensão atrial é, de fato, uma tentativa 

para conter o balanço dos efeitos da ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (Ducharme and Schiffrin 2010). Todavia, tem sido sugerido que os 
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efeitos do peptídeo natriurético atrial na diurese são diminuídos em pacientes com 

IC congestiva devido à diminuição da responsividade renal para esse hormônio 

(Gottlieb, Kukin et al. 1989). 

 

2.3 Respostas e adaptações ao exercício  

 As respostas ao exercício podem ser agudas, subagudas ou crônicas. 

Possivelmente, os efeitos crônicos são o somatório dos efeitos subagudos e incluem 

a melhoria da função cardiorrespiratória (da Nobrega 2005).  Exemplos destes são: 

o aumento do consumo de oxigênio (VO2) máximo, diminuição de respostas 

fisiológicas como pressão arterial (PA), FC, VO2  (Fleg, Schulman et al. 1994) e 

ventilação pulmonar durante esforços submáximos de mesma intensidade absoluta, 

aumento da  densidade capilar  muscular esquelética e do limiar para  acúmulo  

sanguíneo  de lactato e para aparecimento de isquemia miocárdica (Koch, Douard et 

al. 1992; Katzel, Sorkin et al. 1994) . Além destes efeitos, é possível observar 

redução dos fatores de risco para doença arterial coronariana, como diminuição dos 

triglicerídeos e aumento do HDL-colesterol séricos, redução da gordura corporal, 

particularmente da intra-abdominal e aumento da sensibilidade à insulina (Goodyear 

and Kahn 1998). 

 Um número crescente de estudos epidemiológicos prospectivos tem 

demonstrado que tanto um estilo de vida ativo como o condicionamento aeróbico de 

intensidade moderada a alta estão associados, de forma independente, à redução 

da mortalidade e do risco de desenvolvimento de diversas doenças crônicas (Page, 

Conri et al. 1978; Piepoli 2013; Singh, Newton et al. 2013). Grande parte destes 

estudos utilizou protocolos transversais, com uma única medida de capacidade 

funcional ao longo do tempo. Entretanto, trabalhos mais recentes demonstraram que 
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o aumento da capacidade funcional diminui a mortalidade em indivíduos sadios e 

indivíduos com diagnóstico de doenças cardiovasculares, ratificando o conceito de 

que a atividade física aumenta a longevidade (Evans 1999; Isaksen, Morken et al. 

2012; Perez-Terzic 2012).  

 No estudo HF-ACTION (Heart Failure: A Controlled Trial Investigating 

Outcomes of Exercise Training), foram acompanhados ao longo de 28 meses, 959 

pacientes com IC, que foram randomizados para treinamento, neste estudo foi 

analisado como desfecho mortalidade e hospitalizações. Concluiu que volumes 

moderados de exercício de 3 a <5 equivalente metabólico (METs) e 5 a <7 METs por 

semana foram associados a reduções no risco de eventos clínicos, esses achados 

suportam a afirmação que o uso de exercício regular no manejo desses pacientes 

(Keteyian, Leifer et al. 2012). 

 Durante exercícios estáticos, a resistência mecânica ao fluxo sanguíneo, 

provocada pela contração dificulta o aumento da perfusão muscular. Este fenômeno, 

associado ao aumento do DC, induz à elevação importante da PA, marcadamente 

da pressão arterial diastólica (PAD). Portanto, a alteração deste parâmetro depende 

proporcionalmente mais do DC do que da resistência vascular periférica em si. Por 

sua vez, o aumento do DC decorre do aumento da FC, uma vez que o aumento da 

pós-carga ventricular dificulta o aumento do volume sistólico (VS). O trabalho 

ventricular nestes casos é do tipo pressórico (da Nobrega 2005; Negrao 2005) 

 No exercício dinâmico, ocorre aumento do fluxo sanguíneo para a 

musculatura ativa, redução da resistência vascular periférica, aumento do DC e 

elevação da PA sistólica (PAS). Durante o exercício dinâmico, há um ajuste ao 

aumento da demanda energética que promove aceleração das trocas gasosas e 
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aumento do fluxo sanguíneo para o grupo muscular em atividade, com consequente 

aumento do retorno venoso e do DC (Negrao 2005).  

 Este grande aumento do fluxo sanguíneo muscular traduz-se em redução da 

resistência vascular periférica. Entretanto, em função do aumento do DC, observa-se 

elevação da PAS, em indivíduos sadios. O típico aumento do DC no exercício 

dinâmico caracteriza o trabalho ventricular como do tipo volumétrico e não do tipo 

pressórico, como no exercício estático. Dependendo da duração do exercício, um 

mecanismo importante que aumenta o fluxo sanguíneo muscular é a redistribuição 

do DC, com vasodilatação dos vasos que suprem a musculatura ativa e 

vasoconstricção daqueles que irrigam a musculatura inativa e do leito esplanico 

(Negrao and Middlekauff 2008). 

 A tolerância ao exercício está reduzida em pacientes com IC (Ribeiro, 

Chiappa et al. 2009). A fraqueza da musculatura esquelética é uma anormalidade 

frequente em pacientes com IC e parece ser de fundamental importância na 

determinação da tolerância ao exercício nestes pacientes. Além disso, o 

comprometimento da musculatura ventilatória pode ter um papel fundamental no 

desenvolvimento da sensação de dispneia, uma vez que estes indivíduos 

apresentam trabalho ventilatório aumentado (Mancini, Ferraro et al. 1991; Mancini, 

Henson et al. 1992). Ademais, em relação à redução da força da musculatura 

ventilatória, em indivíduos com IC de origem idiopática, esta é maior do que 

naqueles pacientes com IC de origem isquêmica (Daganou, Dimopoulou et al. 1999). 

Além disso, a sensação de dispneia e a fadiga durante a atividade física são fatores 

limitantes da capacidade ao exercício e ocorreram em cerca de 30 a 50% dos 

pacientes (Ribeiro, Chiappa et al. 2012). 
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2.4 Alterações da musculatura ventilatória devidas à IC 

 A sensação de falta de ar (dispneia) é um dos sintomas mais comuns 

relatados pelos pacientes com comprometimento da função cardiorrespiratória, o 

que geralmente está associado à limitação funcional com a progressão da doença. 

Nos casos mais graves, a dispneia em repouso limita ainda mais as AVD’s, tornando 

o paciente completamente dependente (Ribeiro, Chiappa et al. 2012). Os 

mecanismos fisiológicos responsáveis pela sensação de dispneia não estão 

completamente esclarecidos. Na presença de doenças como as que afetam o eixo 

coração-pulmão-músculos, estes mecanismos podem ser precocemente ativados, 

resultando no aparecimento da dispneia nas fases iniciais da atividade física 

(Adams, Chronos et al. 1985). 

 Já foi demonstrado que, em indivíduos saudáveis, a sensação de dispneia 

através da escala de BORG durante o exercício físico apresenta uma relação linear 

com a ventilação minuto (Wilson and Jones 1989). 

 Um dos mecanismos propostos para a explicação da sensação de dispneia é 

a percepção do sistema nervoso central (SNC) em relação à carga que está sendo 

imposta à musculatura ventilatória durante aumentos do metabolismo muscular 

esquelético. Esta afirmação está alicerçada pelo trabalho de Lane e colaboradores 

(1987), que demonstrou que indivíduos saudáveis submetidos a um aumento 

voluntário da ventilação apresentam um menor aumento da sensação de dispneia, 

para um mesmo nível de ventilação necessário durante o exercício físico. Isto 

sugere que, em parte, a sensação de dispneia depende do grau de estimulação 

reflexa da musculatura ventilatória pelos neurônios respiratórios bulbares, uma vez 

que aumento da tensão da musculatura ventilatória por aumento voluntário da 

ventilação produz menor sensação de dispneia (Lane, Adams et al. 1987). 
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 O edema pulmonar cardiogênico, frequente nos pacientes com IC, é um dos 

fatores que aumenta o trabalho imposto à musculatura ventilatória, contribuindo para 

a maior sensação de dispneia. Além disso, estudos em animais demonstraram que o 

edema pulmonar aumenta a atividade dos receptores de estiramento localizados no 

interstício pulmonar. Uma das consequências do aumento da atividade destes 

receptores é o aparecimento de um padrão ventilatório superficial, com aumento da 

frequência respiratória (FR). Ademais, na vigência de edema agudo de pulmão, em 

animais, demonstrou-se haver inibição da atividade motora somática (Roberts, 

Bhattacharya et al. 1986; Giesbrecht and Younes 1993). Se presente em humanos, 

este reflexo víscero-somático pode contribuir de maneira importante para a 

ocorrência de fraqueza e a fadiga muscular esquelética nos pacientes com IC 

(Coleridge and Coleridge 1994). 

 A fraqueza da musculatura respiratória encontrada em pacientes com IC já 

demonstrada por vários autores (Daganou, Dimopoulou et al. 1999; Hughes, Polkey 

et al. 1999; Dall'Ago, Chiappa et al. 2006; Chiappa, Roseguini et al. 2008) pode estar 

implicada na sensação de dispneia e limitação ao exercício nestes pacientes. 

Conforme mencionado anteriormente, pacientes com IC de origem idiopática 

apresentam maior redução da força muscular ventilatória quando comparados 

àqueles com diagnóstico de IC de origem isquêmica (Daganou, Dimopoulou et al. 

1999). O maior comprometimento da musculatura ventilatória neste grupo de 

pacientes não está relacionado às diferenças na função cardíaca, na classificação 

funcional ou nos volumes pulmonares, uma vez que quando comparados estes 

parâmetros, não houve diferenças entre os dois grupos. Da mesma forma, não 

houve relação destas diferenças com a duração da doença. 
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 O mecanismo preciso envolvido na gênese desta desigualdade permanece 

pouco esclarecido. No entanto, estudos histológicos (Lindsay, Lovegrove et al. 1996) 

mostram maiores alterações no diafragma de pacientes com IC de origem idiopática 

do que naqueles com IC de origem isquêmica. Como anteriormente citado, parece 

haver relação da sensação de dispneia com a percepção do esforço muscular 

inspiratório pelo sistema nervoso central, e esta percepção aumenta quando a 

musculatura ventilatória tem menor força e resistência (Alonso-Gonzalez, Borgia et 

al. 2013). Estas diferenças devem ser consideradas importantes ao planejar a 

utilização de um programa de treinamento muscular específico para a musculatura 

ventilatória, já que as respostas serão diferentes e dependerão do grau de 

comprometimento da mesma. 

 Outros autores demonstram que existe uma relação direta entre o tempo de 

recuperação do VO2 máximo após o teste ergoespirométrico e a capacidade de 

exercício nos pacientes com IC. O período de recuperação nestes pacientes é mais 

prolongado quando comparados a indivíduos sem comprometimento. De fato, 

pacientes que apresentam fraqueza muscular ventilatória após o teste 

ergoespirométrico precisam de maior tempo de recuperação após o exercício 

(Nanas, Nanas et al. 1999). Este fato sugere uma associação entre a fraqueza 

muscular ventilatória e o VO2 máximo. A redução da força e da resistência da 

musculatura ventilatória, com atraso no período de recuperação após o exercício 

pode, em parte, explicar a relação da fraqueza muscular ventilatória e a intolerância 

ao exercício nestes indivíduos (Ribeiro, Chiappa et al. 2012). 

 

2.5 Treinamento da musculatura ventilatória 
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 Os músculos ventilatórios são estrutural e funcionalmente classificados como 

músculos estriados e sua principal função é deslocar a parede torácica para produzir 

ventilação alveolar (De Troyer, Leeper et al. 1997). Apesar de representarem apenas 

3% do peso corporal total, estes músculos apresentam grande capacidade de 

suportar altas demandas, com possibilidade de ajustar a necessidade ventilatória em 

diferentes condições fisiológicas e fisiopatológicas (Robertson and Noble 1997). É 

importante considerar também que estes músculos podem ser treinados, 

aumentando sua força e sua resistência. 

 Como apresentado inicialmente, o diafragma é o principal músculo da 

inspiração e apresenta quatro tipos clássicos de fibras: tipo I, tipo IIa e tipo IIx 

(somente em animais) e IIb, porém difere em termos da proporção dos tipos de fibra, 

o que o confere características funcionais únicas. As fibras do tipo I representam 

55% da constituição total do músculo e apresentam mitocôndrias relativamente 

grandes e numerosas com maior número de capilares, pois a maior parte da energia 

obtida para a contração muscular provém da oxidação dos substratos (Burtscher 

2012). Por apresentarem menor velocidade de contração, também são denominadas 

de fibras de contração lenta, pois seu metabolismo é essencialmente oxidativo. A 

participação destas fibras predomina em atividades prolongadas e de intensidade 

moderada, ou seja, atividades com características de resistência. As fibras do tipo II 

são divididas em IIa e IIb, correspondendo a 25% e 20% da constituição total do 

diafragma, respectivamente (Epstein 1994). Apresentam maior velocidade de 

contração, sendo mais dependentes da glicólise como fonte de energia. Dentro dos 

subtipos das fibras rápidas, as do tipo IIb possuem maior capacidade glicolítica e as 

do tipo IIa têm caráter oxidativo, sendo por isso classificadas como intermediárias no 

aspecto de fatigabilidade (Poole 1997).  
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 O questionamento: “Poderiam os músculos ventilatórios alterar a força e 

resistência como efeito de um programa de treinamento específico como outros 

músculos esqueléticos?” foi sugerido há quase quatro décadas por Leith e Bradley 

(1976) e motivou o primeiro artigo sobre treinamento muscular inspiratório dando 

início a uma série de outros estudos (Leith and Bradley 1976).  

 Habitualmente, as recomendações do treinamento muscular inspiratório (TMI) 

compreendem doenças como IC, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma 

(Gosselink, Troosters et al. 1997), doenças neuro-musculares (McCool and Tzelepis 

1995), além de desmame difícil da ventilação mecânica (Aldrich, Karpel et al. 1989). 

Cabe ressaltar que a doença não deve preceder a indicação do treinamento 

muscular e, sim, a presença de fraqueza muscular (Ribeiro, Chiappa et al. 2009). 

 A fraqueza muscular é conceituada como redução da capacidade de um 

músculo em repouso gerar força e/ou velocidade. Essa condição predispõe à fadiga, 

que se caracteriza por perda na capacidade de desenvolver força e/ou velocidade 

em resposta a uma carga. A diferença entre ambas as situações consiste no fato de 

que a fadiga é reversível com o repouso, ao avesso da fraqueza, que tende a 

agravar com o repouso (Banner 1995). 

 Depois de muitas publicações nesta área, é plausível assegurar que a 

musculatura ventilatória é capaz de aumentar sua força e/ou resistência quando 

submetida a um programa de treinamento (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006). Isso se 

baseia no fato de que os músculos ventilatórios, como qualquer músculo 

esquelético, apresentam características passíveis de condicionamento, de acordo 

com a composição de suas fibras.  

 Para que haja benefícios fisiológicos com o exercício, é imperativo um 

estímulo apropriado que leve a adaptações funcionais na musculatura ventilatória. 
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Esse estímulo adequado deve respeitar três princípios básicos do treinamento 

muscular esquelético: sobrecarga, especificidade e reversibilidade (Baltimore 1995).  

 A sobrecarga significa que os músculos devem ser solicitados acima do limite 

habitual de sua capacidade, para que as células musculares aumentem em volume 

e/ou capacidade funcional. A especificidade sugere que o treinamento deve ser 

direcionado designadamente para as propriedades do músculo, ou seja, diferentes 

rotinas de treinamento são necessárias para obter força ou resistência. Outro fator 

envolvido neste princípio é que somente os músculos que participam ativamente do 

treinamento obtêm benefícios fisiológicos. O princípio da reversibilidade afirma que 

os efeitos do treinamento são transitórios e reversíveis. Portanto, quando os 

benefícios necessitam ser mantidos, uma rotina de treinamento deve ser instituída 

(Reid and Samrai 1995). 

 Fundamentados nestes princípios, os programas de treinamento muscular 

são delineados para melhorar a função muscular, devendo respeitar uma 

intensidade, duração e frequência adequados. Para o treinamento de força, baixas 

repetições e uma alta carga são aplicadas, tendo como resultado uma fibra muscular 

hipertrofiada. Para o treinamento de resistência, aplicam-se várias repetições a uma 

baixa carga. As adaptações que ocorrem com esta estratégia são: aumento na 

capacidade oxidativa e no número e tamanho das mitocôndrias e na densidade 

capilar. Genericamente, os músculos inspiratórios podem ser treinados para força ou 

resistência (Ratnovsky, Elad et al. 2008). 

 O treinamento pode aumentar o volume e o número de miofibrilas e/ou a 

concentração de proteínas sarcoplasmáticas com um aumento da capacidade de 

transporte dos elétrons. Além de aumentar a proporção de fibras resistentes à fadiga 

no diafragma, o treinamento também reduz a suscetibilidade das fibras musculares 
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aos efeitos deletérios do exercício intenso. O treinamento de força com carga 

elevada e baixo número de repetições resulta em aumento no diâmetro e número de 

miofibrilas, notadamente das fibras brancas, determinando uma hipertrofia da fibra 

muscular. Um regime de treinamento de resistência resulta em aumento na 

mitocôndria muscular, nas enzimas liberadoras de energia no sarcoplasma, no 

transporte de elétrons, na capilarização muscular e no metabolismo oxidativo 

(Mancini, Henson et al. 1995; McConnell 2005). 

 Embora o TMI aumente a força e resistência depois de apropriada estratégia 

de treinamento, há pouca informação sobre o impacto da melhora na qualidade de 

vida após o treinamento. Em estudos controlados realizados em pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, a dispneia é menor após TMI (Gosselink, 

Troosters et al. 1997; Decramer, Sibille et al. 2011).  

 Diversos fatores podem explicar a pouca ação do TMI sobre a capacidade 

física. A limitação ao exercício nestes pacientes deve-se a fatores ventilatórios e não 

ventilatórios. Além disso, na presença de grave obstrução ao fluxo aéreo e 

hiperinsuflação, o ganho de força e/ou resistência muscular não leva a um ganho 

significativo de capacidade ventilatória. Portanto, a melhor resposta ao TMI deve ser 

esperada naqueles pacientes que não tenham acentuada obstrução ao fluxo aéreo, 

mas que apresentam evidência de fadiga muscular ventilatória durante o exercício 

(Decramer, Sibille et al. 2011). 

Verges e colaboradores (2008) desenvolveram uma meta-análise envolvendo 

nove estudos realizados pelo seu grupo de pesquisa totalizando quinze anos de 

experiência com treinamento muscular respiratório (TMR) em indivíduos sadios. O 

objetivo foi de avaliar os efeitos promovidos pelo TMR nos mesmos. A amostra foi 

composta por 135 indivíduos (sendo 32 não treinados e 103 treinados), os que 
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formaram o grupo controle (média de idade 29±5 anos) e grupo treinamento (média 

28±4 anos). Como resultado, foi observado um aumento significativo em variáveis 

como Capacidade Vital Forçada (CVF), Pico de Fluxo e Ventilação Voluntária 

Máxima (Verges, Lenherr et al. 2007). 

Quanto à melhora no desempenho avaliada pelo teste de esforço realizado 

em cicloergômetro, apesar do VO2 de pico não ter apresentado alteração 

significativa, o volume minuto (VM) apresentou um aumento significativo quando 

comparada ao grupo controle. Além disso, o tempo de exercício alcançado pelo 

grupo treinamento foi maior quando comparado ao controle e a sensação subjetiva 

de esforço menor (Verges, Lenherr et al. 2007). 

Conforme citado anteriormente, Dall Ago e colaboradores (2006) estudaram 

os efeitos de 12 semanas de treinamento em pacientes com IC e fraqueza da 

musculatura inspiratória (PImax < 70% do predito) e observaram melhora do VO2, 

PImax, VE/VCO2, distância caminhada no teste de caminhada de 6 minutos e 

qualidade de vida (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006). Posteriormente, em 2008 o 

mesmo grupo demonstrou melhora da resposta do fluxo sanguíneo no repouso e 

durante exercício após quatro semanas de treinamento com carga linear pressórica 

(30% da PImax) (Chiappa, Roseguini et al. 2008).  

Em pacientes com IC, o treinamento da musculatura ventilatória demonstrou 

aumento no VO2 máximo (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006), mas esta melhora não está 

completamente compreendida. Um dos possíveis mecanismos que explica este 

aumento no VO2 máximo pode ser o melhor enchimento ventricular direito, já que 

estudos anteriores demonstraram forte associação entre a função ventricular direita 

e o VO2 máximo (Polak, Holman et al. 1983), além da melhora do fluxo sanguíneo 

para os membros (Chiappa, Roseguini et al. 2008). 



52 

 

2.6 Mensuração da força muscular respiratória 

A força muscular respiratória pode ser verificada invasiva ou não 

invasivamente. O processo invasivo pode ser realizado através de um sistema de 

cateteres colocados dentro das cavidades pleurais e abdominais, sendo mensurada 

a denominada pressão transdiafragmática (Pdi). Um cateter é colocado na região 

medial do esôfago e outro no estômago, a pressão do cateter no esôfago reflete a 

pressão pleural, e a pressão do cateter no estômago reflete a pressão abdominal, 

portanto a pressão transdiafragmática é a tensão desenvolvida diretamente pelo 

diafragma, e calculada pela equação: Pdi = Pga - Pes, onde Pdi é a pressão 

transdiafragmática, Pga é a pressão mensurada pelo cateter no estômago, e Pes é a 

pressão mensurada pelo cateter no esôfago (Laporta and Grassino 1985). 

 No processo de verificação não invasiva, o instrumento classicamente 

utilizado para medir, no nível da boca, as pressões respiratórias máximas estáticas 

(PImax e PEmax) consiste em um tubo cilíndrico cuja extremidade distal é fechada, 

porém apresentando um orifício de 1 a 2mm de diâmetro, a extremidade proximal é 

aberta, onde encaixa-se uma peça bucal, sendo realizada através dela as manobras 

expiratórias ou inspiratórias. Uma saída lateral e uma tubulação de plástico rígido 

fazem a comunicação a um manovacuômetro (manômetro aneróide) (Neder, 

Andreoni et al. 1999). 

As medidas de PImax e PEmax são utilizadas para se quantificar a força dos 

músculos respiratórios . A posição ideal para realização da manobra da PImax é 

com o indivíduo sentado, sendo realizada uma inspiração forçada com oclusão do 

circuito (manobra de Muller). O valor da PImax é expresso através de cmH2O, 

precedido de sinal negativo (Tzelepis, Vega et al. 1994).  
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A PEmax pode ser mensurada através do mesmo circuito onde se verifica a 

PImax, diferenciado pela utilização de uma válvula unidirecional inspiratória e, pela 

extremidade expiratória ocluída, realizando-se uma expiração forçada contra o 

sistema ocluído (manobra de Valsalva) (Leith and Bradley 1976; Neder, Andreoni et 

al. 1999). Recomenda-se que tanto para verificação da PImax quanto para 

verificação da PEmax sejam realizadas três mensurações, considerando-se a melhor 

medida (Green 2002). 

As pressões geradas pelos músculos faciais podem alterar a fidedignidade 

dos valores encontrados nas mensurações, por esse motivo recomenda-se a 

utilização de um orifício de 2 mm de diâmetro no sistema, promovendo assim uma 

pequena fuga de ar (Tzelepis, Vega et al. 1994). 

 

2.7 Fadiga muscular respiratória e respostas cardiovasculares 

  Em exercícios prolongados e de grandes intensidades, fisiologicamente 

ocorre o fenômeno da hiperventilação, e a fadiga diafragmática acarreta a utilização 

da musculatura acessória (Johnson, Babcock et al. 1993; Babcock, Pegelow et al. 

2002; Dempsey, Romer et al. 2006). 

Johnson e colaboradores (1993) demonstraram em modelo animal através de 

utilização da estimulação bilateral do nervo frênico (1-20 Hz) que, apesar da grande 

capacidade aeróbia do diafragma, em exercício realizado em intensidade superior a 

85% do VO2máx, um período de até duas horas é necessário para seu 

restabelecimento. Acredita-se que essa fadiga diafragmática seja decorrente aos 

altos níveis de trabalho por longo período (Johnson, Babcock et al. 1993). 

 A literatura apresenta a premissa de que, durante o exercício, o diafragma 

concorre pelo fluxo sanguíneo juntamente com a musculatura periférica ativa 
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(Dempsey, Romer et al. 2006; Dempsey 2012). Um estudo em ratos anestesiados 

demonstrou que a fadiga do diafragma aumenta a frequência de disparo dos 

metaborreceptores do tipo IV neste músculo, sendo a atividade de 

mecanorreceptores do tipo III não foi alterada significativamente (Hill 2000). 

       Em humanos, observou-se que a fadiga muscular inspiratória induzida através 

de exercício de resistência leva a um aumento da descarga simpática, mensurada 

em nervo periférico, além de redução do fluxo sanguíneo no membro em repouso (St 

Croix, Cunningham et al. 1995). 

 

2.8 Metaborreflexo  

Os estudos envolvendo respostas cardiovasculares oriundas da ativação da 

musculatura esquelética datam de 1937, tendo sido realizado por Alan & Smirk, e 

demonstraram que as respostas relativas à pressão arterial advindas da realização 

de exercício, eram mantidas pela isquemia pós-exercício verificada nos membros 

ativos, sugerindo que estas respostas tinham suas origens em fibras aferentes 

musculares, decorrentes da ativação de metabólitos aprisionados nos membros 

isquêmicos. Somente na década de 70 os estudos focados nas investigações 

decorrentes dos reflexos promovidos pelos músculos em atividade apresentaram 

maior desenvolvimento (Dempsey, Smith et al. 2012).  

Michell e colaboradores (1972) apresentaram evidências de que as respostas 

cardiovasculares e ventilatórias reflexas desencadeadas pela contração muscular 

eram ocasionadas pela ativação de pequenas fibras nervosas de condução lenta. 

As fibras aferentes musculares são divididas em quatro grupos, levando em 

conta a velocidade de condução. Fibras tipo I e II são mielinizadas e responsáveis 

pela inervação do fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi, enquanto as fibras tipo 
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III, consideradas como pouco mielinizadas e fibras tipo IV consideradas não 

mielinizadas, são constituídas por terminações nervosas livres, tendo sua 

localização no tecido muscular (Coote, Hilton et al. 1971; Goodwin, McCloskey et al. 

1972). As fibras tipo III localizam-se em estruturas colágenas do tecido muscular e 

as fibras tipo IV estão diretamente relacionadas aos vasos sanguíneos e linfáticos 

(Andres, von During et al. 1985). 

Alguns estudos demonstraram que as fibras do tipo III apresentam uma forma 

de resposta similar à de mecanorreceptores, com propriedade de resposta rápida à 

deformação mecânica da região anatômica onde encontram-se . As fibras tipo IV 

apresentam comportamento similar ao de quimiorreceptores e respondem 

imediatamente ao acúmulo de metabólitos produzidos pela contração muscular 

(Dempsey, Smith et al. 2012).  

Estudos em animais e atletas envolvendo a atenuação de respostas 

cardiovasculares decorrentes de um melhor desempenho diafragmático 

demonstraram que o treinamento de musculatura ventilatória é capaz de reduzir a 

resposta metaborreflexa. (Rodman, Henderson et al. 2003; Witt, Guenette et al. 

2007). A figura abaixo, (fig.3) mostra um desenho esquemático da atuação do 

metaborreflexo muscular respiratório na fadiga muscular ventilatória. 
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Figura 3: Modelo teórico para fadiga muscular ventilatória (Adaptada de Dempsey et al., 2006). 
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↑ fadiga da musculatura periférica 
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Fadiga de musculatura diafragmática associado  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório sobre a oxigenação da 

musculatura de intercostal e antebraço e concentração de lactato sanguíneo durante 

a fadiga muscular ventilatória em pacientes com IC. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Investigar a resposta do volume sanguíneo microvascular para a musculatura 

ventilatória e periférica antes e após indução da fadiga na musculatura 

ventilatória em pacientes com IC. 

2. Verificar o efeito do TMI sobre a resposta do volume sanguíneo 

microvascular para a musculatura ventilatória e periférica antes e após 

indução da fadiga na musculatura ventilatória em pacientes com IC e o efeito 

do TMI. 

3. Mensurar as respostas hemodinâmicas antes e após a da indução da fadiga 

na musculatura ventilatória em pacientes com IC. 

4. Avaliar o efeito do TMI sobre as respostas hemodinâmicas antes e após a da 

indução da fadiga na musculatura ventilatória em pacientes com IC. 

5. Aferir o comportamento da concentração do lactato sanguíneo antes e após a 

da indução da fadiga na musculatura ventilatória em pacientes com IC 

6. Analisar o efeito do TMI sobre a concentração do lactato sanguíneo antes e 

após a da indução da fadiga na musculatura ventilatória em pacientes com IC 
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4.  METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, controlado, para o qual foram 

formados três grupos distintos: 

 Grupo I:  IC – TMI 

 Grupo II:  IC – Controle 

 Grupo III: Saudável 

 

4.1 Amostra 

 A amostra foi composta por 65 indivíduos:12 voluntários saudáveis (grupo 

saudável) e 53 pacientes (grupo IC), sendo que neste grupo, 13 pacientes foram 

excluídos por alterações nas medidas espirométricas, três paciente por falha na 

coleta de informações e 10 por desistência espontânea durante o TMI, portanto 

foram incluídos no estudo 27 pacientes, conforme critérios de inclusão. Todos os 

voluntários foram pré-selecionados no Hospital de Cardiologia Procordis e no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (Clínica de Insuficiência cardíaca). Após 

criteriosa avaliação, 27 indivíduos cumpriram os critérios de inclusão que seguem 

abaixo. Foram excluídos 21 pacientes por apresentarem a medida de PImax maior 

que 70% do predito, 13 pacientes por alterações nas medidas da espirometria, três 

paciente por falha na coleta dos dados e dez por desistência espontânea durante o 

TMI.   
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4.1.1 Critérios de inclusão – Grupo IC 

 Diagnóstico de IC de origem isquêmica e não-isquêmica, com classificação 

funcional  II e III pela NYHA; 

 FEVE menor que 50%; 

 PImax menor que 70% do predito (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006; Chiappa, 

Roseguini et al. 2008) 

 Ciência dos objetivos do estudo e capacidade de colaborar com sua 

realização; 

 

4.1.2 Cirtérios de inclusão – Grupo Saudável 

 Sem história clínica de IC. 

 Exame físico, ecocardiograma e eletrocardiograma de repouso e exercício 

sem alterações significativas. 

 HAS controlada. 

 

4.1.3 Critérios de exclusão 

 Presença de diabetes Mellitus (DM) ou outras doenças cardiovasculares 

descompensadas, doença renal crônica, dislipidemia severa (triglicerídeos 

>600 mg/dl ou colesterol total > 300 mg/dl), ou qualquer outra doença crônica 

que necessite tratamento ativo; 

 Uso de qualquer das seguintes medicações: glicocorticoides, agentes anti-

neoplásicos, psicoativos ou broncodilatadores; 

 Prática de atividade física ou participação em programa de condicionamento 

físico; 

 IC descompensada; 
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 História de infecção recente (nos últimos três meses); 

 Infarto do miocárdio recente (nos últimos três meses); 

 Doença neuromuscular recente, ou qualquer outra doença 

musculoesquelética (nos últimos três meses); 

 História prévia de doença pulmonar [volume expirado no primeiro segundo 

(VEF1/ CVF) < 70% e/ou tabagismo nos últimos três meses]. 

 Apneia do sono, avaliada através do uso do questionário de Berlin (Vaz, 

Drummond et al. 2011). 

 

4.1.4 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos 

(CEP) da Universidade Federal Fluminense – UFF (Parecer ETIC 280-02). Após a 

identificação dos critérios de inclusão e exclusão, todos pacientes que concordaram 

em participar do estudo receberam esclarecimentos quanto aos procedimentos a 

serem adotados, previamente aprovados pelo Comitê de Ética Local, e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) . 

 

4.2 Protocolo Experimental  

 Os pacientes foram pré-selecionados nos serviços ambulatoriais citados 

através das informações médicas registradas nas papeletas e, quando necessário, 

por informações fornecidas pelo próprio médico, compondo os grupos I e II 

(randomização em blocos de dez pacientes). Os indivíduos saudáveis sem história 

clínica de IC e com exame físico, ecocardiograma e eletrocardiograma de repouso e 

exercício sem alterações significativas se quadraram no terceiro grupo (grupo III). Os 

três grupos foram submentidos a avaliações conforme especificado a seguir. 



61 

 

Primeiramente, os pacientes (grupo I: IC – TMI e grupo II: IC – controle) participaram 

de uma avaliação clínica e funcional (DIA1), que foi realizada por médico 

cardiologista e fisioterapeuta especialista, após a qual foram encaminhados para o 

laboratório de ciências do exercício (LACE). Neste local, foi realizado o segundo dia 

de avaliação (DIA 2), que envolveu os três grupos (grupo I: IC – TMI, grupo II: IC – 

controle e grupo III: saudável), para adaptação aos procedimentos do protocolo de 

indução de fadiga. Esta etapa é considerada o Experimento I (fig. 4). 

A partir disso, foi agendada nova avaliação para a realização do protocolo 

experimental propriamente dito (DIA 3). Após dois meses os indivíduos, com 

exceção dos saudáveis (grupo III), retornaram ao LACE para a reavaliação após TMI 

ou controle (DIA 4).  Segue abaixo a descrição detalhada das variáveis analisadas 

nos respectivos dias de avaliação. Tais procedimentos compreenderam o chamado 

Experimento II (fig. 5).  
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Figura 4: Organograma explicativo do experimento 1. 
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Figura 5: Organograma explicativo do experimento 2. 
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DIA 1 – Avaliação e triagem dos pacientes com IC  

Exame clínico: medida de pressão arterial, peso, altura, índice de massa corporal 

(IMC). 

Avaliação funcional especifica: teste de função pulmonar, espirometria, força 

(PImax e PEmax) e resistência muscular ventilatória (manovacuometria- 

Transdutor de pressão- MVD-300-V1.1. Microhard Sistema - Globalmed - Porto 

Alegre - Brasil). 

Adaptação aos resistores inspiratórios: foram realizados 10 minutos de exercício 

ventilatório com resistores inspiratórios acoplados a uma válvula inspiratória 

(Threshoud ® IMT - Healthscan Inc., Cedar Grove, New Jersey) e POWERbreathe 

(Northfield Roaud, Southam Warwichshire, UK), aparelhos estes que foram 

utilizados no protocolo de fadiga ventilatória e no TMI.   

DIA 2 - Indução da fadiga  

 Foi randomizada a ordem da participação do indivíduo no protocolo 

experimental de indução da fadiga (carga) e placebo [para controle da pressão 

parcial final de dióxido de carbono (PETCO2), frequência respiratória (FR) e volume 

minuto (VM)] para o dia 3. Os indivíduos compareceram ao laboratório onde foi 

realizada nova manovacuometria (PImax e PEmax).  

Indução da fadiga: Foi realizada a indução da fadiga da musculatura ventilatória com 

carga pressórica crescente, correspondendo a 60%, 70%, 80% e 90% da PImax (um 

minuto em cada carga) (fig. 6) com o aparelho POWERbreathe (Northfield Roaud , 

Southam Warwichshire, UK) e a FR espontânea até a fadiga. Através de uma peça 

T, o mesmo foi acoplado ao bucal do analisador de gases metabolicos (ULTIMA 

CPX – Medigraphics -Alemanha), sendo medido o VM, FR e PETCO2 e ao 

manovacuômentro para controle da pressão gerada (fig. 7). Foi registrada também 
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continuamente e de forma não invasiva a pressão arterial batimento a batimento em 

quirodáctilo do lado dominante através da fotopletismografia digital por infravermelho 

(Finometer, Finapres, Holanda).  

Além disso, foi utilizada a NIRS para mensuração da oxigenação muscular da 

musculatura respiratória (intercostais – transdutor posicionado no sétimo espaço 

intercostal na linha hemiclavicular à esquerda) e musculatura periférica (antebraço – 

probe posicionado na face anterior, a três centímetros da linha articular do cotovelo). 

A oximetria de pulso forneceu dados da saturação periférica de oxigênio (SpO2). Os 

registros foram contínuos durante todo o protocolo de fadiga até 10 minutos após a 

indução da mesma. A percepção de esforço foi mensurada através da utilização da 

escala de BORG (0-10). 

  A fadiga foi considerada quando o individuo foi incapaz de gerar 80% da 

carga determinada por três vezes consecutivas (fig. 8). (Dall”ago,2006; Chiappa 

2008). 
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Figura 6: Representação do protocolo de indução à fadiga com base nas médias de  

PImax obtidas nos pacientes na avaliação referentes ao dia 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Indivíduo sendo submetido ao protocolo experimental de indução da 

fadiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Representação do comportamento da PImax durante o protocolo de 

indução à fadiga. 
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DIA 3 - Indução da fadiga versus protocolo sem carga  

 Conforme ordem randomizada no dia 2, os indivíduos foram submetidos a 

dois testes consecutivos separados por 30 minutos de repouso: o protocolo 

experimental de indução da fadiga e o mesmo protocolo, porém, sem carga (controle 

de PETCO2, VM e FR, com orientação verbal, tendo como referência os valores 

obtidos no teste com carga no dia 2). O teste foi interrompido no momento 

correspondente ao tempo que o indivíduo levou para atingir a fadiga no protocolo 

com carga no dia 2. 

As variáveis analisadas foram às mesmas do dia 2, adicionadas à 

concentração de lactato sanguíneo no repouso, no momento da fadiga e na 

recuperação (10 minutos após a fadiga). As amostras de sangue arterializado (cerca 

de 20 l) foram obtidas nos dedos da mão direita e imediatamente decantadas em 

fita (BM-Lactate - Boehringer Minnhem, Alemanha) para análise num lactímetro 

(Accusport - Boehringer Mannheim, Alemanha), o qual identifica após um minuto a 

concentração sanguínea de lactato ([Lac]). 

Ao final do dia 3, os pacientes foram randomizados para participarem do 

grupo TMI ou controle. 

 

DIA 4 - Reavaliação  

 Após oito semanas foi realizada reavaliação (repetição do protocolo DIA 3) 

para os grupos I (IC – TMI) e II (IC – controle, que não realizou nenhum tipo de TMI) 

(fig. 9). 
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Figura 9: Representação do protocolo de indução à fadiga com base nas médias de  

PImax obtidas nos pacientes na avaliação referentes ao dia 4. 

 

4.2.1 Avaliação funcional específica 

Teste de função pulmonar:  

 Espirometria convencional foi realizada de acordo com o Consenso Brasileiro 

de Espirometria para obtenção dos valores dos volumes e capacidades pulmonares. 

A prova de função pulmonar (PFP) foi realizada como parte do critério de exclusão, 

sem utilização de broncodilatador para que se pudessem caracterizar os indivíduos 

componentes da amostra como não portadores de doença pulmonar obstrutiva e/ou 

restritiva. Foi utilizado o aparelho EasyOne® Modelo 2001 (Zurique – Suíça). 

 O equipamento cumpre com as normas internacionais de espirometria e da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e antes dos processos de cada 
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teste o foi calibrado segundo orientações do seu manual; o limite de acurácia 

empregado foi de + 3,5%. 

 O sujeito ficou sentado, com o tronco amparado e a cabeça na posição neutra 

durante a realização das manobras. Primeiramente foram dadas as orientações 

quanto à realização do procedimento, que foi demonstrado pelo avaliador. O sujeito 

manteve os lábios constantemente posicionados ao redor do bocal e usou um clipe 

nasal para que vazamentos fossem impedidos. Toda a manobra foi realizada com o 

sujeito respirando dentro do circuito.  Foram aceitas as manobras que 

apresentaram um volume retroextrapolado < 150 ml, pico de fluxo expiratório com 

variação menor que 10% do maior pico de fluxo alcançado entre as manobras e 

duração de aproximadamente seis segundos de expiração forçada.  

 Os testes foram realizados até que fossem alcançadas três manobras 

aceitáveis com pelo menos duas reprodutíveis, ou seja, os valores CVF e VEF1 não 

diferissem mais que 150 ml entre elas. Os maiores valores de CVF e VEF1 foram 

escolhidos. Foram dados intervalos de 1 minuto entre as manobras e o número 

máximo de manobras implementadas foi de oito.  O trabalho de Pereira e 

colaboradores (2007) foi empregado como referência para o cálculo dos valores 

previstos da CVF e do VEF1 do mesmo modo que o cálculo para os limites de 

normalidade (Pereira, Sato et al. 2007): 

Homens: 

CVF= estatura (cm) x 0,0599 – idade x 0,0213 – peso (Kg) x 0,0106 – 3,748 

Limite inferior para CVF= valor previsto – 0,91 

VEF1= estatura (cm) x 0,0398 – idade x 0,0257 – peso (Kg) x 0,0077 – 1,201 

Limite inferior para VEF1 = valor previsto – 0,76  
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Teste da força muscular ventilatória:  

 Medidas de PImax e PEmax foram utilizadas para quantificar a força dos 

músculos inspiratórios e expiratórios. A mensuração da PImax e PEmax constou 

da realização de seis a dez manobras, com intervalo de um minuto entre elas e 

somente o valor máximo foi considerado. Para a mensuração do valor da PEmax foi 

utilizado um transdutor de pressão (Suporte,  300 cmH2O), conectado a um sistema 

composto por duas válvulas unidirecionais, uma inspiratória e outra expiratória (DHD 

Inspiratory Muscle Trainer), acoplado a um bucal . Um orifício de dois mm de 

diâmetro foi utilizado no sistema para manter a glote aberta e prevenir a produção de 

significantes pressões pelos músculos faciais.  

 A manobra foi feita com o indivíduo sentado. Após dois ciclos respiratórios em 

volume corrente (VC), o indivíduo expirou lentamente até o volume residual (VR), 

seguindo uma inspiração máxima contra o circuito ocluso. Foram realizadas 6 a 10 

repetições para eliminar o efeito aprendizagem. O valor obtido para a PImax foi 

verificado diretamente no transdutor de pressão. A PEmax foi mensurada através do 

mesmo circuito, diferenciado pela utilização de uma válvula unidirecional inspiratória 

e, pela extremidade expiratória oclusa. O indivíduo sentado realizou dois ciclos 

respiratórios em VC, fora do circuito, sendo a última expiração até o VR.  

 A seguir, posicionando o bucal na boca, o sujeito realizou uma inspiração 

máxima e lenta até atingir a capacidade pulmonar total (CPT). Imediatamente após, 

o paciente expirou vigorosamente contra o sistema ocluso. A leitura do valor da 

PEmax foi observada no transdutor de pressão.  A equação proposta por Neder e 

colaboradores (1999) foi utilizada como referência para o cálculo do valor previsto de 
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PImax: Homens: y = -0,80(idade) + 155,3; Mulheres: y = -0,60 (idade) + 

145,1(Neder, Nery et al. 1999).  

4.2.2 Treinamento muscular inspiratório 

 Depois de realizada a avaliação inicial, os indivíduos participaram do período 

de treinamento que se estendeu por oito semanas. O treinamento foi realizado pelo 

próprio paciente, seis vezes por semana de segunda a sábado, destas uma vez por 

semana foi realizada no LACE com supervisão. O estudo não foi cego. 

 O treinamento foi feito com um aparelho de resistência pressórica linear 

[Threshold ® IMT (NJ, USA) e/ou POWERbreathe] com carga inspiratória 

determinada em 30% da PImax do indivíduo e com duração da sessão programada 

para 30 minutos (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006). Em geral os pacientes lavaram uma 

semana para a adaptação. Neste período foram orientados a realizarem 30 minutos 

de exercícios em dos períodos de 15 minutos. A aderência ao treinamento foi 

avaliado através do questionamento direto ao paciente no encontro semanal para a 

reavaliação.  

 O Threshold ® IMT (fig. 10A), e POWERbreathe (fig. 10B) são  aparelhos 

frequentemente usado para o TMI. Os mesmos admitem sobrecarga inspiratória de 

forma linear, independente das variações de fluxo geradas pelo usuário durante o 

exercício. A sobrecarga é dada em unidades de pressão (cmH2O) que variam de -

7cmH2O a -41cmH2O com  incrementos de 2 em 2 cmH2O e de 0 a -180 mmHg com 

incrementos de 10 em 10 cmH2O respectivamente. O último foi usado quando foram 

necessárias cargas maiores que –41 cmH2O oferecidas pelo Threshold® IMT. 

  Durante o treinamento, o indivíduo foi orientado a manter um padrão 

ventilatório diafragmático, com a frequência respiratória de aproximadamente 15 a 

20 ciclos por minuto. A posição do treinamento foi à mesma utilizada nas 
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mensurações iniciais. O paciente foi reavaliado semanalmente com a 

manovacuometria digital para reajustar a carga de trabalho.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Aparelho Threshold® IMT. (A); aparelho POWERbreathe (B). 
 
 
 
4.2.3 Espectroscopia quase infravermelha (NIRS) 

A NIRS (ISS- OxiplexTS – USA) fornece as  concentrações de 

oxihemoglobina (HbO2= oxihemoglobina + mioglobina) e desoxihemoglobina (Hb= 

Desoxihemoglobina + mioglobina), estimando a   saturação de O2 (SmO2= 

HbO2/HbO2 + Hb) Para essa determinação, é necessário medir a absorção de dois 

comprimentos de onda diferentes. O OxiplexTS ISS (fig. 11A) utiliza 690 nm  e 830 

nm como o comprimentos de onda de medida (Gratton, Fantini et al. 1997).  

Foram colocados dois transdutores no indivíduo avaliado, posicionados no 

antebraço (AntB) esquerdo e no sétimo espaço Intercostal (Guenette, Vogiatzis et al. 

2008; Habazettl, Athanasopoulos et al. 2010) (IntC) à esquerda (figuras 11B e 11C, 

respectivamente), fixados com uma fita de velcro e cobertos com uma toalha preta 

para impedir a passagem de luz. Foi utilizado o transdutor rígido com, a distância do 

emissor e da luz de quatro cm. Foi monitorada a oxigenação continuamente. A 

captação foi feita com amostragem de um dado por segundo. Os dados foram 

A B 
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analisados sendo realizada a média dos últimos 3 segundos de cada tempo 

respectivamente:  

 

1) repouso - dois minutos;  

2) 1º minuto de exercício (60% da PImax);  

3) 2º minuto de exercício (70% da PImax);  

4) 3º minuto de exercício (80% da PImax);  

5) 4º minuto de exercício (90% da PImax);  

6) fadiga  

7) Primeiro minuto de repouso (pós fadiga) 

8) Quinto minuto de repouso 

9) Décimo minuto de repouso 

10) Foram  calculados os deltas %, tendo o repouso como base. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 11: Imagens ilustrativas mostrando o OxipletTS (A) e o posicionamentos dos 

probes no antebraço (B) e no sétimo espaço intercostal à esquerda (C). 

 

 
4.2.4 Registro contínuo das variáveis Hemodinâmicas 

O sinal de pulso periférico foi registrado continuamente através da 

fotoplestimografia infravermelha digital (Finometer , FMS, Nederland) com ajuste do 

manguito de tamanho adequado no terceiro dedo da mão esquerda. Dessa forma, 

foram registrados a pressão arterial (PA), compreendendo a pressão arterial sistólica 

(PAS), que é a pressão existente dentro das artérias no momento da sístole 

ventricular; a pressão arterial diastólica (PAD), que é a pressão existente nas 

artérias no momento final da diástole ventricular; e a média ponderada dos valores 

instantâneos do pulso arterial durante um ciclo cardíaco, ou pressão arterial média 

(PAM) e o eletrocardiograma, que permite o conhecimento da quantidade de 

batimentos cardíacos por minuto (frequência cardíaca – FC). A partir do traçado da 

PA, através do método Model Flow, estimou-se a quantidade de sangue ejetada pelo 

ventrículo esquerdo a cada batimento (volume sistólico - VS) e posteriormente a 

C 
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quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo por minuto (débito cardíaco 

– DC). 

As mensurações foram contínuas e para cálculos foram computados os 

últimos 3 segundos do repouso, cargas de 60%, 70%,80% e 90% até a fadiga, 

primeiro minuto da recuperação, 5 minutos e 10 minutos após a fadiga. 

A figura 8 apresenta um organograma explicativo dos protocolos 

experimentais, que foram aqui divididos em “experimento 1” (que compreende as 

análises comparativas entre os grupos IC – I e II – e saudáveis – III) e “experimento 

2” (que compreende as análises comparativas entre os grupos IC TMI – grupo I – e 

IC controle – grupo II). 

 

4.2.5 Índice do consumo de Oxigênio/Desoxihemoglobina 

 Muitos estudos tem adotado o sinal da desoxi-Hb/Mb como indicador de 

oxigenação muscular  durante o exercício (Grassi, Pogliaghi et al. 2003; DeLorey, 

Kowalchuk et al. 2005).A resposta da desoxi-Hb é considerada próxima da extração 

de oxigênio na microcirculação, refletindo um balanço entre a oferta e a demanda de 

oxigênio (Vogiatzis, Athanasopoulos et al. 2009).  

 Alguns estudos na literatura tem aplicado método de analises para estimar a 

cinética do fluxo de sanguíneo muscular não invasivamente com base na equação 

de Fick [ Qcap = VO2/ (a-v)O2 Dif] (Qcap= Fluxo sanguíneo capilar; (a-v)O2 

Dif=difrença arterio venosa). Partindo da premissa que a contribuição relativa de 

sangue arterial e venoso permanecem constantes, a proporcionalidade de 

desoxihemoglobina e [(a-v)O2 Dif] também se manteram inalteradas ao  longo do 

tempo, portanto o fluxo muscular capilar tende a ser preservado (Ferreira, Harper et 

al. 2005; Ferreira, Koga et al. 2007).  
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 Portanto em nosso estudo assumimos que a desoxihemoglobina de 

intercostais representa a extração de oxigênio, similar a [ (a-v)O2 Dif]. O VO2(l/mim) 

utilizado no cálculo foi o obtido no protocolo da fadiga muscular respiratória nos 

seguntes tempos repouso, 60,  70, 80, 90%, fadiga, um minutos de recuperação, 

cinco minutos de recuperação e 10 minutos de recuperação.  

 

4.3 Análise estatística 

 O tamanho apropriado da amostra foi de 20 pacientes, calculado utilizando 

média e desvio-padrão obtidos em experimentos preliminares, obtendo-se efeito de 

4% e dispersão de 4% e ajustando-se o poder do teste estatístico para 0,8 e o erro 

alfa para 0,05.  

 Testes univariados foram inicialmente aplicados aos dados para verificar se 

havia homocedasticidade e se as distribuições dos mesmos foram normais e, desta 

forma, determinar a adequação do uso de procedimentos paramétricos. No caso de 

distribuições de dados normais, os resultados obtidos foram analisados através da 

análise de variância (ANOVA) “two-way” (fatores: intensidade e tempo e/ou grupo e 

tempo), seguida do teste de Student-Newman-Keuls como procedimento post hoc 

(LSD). Foi utilizado o teste não paramétrico para comparação da variável BORG. 

Para variáveis nominais (medicamentos) foi realizado o teste Qui-quadrado.O 

coeficiente de correlação produto-momento de Pearson foi utilizado para se 

determinar a associação entre variáveis.  O programa estatístico utilizado foi SPSS. 

Um valor de p<0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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5. RESULTADOS 
 
 

Apresentaremos os resultados da seguinte forma: Experimento I e 

Experimento II (conforme organogramas das figuras 4 e 5).  

 

5.1 Experimento 1 

O experimento 1 compreendeu um estudo transversal formado por dois grupos: 

IC e Saudáveis. 

Na tabela 1, encontram-se os dados antropométricos e clínicos representados na 

forma de médias e desvio padrão (DP). A média de idade dos pacientes foi de 61± 

14 anos, dos saudáveis foi de 62±13 anos, da FEVE do grupo IC foi de 36±9% e dos 

saudáveis foi de 62 ± 4% da PImax. A PImax para indivíduos com IC foi de 61 ± 7 

cmH2O e 123 ± 7 cmH2O para os saudáveis. Os valores de CVF e do VEF1 estavam 

dentro dos limites de normalidade em ambos os grupos. 
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 Características IC - (n=27)  Saudáveis (n=12) P valor 

Genero, masc/fem  17/10  8/4 0,82 

Idade, anos 61 ± 14  62 ± 13  0,90 

IMC  27,5  0,7  26,6  0,7  0,76 

FEVE %  36  3  62  4  <0,05 

PAS (mmHg)  127  7  126  11  0,43 

PAD (mmHg)  70  9  67  11 0,67 

PAM (mmHg)  91  8 89  8  0,45 

FC (bpm)  70  6  70  68 0,87 

 PImax cmH20 61  13  123  12  <0,05 

CVF % predito  80  12  98  18 <0,05 

VEF1 % predito  75  9  97  13 0,05 

SpO2 % 96  5 97  3 0,72 

PETCO2 36  5 34  7 0,34 

Tempo de exercício 
(segundo)  

273  60  397  98  <0,05 

Medicamentos  
  

 

Betabloqueadores  26  0  <0,05 

Inibidores da ECA  25  02 <0,05 

Digoxina  08 0  <0,05 

Antiarrítmico  06 0  <0,05 

AAS  24 05 <0,05 

Espirolactona 12 0 <0,05 

Diuréticos 20 03 <0,05 

 

Tabela 1: dados antropométricos e clínicos de repouso apresentados como média  

DP. FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; PAS = Pressão arterial 

sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica; PAM= Pressão arterial média, IMC = 

índice de massa corpórea; PImax = pressão inspiratória estática máxima; CVF = 
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capacidade vital forçada; VEF1 = Volume expiratório forçado no primeiro segundo; 

FC = frequência cardíaca; SpO2 = Saturação periférica de  oxigênio; PETCO2 =  

pressão parcial final de  dióxido de carbono; AAS = acido acetil salicílico. 

 

Observamos a seguir (fig. 12) os resultados das pressões inspiratórias 

máximas (60  15 em média  DP) e expiratória máxima (88  13 em média  DP) 

no grupo IC e pressões inspiratória máxima (123  12 em média  DP) e expiratória 

máxima (139  4 em média  DP) no grupo saudável na avaliação inicial. 

 

PImax e PEmax na avaliação inicial –  Grupo IC e saudável
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Figura 12: pressões inspiratória e expiratória estáticas máximas nos grupos IC e 

saudável obtidas na avaliação inicial. PImax = Pressão inspiratória estática máxima; 

PEmax = pressão expiratória estática máxima; cmH2O= centímetros de água; IC = 

Insuficiência cardíaca. 
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Nas figuras 13 e 14 são apresentados os gráficos representativos dos 

resultados das variáveis ventilatórias durante o protocolo experimental de indução à 

fadiga (grupos IC e saudável). Pode-se observar que nos dois grupos foram 

encontradas diferenças significativas estatisticamente (p<0,05) para o VO2 (fig. 13C 

e 14C), entretanto, as variáveis VM, PETCO2, e FR (Fig. 13A, B e D; 14A, B e D) não 

apresentaram diferenças significativas quando comparados nas condições carga e 

placebo nos respectivos tempos: repouso, cargas de 60, 70, 80 e 90% da PImax, e 

um, cinco e dez minutos de recuperação. Esta análise foi realizada dentro de cada 

grupo.  

 

Variáveis ventilatórias – Grupo saudável 
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Figura 13: Comportamento das variáveis ventilatórias para os indivíduos saudáveis 

durante o protocolo de indução à fadiga. l/min = litros por minuto; irpm = incursões 

respiratórias por minuto; mmHg = milímetros de mercúrio; 60, 70, 80, 90% = 

percentual da PImax; FAD = momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; 
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REC  5= cinco minutos após a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga; placebo 

= sem resistência inspiratória; carga= com resistência. 

Variáveis ventilatórias – Grupo IC 
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Figura 14: comportamento das variáveis ventilatórias para os indivíduos com IC 

durante o protocolo de indução à fadiga. l/min = litros por minuto; irpm = incursões 

respiratórias por minuto; mmHg = milímetros de mercúrio; 60, 70, 80, 90% = 

percentual da PImax; FAD = momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; 

REC  5 = cinco minutos após a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga; placebo 

= sem resistência inspiratória; carga= com resistência inspiratória. 
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As variáveis hemodinâmicas, quando comparamos na fadiga versus 

recuperação, carga e placebo (grupo saudável – tabela 2 e grupo IC – tabela 3) tem-

se em média do Delta % ± EPM, para o grupo IC, os seguintes valores 

respectivamente: PAS - 21,5 ± 2,9 vs. 5,3 ± 2,8 com p < 0,05 e 2,5 ± 1,9 vs. 2,2 ± 1,3 

com p > 0,05, DC – 56,9 ± 6,1 vs. 11,9 ± 5,0 com p < 0,05; 4,2 ± 3,4 vs. 2,6 ± 3,4 

com p > 0,05. Quando comparado o momento de fadiga na condição carga versus 

placebo, tem-se respectivamente em média do Delta% ± EPM: PAS – 21,5 ± 2,90 vs. 

2,5 ± 1,9 com p < 0,05, DC 56,9 ± 6,1 vs.4,2 ± 3,4 com p < 0,05.  PAM, VS e FC 

obtiveram resultados similares com p < 0,05. Já a PAD não se alterou 

significativamente.  

 
 

 

Parâmetros 

 

 

          Carga 

 

 

           Placebo 

FAD REC  FAD REC  

 

PAS 

 

19,5 ± 4,1
 

 

-4,2 ± 3,1* 

 

 

 

3,8 ± 2,3
†
 

 

1,4 ± 1,5 

 

 

PAM 

 

 

10,4 ± 4,2 

 

-5,4 ± 2,6* 

  

-0,5 ± 1,9 

 

 

-1,7 ± 3,0 

 

 

PAD 

 

 

9,2 ± 3,5 

 

-3,6 ± 3,8 

  

2,5 ± 3,1 

 

-0,3 ± 2,8 

 

 

FC 

 

 

17,7 ± 3,1 

 

4,3 ± 3,1* 

  

-1,0 ± 1,5
†
 

 

0,0 ± 1,1 

 

 

VS 

 

 

19,0 ± 5,9 

 

2,6 ± 3,4* 

  

0,2 ± 2,8 

 

3,8 ± 2,8 

 

 

DC 

 

 

10,3 ± 5,1 

 

7,8 ± 4,5* 

  

1,5 ± 4,3
†
 

 

0,2 ± 2,0 
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Tabela 2: tabela de valores referentes às variáveis hemodinâmicas do grupo 

saudável representadas na forma de média do Delta % ± EPM. FAD = momento da 

fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga). FC = frequência 

cardíaca; PAS = pressão arterial sistólica; PAM = pressão arterial média; PAD = 

pressão arterial diastólica. * = p<0,05 REC vs. FAD mesma condição; † = p<0,05 

FAD VS FAD na condição Carga vs. Placebo.  

 

Parâmetros 

 

 

               Carga 

 

 

              Placebo 

FAD REC  FAD REC  

 

PAS 

 

21,5 ± 2,9 

 

5,34 ± 2,86* 

  

2,5 ± 1,9
†
 

 

2,2 ± 1,3 

 

 

PAM 

 

 

13,8 ± 2,8 

 

1,5 ± 1,9* 

  

2,3 ± 1,5
†
 

 

5,7 ± 1,8 

 

 

PAD 

 

 

2,8 ± 2,8 

 

-0,6 ± 1,9 

  

-0,3 ± 1,5 

 

1,7 ± 1,3 

 

 

FC 

 

 

32,6 ± 4,0 

 

-0,3 ± 1,8* 

  

2,9 ± 2,2
†
 

 

3,1 ± 1,6 

 

 

VS 

 

 

14,5 ± 6,5 

 

4,9 ± 4,9 

  

-1,2 ± 3,2 

 

0,6 ± 3,1 

 

 

DC 

 

 

56,9 ± 6,1 

 

11,9 ± 5,0* 

 

 

 

4,2 ± 3,4
†
 

 

2,6 ± 3,4 

 

 

Tabela 3: tabela de valores referentes às variáveis hemodinâmicas do grupo IC 

representadas na forma de média do Delta % ± EPM. FAD = momento da fadiga; 

REC = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga). FC = frequência 

cardíaca; PAS = pressão arterial sistólica; PAM = pressão arterial média; PAD = 
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pressão arterial diastólica. * = p<0,05 REC vs. FAD mesma condição; † = p<0,05 

FAD VS FAD na condição Carga vs. Placebo.  

 

Os valores absolutos das variáveis hemodinâmicas estão representados nas 

figuras 15 e 16. Vale ressaltar que para as variáveis PAS, PAM, FC e DC no grupo 

IC, a significância estatística das diferenças se deu da mesma forma que o 

observado para as análises dos Deltas % (tabela 3), entretanto, o VS não 

apresentou diferença estatisticamente significativa para os valores absolutos apesar 

da significância demonstrada para os valores de Delta%. 
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Variáveis hemodinâmicas - Grupo IC 
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Figura 15: comportamento das variáveis hemodinâmicas no grupo IC nas situações 

com carga inspiratória e placebo. Carga = resistência inspiratória; placebo = sem 

resistência inspiratória; REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC 1 = tempo 

de recuperação, um minuto após a fadiga; REC 5 = tempo de recuperação, cinco 

minutos após a fadiga; REC 10 = tempo de recuperação, dez minutos após a fadiga; 

* = p < 0,05. 

 

Variáveis hemodinâmicas – Grupo saudável 
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Figura 16: Comportamento das variáveis hemodinâmicas no grupo saudável nas 

situações com carga inspiratória e placebo; Carga = resistência inspiratória; placebo 

= sem resistência inspiratória; REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC 1 = 

tempo de recuperação, um minuto após a fadiga; REC 5 = tempo de recuperação, 

cinco minutos após a fadiga; REC 10 = tempo de recuperação, dez minutos após a 

fadiga. 

 
 A percepção de esforço, mensurada através da utilização da Escala de BORG 

(0-10) apresentou aumento significativo (p < 0,05) quando comparados repouso vs. 
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fadiga e recuperação, com carga inspiratória e placebo para ambos os grupos (fig. 

17). 
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Figura 17: resultados referentes ao esforço percebido de acordo com a Escala de 

BORG (0-10) nos grupos IC (A) e saudável (B). BORG = escala de percepção de 

esforço com variação de 0 a 10; Carga = resistência inspiratória; placebo = sem 

resistência inspiratória REP= repouso FAD= momento da fadiga; REC = tempo de 
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recuperação, dez minutos após a fadiga; * = p < 0,05 quando comparados FAD vs 

REP. 

 
A saturação periférica de oxigênio (SpO2) nos grupos IC e saudável está 

demonstrada na figura 18. Para ambos os grupos a mesma não apresentou variação 

durante os momentos repouso, fadiga e recuperação e, da mesma forma, quando 

comparados com carga e placebo, não encontrou-se diferença estatística. 
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Figura 18: representação gráfica do comportamento da SpO2 nos diferentes 

momentos e diferentes condições para os grupos IC (A) e saudável (B). SpO2 (%) = 

saturação periférica  de Oxigênio; Carga = resistência inspiratória; placebo = sem 
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resistência inspiratória REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC  = tempo de 

recuperação (dez minutos após a fadiga). 

As variáveis de oxigenação muscular periférica no grupo IC estão 

demonstradas na figura 19. As análises foram realizadas comparando-se as 

condições com carga e placebo nos intercostais (fig. 19A, C, E, H) e antebraço (fig. 

17 B, D, F,H). Como mostram as figuras 19A e B, a saturação muscular de oxigênio 

sofreu importante redução do repouso à fadiga em intercostais (IntC) e antebraço 

(AntB) (respectivamente, Delta % de -14,5 ± 3,0 e -5,1 ± 1,0 com p < 0,05).  

 A desoxihemoglobina (fig. 19E e F) de ambos IntC e AntB apresentou um 

aumento do repouso à fadiga (Delta % de 50,0 ± 17,0 e 9,2 ± 3,0, respectivamente, 

com p < 0,05), já a oxihemoglobina de intC (fig. 19C)  apresentou diminuição 

significativa com Delta % 21,1 ± 7,0 (p < 0,05), o mesmo não ocorrendo com a 

oxihemoglobina de AntB, que teve redução, entretanto, com p > 0,05. O total de 

hemoglobina  não apresentou diferença tanto para a musculatura de IntC como para 

a de AntB.  

 A figura 20 demonstra as variáveis de oxigenação muscular periférica no 

grupo saudável. Os intercostais estão representados nas figuras 20A, C, E e G e o 

antebraço nas figuras 20B, D, F e H. Como mostram as figuras 20A e B, a saturação 

muscular de oxigênio parece não sofrer alteração do repouso à fadiga em IntC e 

AntB (respectivamente, Delta % de -1,1 ± 0,7 e 2,1 ± 1,0). 
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Variáveis de oxigenação muscular periférica – Grupo IC 

 

 
 
Figura 19: delta % das variáveis de oxigenação muscular periférica para o grupo IC. 

IC = Insuficiência cardíaca crônica; REP= repouso; FAD = momento da fadiga; REC 

Saturação de Oxigênio
  de Intercostais

REP FAD REC

-20

-10

0

10
Carga

Placebo

*

A

D
e
lt

a
 (

%
)

Saturação de Oxigênio
 de Antebraço

REP FAD REC

-20

-15

-10

-5

0

5

10
Carga

Placebo

*

B

D
e
lt

a
 (

%
)

Oxihemoglobina
 de intercostais

REP FAD REC

-30

-20

-10

0

10

20
Carga

Placebo

*

C

D
e
lt

a
 (

%
)

Oxihemoglobina
de Antebraço

REP FAD REC

-30

-20

-10

0

10

20
Carga

Placebo

D
D

e
lt

a
 (

%
)

Desoxihemoglobina
de Intercostais

REP FAD REC

-10

0

10

20

30

40

50

60
Carga

Placebo

*

E

D
e
lt

a
 (

%
)

Desoxihemoglobina
de Antebraço

REP FAD REC

-10

0

10

20
Carga

Placebo*

F

D
e
lt

a
 (

%
)

Total de oxihemoglobina
de Intercostais

REP FAD REC

-10

0

10

20
Carga

Placebo

G

D
e
lt

a
 (

%
)

Total de oxihemoglobina
de Antebraço

REP FAD REC

-10

0

10

20
Carga

Placebo

H

D
e
lt

a
 (

%
)

 Intercostais  Antebraço

Total de Hemoglobina do 
Antebraço 

Total de Hemoglobina 
dos Intercostais 



91 

 

= tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); * = p < 0,05 quando 

comparados FAD carga vs FAD placebo. 

 
Variáveis de oxigenação muscular periférica – saudável 
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Figura 20: delta % das variáveis de oxigenação muscular periférica para o grupo 

saudável. REP= repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação 

(dez minutos após a fadiga). 



92 

 

As concentrações de lactato sanguíneo estão apresentadas em delta % na 

figura 21, onde pode-se observar que, em ambos os grupos, ocorreu um aumento 

significativo dos valores quando comparado repouso vs. fadiga (p < 0,05). Os 

valores absolutos de repouso, fadiga e recuperação com carga e placebo para o 

grupo IC foram, respectivamente, 2,8 ± 0,6; 4,1 ± 1,6; 2,7 ± 0,5 e placebo foram 2,8 

± 0,6; 2,8 ± 0,8 e 2,9 ± 0,8, respectivamente.  
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Figura 21: concentração sanguínea de lactato nos grupos IC (A) e saudável (B). 

[Lac].s = concentração de lactato sanguíneo; REP = repouso; FAD = momento da 

fadiga; REC  = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); * = p < 0,05. 
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A figura 22 apresenta o índice VO2/Desoxi-Hb, onde observa-se na IC um 

aumento significativo ao longo do tempo quando comparados repouso versus 70, 80 

90% com p<0,05. Já nos indivíduos saudáveis ocorreu aumento do índice na fadiga 

quando comparada com o repouso (p<0,05). 
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Figura 22: Representação gráfica em delta % do índice de extração tecidual de O2 

de intercostais (VO2/Desoxihemoglobina de intercostais);IC= insuficiência cardíaca 
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crônica; Carga = resistência inspiratória; placebo = sem resistência inspiratória 60, 

70, 80, 90% = percentual da pressão inspiratória máxima; FAD = momento da 

fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; REC 5 = cinco minutos após a fadiga; 

REC 10 = dez minutos após a fadiga; * = p < 0,05 quando comparados pré TMI 

carga vs pós TMI placebo e pré controle carga vs pós controle placebo. 

 

5.2 Experimento 2 
 

 
A seguir encontram-se os resultados o do experimento II, que compreendeu 

somente o grupo IC aleatoriamente dividido em dois grupos: TMI e controle. Para 

esta etapa do estudo, um dos pacientes foi excluído por não ter concluído o 

treinamento.  

 Na tabela 4, encontram-se os dados antropométricos de ambos os grupos (IC 

TMI e IC controle) representados na forma de médias ± desvio padrão.  A média de 

idade dos pacientes do grupo TMI foi de 61 ± 14anos, do grupo controle foi de 60 ± 

13anos, a FEVE do grupo TMI teve média de 35 ± 9% e dos saudáveis de 37 ± 6%; 

a PImax foi de 60 ± 13 cmH2O e 60 ± 16 cmH2O, respectivamente para cada grupo. 

Os valores de CVF e do VEF1 em ambos os grupos encontraram-se dentro dos 

limites de normalidade.  
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Características IC- TMI (n=13)  IC-Controle (n=13)  p valor  

Genero, masc/fem  8/5  8/5 0,90  

Idade, anos 61 ± 14  60 ± 13   0,69 

Índice de massa 

corpórea 
27,6  0,6  26,4  0,7  0,55  

FEVE %  35%  9  37%  6  0,34  

PAS (mmHg)  130  21 127  25  0,10  

PAD (mmHg)  70  6  71  12  0,11  

PAM (mmHg)  92  12  94  15  0,91  

FC (bpm)  69  8  66  6  0,56 

 PImax %   60  13  60  16  0,45 

CVF % predito  82,7  12,5  80,9  18,5  0,19  

SpO2 % 96  5 96  3 0,84 

PETCO2 (mmHg) 36  5 33  5 0,34 

VEF1 % predito  88,7  9,5  81,1  13,5  0,14  

Tempo de exercício 

(segundos)  
273  67  275  53 0,34  

Medicamentos  

Betabloqueadores  12 13 0,74 

Inibidores da ECA  10 09 0,53 

Digoxina  03 03 0,91 

Antiarrítmico  03 03 0,67 

AAS  04 02 0,10 

Espirolactona 07 05 0,31 

Diuréticos  12 O8 0,22 
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Tabela 4: Dados antropométricos e clínicas dos grupos IC TMI e IC Controle. Dados 

apresentados em média  DP; FEVE = Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 

PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica; PAM = Pressão 

arterial média; IMC = índice de massa corporal; PImax.= pressão inspiratória estática 

máxima; CVF = Capacidade vital forçada; VEF1 = Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; FC = Frequência cardíaca; SpO2 = Saturação periférica de  

oxigênio; mmHg = milímetros de mercúrio; PETCO2 =  pressão parcial final de  

dióxido de carbono; AAS= acido acetil salicílico. 

 

Como mostra a figura 23, os indivíduos dos grupos TMI e controle 

apresentam  PImax similares no momento pré (fig. 23A). No momento pós, ocorreu 

no grupo TMI um aumento de 77% (60  4 vs. 106  6 - média  EPM - p <0,05) e no 

grupo controle não houve alteração significativa (fig. 23A). Já para a PEmax (fig. 

23B), também ocorreu um aumento porém sem diferença significativa.  
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Figura 23: Valores de PImax (A) e PEmax (B) para ambos os grupos (IC TMI e IC 

controle) nas situações pré e pós. PImax = pressão inspiratória máxima estática; 

PEmax = pressão expiratória máxima estática; cmH2O = centímetros de água. * = p 

< 0,05. 

 
As variáveis ventilatórias volume minuto, frequência respiratória, e PETCO2 

(fig. 24) para ambos os grupos, foram controladas durante o protocolo experimental 

de indução da fadiga (DIA3) nas condições carga e placebo, e não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas.  

 Nas tabelas 5 e 6 estão apresentados os valores absolutos em média ± EP 

das variáveis ventilátórias do grupo TMI e controle, respectivamente. O VO2 nas 

condições antes e após no grupo IC TMI apresentou para o repouso, fadiga e 

recuperação os seguintes valores, respectivamente: 3,7 ± 0,2; 5,8 ± 0,7; 3,3 ± 0,2 
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com p < 0,05 (FAD vs. REP e REC vs. FAD) e 4,0 ± 0,4; 6,4 ± 1,1; 4,1 ± 0,4 com p < 

0,05 (FAD vs. REP.e REC vs. FAD). 

 

Variáveis ventilatórias – TMI e controle 

 

 

Figura 24: Representação gráfica do comportamento das variáveis ventilatórias dos 

grupos TMI e controle. l/min = litros por minuto; irpm = incursões respiratórias por 

minuto; mmHg =  milímetros de mercúrio; 60, 70, 80, 90% = percentual da pressão 
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inspiratória máxima; FAD = momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; 

REC 5 = cinco minutos após a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga. 

 

 

 

 

 

Tabela 5: tabela de valores referentes às variáveis ventilatórias do grupo IC TMI 

representados na forma de média do valor absoluto ± EPM. REP = repouso; FAD = 

momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); VM 

= volume minuto; l/min = litros por minuto; VO2 = consumo de oxigênio; PETCO2 = 

pressão parcial final de dióxido de carbono; mmHg = milímetros de mercúrio; FR = 

frequência respiratória; irpm = incursões respiratórias por minuto. * = p<0,05 FAD vs. 

REP mesma condição; † = p<0,05 REC vs. FAD mesma condição. 
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Antes com carga 

 

  

Após com carga 

REP FAD REC  REP FAD REC  

 

VM (l/min) 

 

 

11,5 ± 3,6 

 

15,9 ± 7,7 

 

10,0 ± 2,9 

  

13,1 ± 3,6 

 

14,0 ± 6,8 

 

10,3 ± 2,7 

 

 

VO2 (ml/kg/min) 

 

 

 

3,7  ± 0,2 

 

5,8 ± 0,7* 

 

3,3 ± 0,2
†
 

  

4,0 ± 0,4 

 

6,4 ± 1,1* 

 

4,1 ± 0,4
†
 

 

 

PETCO2 (mmHg) 

 

 

36,5 ± 6,9 

 

39,1 ± 7,6 

 

38,1 ± 8,2 

  

32,2 ± 6,7 

 

33,6 ± 4,9 

 

35,6 ± 5,4 

 

 

FR (irpm) 

 

 

17,7 ± 5,1 

 

14,1 ± 6,6 

 

18,7 ± 4,3 

  

15,5 ± 4,6 

 

14,8 ± 5,4 

 

15,4 ± 4,3 
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Tabela 6: tabela de valores referentes às variáveis ventilatórias do grupo IC controle 

representados na forma de média do valor absoluto ± EPM. REP = repouso; FAD = 

momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); VM 

= volume minuto; l/min = litros por minuto; VO2 = consumo de oxigênio; PETCO2 = 

pressão parcial final de dióxido de carbono; mmHg = milímetros de mercúrio; FR = 

frequência respiratória; irpm = incursões respiratórias por minuto. * = p<0,05 FAD vs. 

REP mesma condição; † = p<0,05 REC vs. FAD mesma condição. 

 

 

 

Parâmetros 

 

  

Antes com carga 

 

  

Após com carga 

REP FAD REC  REP FAD REC  

 

VE (l/min) 

 

 

12,9 ± 8,1 

 

15.6 ± 7,5 

 

10,9 ± 2,0 

  

11,7 ± 2,8 

 

15,6 ± 7,9 

 

10,6 ± 2,0 

 

 

VO2 (ml/kg/min) 

 

 

 

3,5 ± 0,2 

 

6,4 ± 0,5* 

 

3,6 ± 0,3
†
 

  

3,6 ± 0,3 

 

6,5 ± 0,5* 

 

3,4 ± 0,2
†
 

 

 

PETCO2 (mmH 

 

g) 

 

 

35,7 ± 5,9 

 

36,1 ± 6,5 

 

36,2 ± 4,9 

  

36,0 ± 4,9 

 

35,6 ± 6,0 

 

35,3 ± 5,4 

 

 

FR (irpm) 

 

 

16,7 ± 10,3 

 

16,9 ± 8,6 

 

20,4 ± 11,7 

  

15,4 ± 6,3 

 

17,6 ± 6,9 

 

19,6 ± 8,0 
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Na tabela 7, encontram-se representados os valores absolutos referentes às 

variáveis hemodinâmicas em repouso nos momentos antes e após, nos grupos IC 

TMI e IC Controle. Não apresentaram diferença estatística.  

 

 

 

           Antes com carga         Após com carga 

Variáveis TMI Controle  TMI Controle  

PAS (mmHg) 

 

        130 ± 21 
 

    127 ± 25  126 ± 12 130 ± 29  

PAD (mmHg) 

 

70 ± 6 

 

 

71 ± 14 

 

 

 

67 ± 10 

 

 

69 ± 11 

 

 

PAM (mmHg) 

 

92 ± 12 

 

94 ± 20  

 

87 ± 11 

 

 

92 ± 16 

 

 

FC (bpm) 

 

69 ± 11 

 

 

68 ± 16 

 

 

 

66 ± 6 

 

 

66 ± 12 

 

 

VS (ml) 

 

77 ± 27 

 

 

73 ± 28 

 

 

 

80 ± 24 

 

 

74 ± 28 

 

 

 

DC(l) 

 

 

5,4 ± 2,0 

 

4,6 ± 1,0  

 

5,2 ± 1,0 

 

 

4,4 ± 1,0 

 

 

 

Tabela 7: tabela de valores referentes às variáveis hemodinâmicas dos grupos IC 

TMI e IC controle representados na forma de valores absolutos, nos momentos 

antes e após treinamento ou oito semanas, respectivamente. PAS = pressão arterial 

sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; FC = 

frequência cardíaca; VS = volume sistólico; DC = débito cardíaco; l = litros; ml = 

mililitros; mmHg = milímetros de mercúrio. 
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Quanto às varáveis PAS, PAM, FC, VS e DC no grupo TMI antes e após o 

treinamento muscular inspiratório (tabela 8), quando comparados os valores de delta 

% do repouso à fadiga e do repouso à recuperação, somente a PAD não apresentou 

significância estatística. O mesmo comportamento ocorreu com o grupo controle 

(tabela 9). 

 

 

 

Tabela 8: tabela de valores referentes às variáveis hemodinâmicas do grupo TMI 

representados na forma de média do Delta % ± EPM. FAD = momento da fadiga; 

REC = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); PAS = pressão arterial 

sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; FC = 

frequência cardíaca; VS = volume sistólico; DC = debito cardíaco. * = p<0,05 REC 

vs. FAD mesma condição.  

 

Parâmetros 

 

 

                Antes com carga 

 

 

              Após com carga 

FAD REC  FAD REC  

 

PAS 

 

19,3 ± 3,6 

 

5,5 ± 4,0* 

  

19,6 ± 4,1* 

 

4,1 ± 2,3 

 

 

PAM 

 

 

14,8 ± 4,5 

 

0,2 ± 3,1* 

  

14,5 ± 2,5* 

 

3,0 ± 1,9 

 

 

PAD 

 

 

9,6 ± 5,2 

 

-0,1 ± 2,7 

  

10,0 ± 3,3 

 

1,6 ± 2,0 

 

 

 

FC 

 

 

28,2 ± 5,9 

 

-1,2 ± 1,7* 

  

29,1 ± 3,3* 

 

2,3 ± 2,6 

 

 

VS 

 

 

14,4 ± 9,6 

 

1,5 ± 4,2* 

  

17,2 ± 4,6* 

 

2,1 ± 2,4 

 

 

DC 

 

 

48,2 ± 8,5 

 

9,4 ± 4,6* 

  

44,6 ± 6,4* 

 

7,6 ± 5,1 
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Parâmetros 

 

 

               Antes com carga 

 

 

              Após com carga 

FAD REC  FAD REC  

 

PAS 

 

19,8 ± 4,8 

 

4,2 ± 4,2* 

  

21,3 ± 3,9 

 

8,2 ± 3,8* 

 

 

PAM 

 

 

16,0 ± 3,3 

 

2,9 ± 1,7* 

  

17,5 ± 3,2 

 

4,0 ± 2,1* 

 

 

PAD 

 

 

12,0 ± 2,3 

 

1,8 ± 1,7 

  

17,0 ± 3,1 

 

5,7 ± 2,7 

 

 

FC 

 

 

29,9 ± 4,4 

 

1,0 ± 3,2* 

  

28,6 ± 4,7 

 

-3,3 ± 2,3* 

 

 

VS 

 

 

16,4 ± 8,0 

 

1,9 ± 5,6* 

  

17,6 ± 4,7 

 

-1,3 ± 4,5* 

 

 

 

DC 

 

 

44,4 ± 11,8 

 

-1,7 ± 5,8* 

  

44,6 ± 6,4 

 

5,0 ± 6,5* 

 

 
 

Tabela 9: tabela de valores referentes às variáveis hemodinâmicas do grupo IC 

controle representadas na forma de média do Delta % ± EPM. FAD = momento da 

fadiga; REC10 = tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); PAS = pressão 

arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; FC 

= frequência cardíaca; VS = volume sistólico; DC = debito cardíaco. * = p<0,05 REC 

vs. FAD mesma condição. 
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 Os gráficos da figura 25 representam o comportamento das variáveis 

hemodinâmicas do grupo TMI em valores absolutos. PAS, PAM, FC e DC, quando 

comparados pré TMI com carga vs. pré TMI placebo, mostraram diferenças 

significativas estaticamente (p<0,05). Ocorreu da mesma forma quando comparado 

pós TMI carga versus pós TMI placebo. As variáveis PAD e VS não foram diferentes 

nestas condições. 

O grupo controle obteve respostas similares ao grupo TMI. Porém, quando 

comparados os deltas % dos grupos TMI e controle (fig. 26), não houve diferença 

estatística nos momentos pré e pós, na fadiga, recuperação e repouso. A frequência 

cardíaca pré (TMI: 29 ± 6 bpm; Controle: 30 ± 4) e após (TMI: 29 ± 3 bpm; Controle: 

28 ± 4); o débito cardíaco pré (TMI: 43 ± 7; Controle: 44 ± 11 ) e após (TMI: 44 ± 6; 

Controle: 44 ± 6) e o volume sistólico não sofreram alteração significativa; assim 

como a pressão arterial sistólica pré (TMI: 18 ± 3; Controle: 19 ± 4) e após (TMI: 19 ± 

4; Controle: 21 ± 4); pressão arterial média pré (TMI: 13 ± 4; Controle: 15 ± 3) e após 

(TMI: 14 ± 2; Controle: 16 ± 3) foram semelhantes entre os grupos (P> 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Variáveis hemodinâmicas – TMI 
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Figura 25: Valores absolutos das variáveis hemodinâmicas antes e após oito 

semanas no grupo TMI; carga = resistência inspiratória; placebo = placebo 

inspiratória; l/min = litros por minuto; irpm = incursões respiratórias por minuto; 

mmHg = milímetros de mercúrio; 60, 70, 80, 90% = percentual da pressão 

inspiratória máxima; FAD = momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; 

REC 5 = cinco minutos após a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga; * = 
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p<0,05 quando comparados pré TMI carga vs pós TMI placebo e pré controle carga 

vs pós controle placebo. 

 

Variáveis hemodinâmicas – TMI e controle 
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Figura 26: Valores em delta % das variáveis hemodinâmicas antes e após oito 

semanas nos grupos TMI e Controle. Pré TMI = avaliação inicial do protocolo 

experimental de fadiga; Pós TMI = após oito semanas de treinamento; Pré controle = 

avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga ; Pós controle = após oito 

semanas da avaliação inicial;  REP = repouso FAD = momento da fadiga; REC = 

tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga). 
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As pontuações obtidas na escala de percepção de esforço de BORG 

representadas em mediana ± diferença interquartílica encontram-se representadas 

nas figuras 27A-C para os grupos TMI (fig. 27A) e controle (fig. 27B) antes e após. 

Encontramos diferença significativa com p <0,05 para o grupo IC e controle quando 

comparados o repouso versus fadiga e recuperação com e placebo inspiratória. A 

figura 27C demonstra a condição pré e pós TMI e controle carga, onde pode-se 

observar que não há diferença estatística entre as quatro condições. 

 

Percepção de esforço – TMI e controle 

 

Escala de percepção de esforço
 Pré e Pós Grupo TMI
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5

8
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Escala de percepção de esforço
 Pré e Pós Grupo Controle
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Escala de percepção de esforço
 Pré e Pós Grupos TMI e  Controle
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Figura 27: Resultados da escala de percepção de esforço (BORG). BORG = escala 

de percepção de esforço com variação de 0 a 10; Pré TMI = avaliação inicial do 

protocolo experimental de fadiga; Pós TMI = após oito semanas de treinamento; Pré 

controle = avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga ; Pós controle = após 



109 

 

oito semanas da avaliação inicial;  REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC 

= tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga); *= p <0,05 quando 

comparados os momentos repouso e fadiga. 

 
Nas figuras 28A-C são apresentados os valores de saturação periférica de 

oxigênio dos grupo TMI e Controle carga e placebo. A figura 28C demonstra a 

condição pré e pós TMI e controle carga, na qual se pode observar que não há 

diferença estatística em nenhuma das situações. 

 

 

Saturação periférica de O2 – TMI e controle 
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Figura 28: Valores de saturação periférica de oxigênio. SpO2 (%) = saturação 

periférica de oxigênio; Pré TMI =  avaliação inicial do protocolo experimental de 

fadiga; Pós TMI = após oito semanas de treinamento; Pré controle = avaliação inicial 

do protocolo experimental de fadiga; Pós controle = após oito semanas da avaliação 

inicial; REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação 

(dez minutos após a fadiga). 
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Conforme representado na figura 29, quando comparados Pré TMI vs. Pós 

TMI e Pré vs. Pós-controles para as variavéis SmO2 (fig. 29A e B) e Desoxi-Hb (fig. 

29C eD) (musculatura de IntC e  AntB) temos, respectivamente, os seguintes deltas 

% (repouso - fadiga); SmO2 IntC: TMI -15 ± 2  para -4 ± 2 ; controles: -14 ± 3 para 13 

± 2; AntB: TMI -4 ± 0,8  para -0,3 ± 1; controle: -4 ± 1 para -4 ± 1; Desoxi-Hb IntC 

TMI: -53 ± 8  para -27 ± 3 ; controle: -51 ± 9 para 53 ± 15; Desoxi-Hb AntB TMI: 6 ± 2  

para 4 ± 2 ; controle: 7 ± 2 para 7 ± 1 com  p < 0,05 . 

 

Variáveis de oxigenação muscular periférica – TMI e controle 
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Figura 29: Dados (em delta %) referentes à oxigenação muscular de antebraço e 

intercostais. Pré TMI = avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga; Pós TMI 

= após oito semanas de treinamento; Pré controle = avaliação inicial do protocolo 
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experimental de fadiga; Pós controle = após oito semanas da avaliação inicial;  REP 

= repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos 

após a fadiga); * = p <0,05 quando comparados Pré TMI vs. Pós TMI. 

 

Na figura 30, encontram-se os gráficos referentes às variáveis 

oxihemoglobina (fig. 30A e B) e total de Hemoglobina (fig. 30C e D) da musculatura 

de intercostais e antebraço dos grupos TMI e controle. Não foram encontradas 

alterações significativas. 

 

Oxihemoglobina e Total de Hemoglobina – TMI e controle 
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Figura 30: Dados (em delta %) referentes aos valores de oxihemoglobina mensurado 

em intercostais e antebraço nos diferentes grupos. Pré TMI = avaliação inicial do 

protocolo experimental de fadiga; Pós TMI = após oito semanas de treinamento; Pré 

controle = avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga ; Pós controle = após 
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oito semanas da avaliação inicial;  REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC 

= tempo de recuperação (dez minutos após a fadiga). 

 
As tabelas 10 e 11 demonstram os valores absolutos das variáveis de 

oxigenação muscular no repouso, fadiga e recuperação nos grupos TMI e controle, 

respectivamente. 

 
 

 

Tabela 10: tabela de valores referentes às variáveis de oxigenação muscular do 

grupo IC TMI, antes e após TMI, na forma de média do valor absoluto ± DP. REP = 

repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos 

após a fadiga).  SmO2 IntC = saturação muscular de oxigênio de intercostais; SmO2 

AntB = saturação muscular de oxigênio de antebraço; OxiHb IntC = oxihemoglobina 

de intercostais; OxiHb AntB = oxihemoglobina de antebraço; DesoxiHb IntC = 

desoxihemoglobina de intercostais; DesoxiHb AntB = desoxihemoglobina de 

 

Parâmetros 

 

  

Antes carga 

 

  

Após carga 

REP FAD REC  REP FAD REC  

         

SmO2 IntC 63,3 ± 11,5 54,8 ± 15,4 63,5 ± 10,5  64,1± 10,7 55,6± 11,3 66,8 ± 15,7  

SmO2 AntB 65,1 ± 11,3 62,3 ± 12,1 66,0 ± 9,6  63,9 ± 8,4 61,2 ± 9,3 63,0 ± 8,4  

OxiHb  IntC 10,4 ± 5,8 9,9 ± 6,3 10,8 ± 6,3  12,4 ± 8,8 11,4 ± 8,5 17,8 ± 26,3  

OxiHb AntB 48,1 ± 22,1 46,0 ± 21,3 47,9 ± 19,7  42,2± 13,0 43,6± 13,8 46,9 ± 18,6  

DesoxiHb IntC 5,1 ± 2,3 7,4 ± 2,9 5,4 ± 2,4  5,3 ± 3,3 7,5 ± 3,8 5,8 ± 3,9  

DesoxiHb  

AntB 

24,9 ± 8,2 27,4 ± 9,2 24,8 ± 8,3  25,9 ± 8,2 27,9 ± 9,0 25,7 ± 5,3  

Total Hb IntC 15,8 ± 7,4 16,3 ± 8,7 16,5 ± 8,0  19,5± 14,6 18,8± 14,0 22,7 ± 31,0  

Total Hb AntB 

 

 

69,8 ± 22,9 69,3 ± 22,6 68,9 ± 22,1  70,5± 17,7 70,7± 17,9 73,5 ± 21,2  
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antebraço; Total Hb IntC = Total de hemoglobina de intercostais; Total Hb AntB = 

Total de hemoglobina de antebraço.  

 

Tabela 11: tabela de valores referentes às variáveis de oxigenação muscular do 

grupo IC controle, antes e após oito semanas, representados na forma de média do 

valor absoluto ± DP. REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de 

recuperação (dez minutos após a fadiga).  SmO2 IntC = saturação muscular de 

oxigênio de intercostais; SmO2 AntB = saturação muscular de oxigênio de antebraço; 

OxiHb IntC = oxihemoglobina de intercostais; OxiHb AntB = oxihemoglobina de 

antebraço; DesoxiHb IntC = desoxihemoglobina de intercostais; DesoxiHb AntB = 

desoxihemoglobina de antebraço; Total Hb IntC = Total de Hemoglobina de 

intercostais; Total Hb AntB = Total de Hemoglobina de antebraço.  

 

As tabelas 12 e 13 compreenderam os valores em delta % das variáveis de 

oxigenação muscular antes e após oito semanas, no momento fadiga e recuperação 

nos grupos TMI e controle, respectivamente. 

 

Parâmetros 

 

  

Antes carga 

 

  

Após carga 

REP FAD REC  REP FAD REC  

         

SmO2 IntC 63,3 ± 11,5 54,8 ± 15,4 63,5 ± 10,5  64,1± 10,7 55,6± 11,3 66,8 ± 15,7  

SmO2 AntB 65,1 ± 11,3 62,3 ± 12,1 66,0 ± 9,6  63,9 ± 8,4 61,2 ± 9,3 63,0 ± 8,4  

OxiHb  IntC 10,4 ± 5,8 9,9 ± 6,3 10,8 ± 6,3  12,4 ± 8,8 11,4 ± 8,5 17,8 ± 26,3  

OxiHb AntB 48,1 ± 22,1 46,0 ± 21,3 47,9 ± 19,7  42,2 ± 13,0 43,6± 13,8 46,9 ± 18,6  

DesoxiHb IntC 5,1 ± 2,3 7,4 ± 2,9 5,4 ± 2,4  5,3 ± 3,3 7,5 ± 3,8 5,8 ± 3,9  

DesoxiHb  

AntB 

24,9 ± 8,2 27,4 ± 9,2 24,8 ± 8,3  25,9 ± 8,2 27,9 ± 9,0 25,75 ± 5,3  

Total Hb  IntC 15,8 ± 7,4 16,3 ± 8,7 16,5 ± 8,0  19,5 ± 14,6 18,8 ± 14,0 22,7 ± 31,0  

Total Hb  AntB 

 

 

69,8 ± 22,9 69,3 ± 22,6 68,9 ± 22,1  70,5± 17,7 70,7± 17,9 73,5 ± 21,2  
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Tabela 12: tabela de valores referentes às variáveis de oxigenação muscular do 

grupo IC TMI, antes e após TMI, representados na forma de média do Delta % ± 

EPM. FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez minutos após a 

fadiga).  SmO2 IntC = saturação muscular de oxigênio de intercostais; SmO2 AntB = 

saturação muscular de oxigênio de antebraço; OxiHb IntC = oxihemoglobina de 

intercostais; OxiHb AntB = oxihemoglobina de antebraço; DesoxiHb IntC = 

desoxihemoglobina de intercostais; DesoxiHb AntB = desoxihemoglobina de 

antebraço; Total Hb IntC = Total de Hemoglobina de intercostais; Total Hb AntB = 

Total de Hemoglobina antebraço.  

 

 

 

Parâmetros 

 

 

Antes carga 

 

 

Após carga 

FAD REC  FAD REC  

 

SmO2 IntC 

 

-15,7 ± 2,1 

 

0,7 ± 1,2 

  

-4,6 ± 2,3 

 

0,0 ± 1,2 

 

SmO2 AntB -4,9 ± 0,9 0,4 ± 1,2  0,3 ± 1,4 -0,4 ± 1,3  

Oxi IntC -18,5 ± 6,3 3,5 ± 5,6  -5,8 ± 4,3 -1,1 ± 4,1  

Oxi AntB -4,9 ± 2,2 0,1 ± 2,3  -3,6 ± 3,9 0,5 ± 2,1  

Deoxi IntC 53,1 ± 8,5 -2,3 ± 5,7  27,3 ± 3,9 0,6 ± 4,4  

Deoxi AntB 6,9 ± 2,0 -5,2 ± 2,3  4,2 ± 3,0 0,3 ± 2,8  

Total Hb IntC  -3,4 ± 6,2 9,9 ± 8,6  -2,6 ± 3,8 -1,2 ± 3,6  

Total Hb AntB -4,0 ± 1,8 2,6 ± 2,8  -1,0 ± 1,8 0,3 ± 1,6  
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Tabela 13: tabela de valores referentes às variáveis de oxigenação muscular do 

grupo IC controle, antes e após oito semanas, representados na forma de média do 

Delta % ± EPM. FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação (dez 

minutos após a fadiga).  SmO2 IntC = saturação muscular de oxigênio de 

intercostais; SmO2 AntB = saturação muscular de oxigênio de antebraço; OxiHb IntC 

= oxihemoglobina de intercostais; OxiHb AntB = oxihemoglobina de antebraço; 

DesoxiHb IntC = desoxihemoglobina de intercostais; DesoxiHb AntB = 

desoxihemoglobina de antebraço; Total Hb IntC = Total de Hemoglobina de 

intercostais; Total Hb Total AntB = Total de Hemoglobina de antebraço.  

 

A figura 31 mostra a variação da concentração de lactato sanguíneo nos 

grupos TMI e Controle nas condições pré e pós TMI e pré e pós controle, em  

repouso, na fadiga e  na recuperação (* = p <0,05 quando comparados o momento 

FAD pré TMI VS FAD pós TMI). No grupo TMI, antes do treinamento, no repouso, 

 

Parâmetros 

 

 

Antes carga 

 

 

Após carga 

FAD REC  FAD REC  

 

SmO2 IntC 

 

-14,7 ± 3,3 

 

0,9 ± 2,1 

  

-13,6 ± 1,4 

 

5,1 ± 5,9 

 

SmO2 AntB -4,4 ± 1,6 1,9 ± 1,4  -4,2 ± 1,4 -1,2 ± 0,5  

Oxi IntC -12,0 ± 5,3 0,0 ± 3,7  -13,8 ± 5,2 -3,1 ± 3,8  

Oxi AntB -3,7 ± 1,9 2,5 ± 3,2  -3,6 ± 2,1 3,6 ± 2,5  

Deoxi IntC 51,5 ± 9,9 2,5 ± 3,7  52,8 ± 15,9 4,7 ± 6,6  

Deoxi AntB 7,3 ± 2,2 -1,0 ± 1,6  7,8 ± 1,2 -0,7 ± 1,4  

Total Hb IntC -0,9 ± 4,4 3,4 ± 2,2  1,1 ± 1,6 -0,7 ± 1,4  

Total Hb AntB -0,4 ± 0,7 -0,1 ± 1,9  0,2 ± 1,0 3,9 ± 2,4  
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fadiga e recuperação, os valores absolutos são, respectivamente: 2,8 ± 0,8; 3,9 ± 1,0 

e 2,9 ± 0,5 (p <0,05), já após TMI, no repouso, fadiga e recuperação são: 2,4 ± 0,4; 

3,2 ± 0,7 e 2,5 ± 0,6 (p <0,05). Quando comparados os momentos da fadiga em 

delta% o lactato pré (TMI: 41 ± 8; Controle: 40 ± 9) e após (TMI: 27 ± 8; Controles: 

41 ± 11), encontra-se diferença estatisticamente significativa com p < 0,05. 
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Figura 31: Delta % da concentração sanguínea de lactato nos dois grupos, nas 

diferentes situações. Pré TMI = avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga; 

Pós TMI = após oito semanas de treinamento; Pré controle = avaliação inicial do 

protocolo experimental de fadiga; Pós controle = após oito semanas da avaliação 

inicial;  REP = repouso; FAD = momento da fadiga; REC = tempo de recuperação 

(dez minutos após a fadiga); * = p < 0,05 quando comparados o momento FAD pré 

TMI VS FAD pós TMI . 

 

A figura 32 apresenta o tempo de exercício dos grupos IC TMI e IC controle 

antes e após; podemos observar quando comparados o grupo IC TMI pré versus IC 
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TMI após temos os respectivos valores (em segundos), 273 ± 67 para 332 ± 65 com 

p < 0,05. 
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Figura 32: Tempo de exercício dos grupos IC TMI e controles antes e após; Pré TMI 

= avaliação inicial do protocolo experimental de fadiga; Pós TMI = após oito 

semanas de treinamento; Pré controle = avaliação inicial do protocolo experimental 

de fadiga; Pós controle = após oito semanas da avaliação inicial; * = p <0,05 quando 

comparados o momento pré TMI VS pós TMI ; s = segundos. 

 

A figura 33 mostra a existência de correlações positivas entre a  PImax vs. 

FEVE% no grupo  IC TMI no momento Pré (fig. 33A – r = 0,73),  demonstrando uma 

associação entre as variáveis com p < 0,05. A figura 33B demonstra a correlação no 

mesmo grupo após oito semanas de treinamento, apresentando um r = 0,21, porém 

sem significância estatística. 
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Correlação entre PImax e FEVE% 
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Figura 33: Representação das correlações da PImax e FEVE% nos momentos Pré 

(A) e Pós (B) no grupo IC TMI; r= correlação de Pearson. 
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Figura 34 demonstra o VO2 antes e após o TMI, observamos que o VO2 

aumentou significativamente quando comparados o repouso e a fadiga no pré TMI, 

após TMI não houve alteração significativa, assim como nas situações placebo Pré e 

Pós TMI. 
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Figura 34: Representação gráfica do consumo de oxigênio Pré e Pós TMI;IC= 

insuficiência cardíaca crônica; Carga = resistência inspiratória; placebo = sem 

resistência inspiratória 60, 70, 80, 90% = percentual da pressão inspiratória máxima; 

FAD = momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; REC 5 = cinco 

minutos após a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga. 

 

 
Na figura 35A observa-se o comportamento do índice VO2/Desoxi-Hb no pré e 

pós TMI . O mesmo aumentou significativamente para as cargas de 70, 80,90%. 

Quando comparados a pré e pós no grupo controle não encontramos diferenças 

significativas (35B). Na figura (35C) estão apresentados os dois grupos IC TMI e 
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controle no pré e pós, localizamos diferença significativa no grupo pós TMI quando 

comparados as outras condições. 

 

Índice VO2/Desoxi-Hb - TMI 
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Figura 35: Representação gráfica em delta % do índice de extração tecidual de O2 

de intercostais (VO2/Desoxihemoglobina de intercostais) na condição carga no Pré e 

Pós Grupo TMI (35A), Pré e Pós Grupo controle (35B), Pré e Pós Grupo TMI e Pré e 
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Pós Grupo controle(35C);Pré TMI antes de treinamento: Pós TMI= após 8 semanas 

de TMI; 60, 70, 80, 90% = percentual da pressão inspiratória máxima; FAD = 

momento da fadiga; REC 1 = um minuto após a fadiga; REC 5 = cinco minutos após 

a fadiga; REC 10 = dez minutos após a fadiga; * = p < 0,05 quando comparados pré 

TMI carga vs pós TMI na condição carga. 
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6. DISCUSSÃO   

 
 

Alguns aspectos caracterizam  esse estudo como inovador, destacamos 

inicialmente sua orginalidade, pois é o primeiro estudo que investiga o 

desencadeamento da resposta metaborreflexa durante fadiga da musculatura 

respiratória sobre a oxigênação da musculatura de intercostais em humanos com 

insuficiência cardíaca crônica (IC). Além disso, avaliamos o efeito do treinamento 

muscular inspiratório (TMI) nesta condição.   

No experimento 1 testamos a hipótese de que ocorreria redução da oxigenação 

muscular intercostal durante o desencadeamento da resposta metaborreflexa pela 

fadiga respiratória em pacientes com IC. Nossos resultados demonstraram uma 

redução significativa da saturação muscular de oxigênio (SmO2%) no intercostal 

(IntC)  e no antebraço (AntB) do repouso à fadiga no grupo IC, o que não ocorreu no 

grupo saudável. Pode-se inferir destes resultados que o trabalho aumentado da 

musculatura respiratória desencadeou a liberação de metabólitos locais, que 

levaram ao aumento da resposta metaborreflexa, gerando vasoconstricção periférica 

reflexa. Entretanto, os pacientes com IC não suportaram o aumento da carga 

inspiratória por inadequação do fornecimento e utilização de oxigênio. Os resultados 

sugerem que a fadiga respiratória leva a isquemia relativa dos músculos intercostais 

e periféricos na IC. 

 No experimento 2 analisamos se o treinamento muscular inspiratório atenua a 

redução oxigenação da musculatura de intercostal e antebraço e o aumento da 

concentração de lactato sanguíneo que ocorre durante a fadiga muscular respiratória 

em pacientes com IC. Os resultados demonstraram que, após o TMI, ocorreu 

atenuação do efeito de redução da oxigenação (SmO2 e desoxi-Hb), que ocorre 
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durante a fadiga respiratória. Além disso, o TMI teve como efeito a inibição do 

aumento da concentração de lactato sanguíneo que ocorre durante a fadiga 

respiratória, evidenciando menor produção e/ou aumento da remoção do lactato. 

 Os mecanismos implicados na diminuição da capacidade de exercício e na 

dispneia em pacientes com IC não são claros, mas provavelmente abrangem a 

oxigenação microvascular e a função da dinâmica vascular, assim como a disfunção 

ventricular, é dada como um importante fator limitante do fluxo sanguíneo nestes 

pacientes (Myers and Froelicher 1991). 

 O leito microvascular funcional é imprescindível para a provisão adequada 

dos suprimentos de oxigênio e de outros nutrientes, bem como a remoção de 

produtos metabólicos. Qualquer redução na sua função ou estrutura diminui o 

número de eritrócitos nos capilares e reduz o fluxo de oxigênio e, como decorrência, 

a oxigenação para o miócito (Poole and Musch 2010). Dessa forma, as mudanças 

microvasculares também apresentam graves consequências na regulação da função 

mitocondrial, podendo aumentar as taxas de depleção de creatina-fosfato e o uso 

das reservas de glicogênio, o que induz à fadiga muscular precoce (Meyer, Borst et 

al. 2001).  

As fibras do diafragma apresentam área seccional menor que os demais 

músculos estriados esqueléticos dos membros. Em virtude de o número de capilares 

que circundam cada fibra ser similar, a distância para a difusão fica reduzida, 

acarretando em uma oxigenação mais eficaz no diafragma do que nos demais 

músculo (Easton, Hawes et al. 1999).                     

Na pesquisa de Tikunov e Levine (1997), foi estudada a distribuição das fibras 

através de biópsia da porção costal do diafragma em 10 pacientes com IC e sete 

indivíduos saudáveis. A proporção de fibras tipo I, IIa e IIb em indivíduos saudáveis 
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foi, respectivamente, [média(DP)]: 43(2)%, 40 (2)%, e 17(1)% e nos pacientes com 

IC: 55(2)%, 38(2)%, e  7(2)%. Essa alteração na proporção dos tipos de fibras é 

compatível com a adaptação ao treinamento de resistência nos músculos dos 

membros de indivíduos saudáveis (Tikunov, Levine et al. 1997), porém, a função 

mitocondrial está reduzida (Ascensao, Magalhaes et al. 2005), diferentemente do 

que acontece no indivíduo treinado (Bravo, Gimenes et al. 2012). 

Hughes e colaboradores (1999) estudaram a alteração da força e resistência 

diafragmática de 20 pacientes com IC e 15 controles, e concluíram que ocorre uma 

redução na força do diafragma, fato este que possivelmente seria devido a um 

aumento da proporção de fibras tipo IIb, mas a resistência global dos músculos 

respiratórios permaneceu bem preservada (Hughes, Polkey et al. 1999). 

Dentre as alterações na composição das fibras musculares periféricas e 

respiratórias na IC, observa-se a atrofia, a diminuição das fibras fatigáveis tipo IIb, 

aumento nas tipo I que são oxidativas, a diminuição no tamanho e no número de 

mitocôndrias. As fibras tipo IIb produzem  de 1,5 a 2,0 vezes mais força do que as 

fibras do tipo I (Sieck and Fournier 1989), que estão em menor número na IC  

(Tikunov, Levine et al. 1997). Observou-se também que a área de secção 

transversal das fibras do diafragma e dos músculos da caixa torácica está reduzida 

nestes pacientes  (Lindsay, Lovegrove et al. 1996) e que ocorre redução do fluxo 

sanguíneo regional (Supinski, DiMarco et al. 1994; Chiappa, Roseguini et al. 2008)  

 No estudo de Myers e colaboradores (2001) que avaliou o prognóstico e a 

disfunção muscular respiratória de 244 pacientes com IC sistólica, a PImax era 28% 

menor em comparação a indivíduos saudáveis (Myers and Froelicher 1991). Em 

nosso estudo obtivemos valores similares, com redução de 30% nos pacientes com 

IC, o que não é na verdade surpreendente, considerando que um dos critérios de 
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inclusão foi valor de PImax menor que 70% do valor predito, assim como aplicado 

em outros estudos (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006; Chiappa, Roseguini et al. 2008; 

Winkelmann, Chiappa et al. 2009).  

 O valor de normalidade da PImax para um adultos jovens do sexo masculino 

é de -125 cmH2O e de PEmax 230 cmH2O. Para as mulheres esse valor pode ser 

30% menor e, após os 20 anos de idade ocorre uma queda de 0,5 cmH2O por ano 

(Neder, Andreoni et al. 1999).   Um estudo conduzido com 100 indivíduos 

apresentou como proposta encontrar parâmetros de normalidade para Pimax na 

população brasileira. A PImax apresentou uma forte correlação com aptidão física e 

VO2max,  sendo os valores preditos de PImax para homens de 129 ± 17,cmH2O e 

mulheres 101 ± 13 cmH2O (Neder, Nery et al. 1999) . Em nosso estudo, obtivemos 

aumento significativo quando comparados  antes  e após TMI, respectivamente, 60  

4 cmH2O versus 106  6 cmH2O, portanto, baseado no índice de referência nacional, 

os pacientes com IC se encontravam 53% abaixo do normal antes do TMI e após 

ainda apresentam uma diferença de 18%. 

A PImax aumentou em nosso estudo em 77% após TMI, corroborando o 

estudo randomizado de  Chiappa e colaboradores (2008), no qual foi realizado 

treinamento por quatro semanas e que obteve um aumento em média ± DP de 60 ± 

8 cmH2O pré TMI para 103 ± 16 cmH2O no pós TMI, o que corresponde a 71% de 

aumento (Chiappa, Roseguini et al. 2008). Já Dall Ago e  colaboradores (2006) em 

estudo aleatório obteve um aumento de 112% com TMI com duração de  12 

semanas, sendo que a maior  elevação da força ocorreu nas primeiras quatro 

semanas (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006).  

 Ajustes na atividade nervosa autonômica para o sistema cardiovascular 

durante o exercício são fundamentais no conjunto de respostas integrativas que 
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ocorrem paralelamente ao aumento das demandas metabólicas dos músculos 

esquéleticos em atividade. O exercício dinâmico é caracterizado pela redução da 

resistência vascular periférica e  por aumentos na FC, VS e DC dependentes da 

intensidade do exercício. Estas modificações na hemodinâmica circulatória 

produzem elevação moderada na PA (Murphy, Mizuno et al. 2011). 

 Nesta condição descrita acima, o fluxo sanguíneo para os músculos 

esqueléticos é elevado linearmente, aumentando assim a oferta de oxigênio e 

nutrientes para o músculo ativo (Middlekauff, Nitzsche et al. 2001). Inversamente, 

durante uma contração isométrica ocorre significativa elevação na pressão 

intramuscular, com isso o fluxo sanguíneo para os músculos aumenta em menor 

proproção e pode até mesmo ser reduzido, como no caso de contrações de grande 

intensidade em grandes grupos musculares (Mitchell 1990). O protocolo 

experimental realizado neste estudo promoveu a fadiga nos indivíduos, com 

provável envolvimento de grande componente estático no grupo IC, no qual 

obtivemos uma redução do índice de extração tecidual de oxigênio (Ferreira, Harper 

et al. 2005; Ferreira, Koga et al. 2007), que infere o fluxo sanguíneo para a 

musculatura ativa (intercostais). 

 Para o cálculo do indice de extração tecidual de oxigênio assumimos que a 

desoxihemoglobina de intercostais representa a extração de oxigênio, similar a [ (a-

v)O2 Dif]. O VO2(l/mim) utilizado no cálculo foi o obtido no protocolo da fadiga 

muscular respiratória, e é  importante salientar que o VO2 corresponde ao consumo 

de todo o corpo e que a musculatura respiratória compreende, em indivíduos sadios, 

3 a 5% do consumo total (De Troyer and Estenne 1988). Pesquisa em individuos 

saudáveis mostraram que o VO2max durante a hiperpneia é de 13 a 15% maior que 

sem hiperpneia. O estudo concluiu que, apesar do aumento significativo do VO2 em 
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individuos saudáveis, isto não leva a limitações (Aaron, Seow et al. 1992) e que, 

durante a hiperisuflação, diminui a eficiência da bomba muscular respiratória e 

aumenta o VO2 (Collett and Engel 1986).   

 Mcconnell e colaboradores (2010), em seu estudo avaliaram se o 

metaboreflexo muscular inspiratório foi ativado durante as cargas inspiratórias de 50, 

60, 70, 80 e 90% da  PImax em remadores, e encontraram um aumento significativo 

da FC na carga de 50%, mas nenhuma alteração de  na pressão arterial. Em 

contraste, na carga de 60% da PImax, não houve apenas um aumento na FC, mas 

também aumentou a PAM, PAS e PAD, em comparação com os valores basais. 

Esses aumentos foram apresentados a partir de 60 segundos de exercício com 

resistência e atribuídos à ativação do metaboreflexo muscular inspiratório na carga 

de 60% (McConnell and Griffiths 2010).   

 Esta observação é consistente com os achados de Sheel e colaboradores e 

Witt e colaboradores durante carga inspiratória de PImax 60%. Ambos os estudos 

apresentaram um aumento dependente do tempo em FC e PAM nos primeiros dois 

a três minutos do início da respiração com resistência. Em nosso estudo utilizamos 

um protocolo experimental de cargas progressivas de 60, 70, 80, 90% até a fadiga 

com um minuto em cada carga, pois é possível que haja uma intensidade de limiar 

de trabalho que é necessária para ativar o  

metaboreflexo muscular inspiratório. Nossos dados são inteiramente consistentes 

com a possibilidade de que o acúmulo dos metabólitos nos músculos inspiratórios 

estaria associado com um limite mínimo de trabalho muscular inspiratório e que esta 

acumulação também poderia provocar a  fadiga dos músculos inspiratórios. 

 Na IC podem ocorrer mudanças estruturais como a dilatação do ventrículo 

esquerdo, levando à diminuição do DC; atividade simpática nervosa elevada 
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cronicamente e disfunção endotelial (Vatner, Higgins et al. 1971).  Muitas pesquisas 

sugerem que o ergorreflexo está com sua função alterada na IC. Estudos em 

humanos  e animais reportaram que o ergorreflexo exagerado observado na IC é 

mediado por uma hiperatividade do mecanorreflexo, enquanto a função do 

metaborreflexo parece estar inibida (Middlekauff, Nitzsche et al. 2000; Carrington, 

Fisher et al. 2004; Smith, Mitchell et al. 2005; Smith, Williams et al. 2005; Wang, Li et 

al. 2010).  

 É importante destacar que a atividade muscular simpática está cronicamente 

aumentada na IC (Negrao, Rondon et al. 2001), o que leva a uma redução crônica 

da perfusão da musculatura esquelética, impedindo a remoção adequada dos 

metabólitos durante o exercício. Desta forma, a exposição crônica aos metabólitos 

em excesso poderia resultar numa subregulação dos metaborreceptores ou numa 

redução da sua sensibilidade (Murphy, Mizuno et al. 2011). 

 Porém, outros estudos discordam dessa premissa, afirmando que o 

metaborreflexo durante o exercício está exacerbado e que o treinamento reduz esse 

efeito, melhorando a performance no exercício (Piepoli, Clark et al. 1996), 

independente da gravidade da IC (Ponikowski, Chua et al. 2001). Já,  em um 

elegante protocolo, Negrão (2001), estudou 24 pacientes (FEVE= 29%) com IC 

severa e 21 com IC moderada (FEVE= 35%) e atribuiu a exacerbação da atividade 

nervosa muscular simpática somente à IC severa e não à IC moderada. Na primeira 

condição a ativação simpática seria mediada pelo comando central e/ou 

mecanorreflexo e não pelo metaboreflexo (Negrao, Rondon et al. 2001).  

 Alguns fatores contribuem para a divergência nas pesquisas, dentre eles a 

grande variabilidade entre os grupos estudados e principalmente a dificuldade de 

isolar o mecanorreflexo do metaborreflexo em humanos (Smith, Mitchell et al. 2006). 
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Em nosso estudo analisamos 27 pacientes com IC moderada (FEVE de 36%), e 

nesse grupo observamos a redução da SmO2 e o aumento da desoxihemoglobina 

nos intercostais e antebraço durante a fadiga muscular respiratória. Vale ressaltar 

que a SmO2 foi reduzida durante a fadiga por provável efeito local e não sistêmico, 

pois a SpO2 não foi alterada (Mendelson 1992). 

 As variáveis analisadas pelo NIRS são as concentrações de oxihemoglobina 

(HbO2) e desoxihemoglobina (Hb), estimando a   saturação de O2 (SmO2). Diversos 

estudos têm adotado o [deoxy-Hb + Mb]  como um sinalizador de  mudanças na 

oxigenação no músculo microvascular durante o exercício  (Grassi, Pogliaghi et al. 

2003; DeLorey, Kowalchuk et al. 2005; Ferreira, Poole et al. 2005; Jones, Fulford et 

al. 2008). Em nosso estudo demonstramos a evidência do mecanismo de 

inadequação do fluxo sanguineo durante a indução da fadiga muscular respiratoria e 

os resultados sugerem que a fadiga respiratória leva à isquemia relativa dos 

músculos intercostais e periféricos na insuficiência cardíaca e que o TMI atenua esta 

resposta.  

 O papel do trabalho da musculatura respiratória na limitação ao exercício tem 

sido estudado extensivamente por Dempsey e colaboradores, que fizeram uma 

contribuição notável para a compreensão das interações entre aferentes musculares 

(respiratória e periférica) como fatores que limitam a tolerância ao exercício. 

Especificamente, o grupo do Prof. Dempsey tem esclarecido o metaboreflexo 

muscular inspiratório, que provoca vasoconstrição simpática reflexa (Harms, 

Babcock et al. 1997; Dempsey, Romer et al. 2006; Dempsey 2012)  

 Acima de um limiar crítico de  trabalho da musculatura inspiratória, o acúmulo 

de metabólitos durante o exercício dos músculos respiratórios estimula aferentes 

dos grupos III e IV, induzindo à simpato-excitação (Sheel, Derchak et al. 2001). 
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Algumas dos repercussões funcionais induzidas pelo exercício incluem o fadiga 

precoce durante o exercício (Harms, Babcock et al. 1997; McConnell and Lomax 

2006), e exacerbação da fadiga muscular locomotora (Romer, McConnell et al. 

2002). 

 O TMI é  associado com melhorias significativas no desempenho de aeróbios 

em indivíduos saudáveis, no entanto isso não é consenso. Autores documentaram 

aumento na resistência de ciclistas (Spengler, Roos et al. 1999; Stuessi, Spengler et 

al. 2001), enquanto outros não observaram qualquer melhora consistente no 

desempenho (Fairbarn, Coutts et al. 1991; Sonetti, Wetter et al. 2001; Guenette, 

Martens et al. 2006). OTMI tem sido associado a mudanças favoráveis no exercício, 

como: níveis de concentração de lactato sanguíneo (Spengler, Roos et al. 1999), 

aespessura do diafragma  (Downey, Chenoweth et al. 2007), e resistência à fadiga 

muscular inspiratória (Perret, Spengler et al. 2000) e força (Rohrbach, Perret et al. 

2003). 

 Na IC, têm-se mostrado que o TMI específico aumenta o limiar do trabalho 

muscular inspiratório necessário para ativar esse reflexo, ou seja é necessária maior 

carga para desencadear a simpato-excitação (McConnell and Lomax 2006; Witt, 

Guenette et al. 2007; Chiappa, Roseguini et al. 2008).Portanto, esses estudos 

apontam para o fato de o TMI exercer uma influência sobre a tolerância ao exercício, 

inclusive quando comparado com adição de treinamento aeróbio (Winkelmann, 

Chiappa et al. 2009), aumentando a intensidade do trabalho muscular inspiratório 

necessário para estimular  os aferentes dos grupos III e IV. 

 Este efeito é atribuído, em parte, a um aumento na eficiência mecânica da 

bomba respiratória (Turner, Tecklenburg-Lund et al. 2012), mas também a um 

fenômeno demonstrado recentemente em que o treinamento na musculatura 
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periférica, atenua o declínio no fluxo sanguíneo muscular durante o exercício 

exaustivo (Rud, Foss et al. 2012).  Uma vez que o fluxo sanguineo dos 

músculos respiratórios também diminui acima de 80% de taxa de trabalho de pico 

(Vogiatzis, Athanasopoulos et al. 2009), é razoável sugerir que o TMI atenua esta 

resposta, preservando o fluxo de sangue para a musculatura respiratória. Em nosso 

estudo isso foi claramente apresentado com atenuação da diminuição da SmO2 de 

IntC após TMI, assim como do fluxo estimado pelo cálculo VO2/desoxihemoblobina.  

  Dessa forma, o TMI cria um "círculo virtuoso", em que a preservação do fluxo 

sanguíneo muscular respiratório reduz o acúmulo de metabólitos, levando a atrasos 

na estimulação dos aferentes dos grupos III e IV, gerando uma   redução da ativação 

da  resposta simpática, e portanto uma menor vasocontricção no músculo em 

atividade. 

 Em recente metanálise realizada em 2012 (Illi, Held et al. 2012), foram 

analisados 46 estudos originais de TMI em que somente oito foram estudos 

controlados e com placebo. Foi analisado o efeito tanto na força como na resistência 

como parâmetros para a avaliação da eficácia do TMI. Também foram identificados 

os fatores que influenciaram as alterações na tolerância ao exercício após o TMI . A 

meta-análise revelou uma melhoria significativa no desempenho depois do TMI.  

 Essa melhoria após o TMI reflete no aumento da força muscular, que 

depende de características como o comprimento do músculo, a área de secção 

transversa, a velocidade de contração e os componentes elásticos (Ratnovsky, 

Zaretsky et al. 2003). Estes autores investigaram a geração de força do 

esterocleidomastoide (ECM) e dos intercostais externos durante manobras 

inspiratórias em sujeitos saudáveis. Observaram que o ECM apresentou um nível de 
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atividade similar ao dos intercostais externos durante uma manobra inspiratória, 

porém a força gerada pelos intercostais externos foi maior que a gerada pelo ECM .  

 Em outro estudo, observaram que o trabalho realizado pelo diafragma é 

significativamente maior (cerca de 60 a 80%) em relação ao realizado pelos 

intercostais externos e pelo ECM para todos os níveis de esforço respiratório. 

Porém, à medida que o esforço respiratório aumentou, o trabalho do diafragma 

diminuiu e o trabalho dos intercostais externos e ECM aumentou. Este fato foi 

atribuído ao envolvimento de grandes volumes pulmonares, condição na qual as 

fibras diafragmáticas tornam-se mais horizontalizadas, reduzindo sua capacidade de 

encurtamento (Ratnovsky and Elad 2005).  

 Estes achados ratificam a utilização dos músculos intercostais na avaliação 

da oxigenação, pois em nosso estudo realizamos um protocolo de indução à fadiga 

com cargas progressivas até o limite máximo do individuo. 

  A Pimax e a função sistólica (Granton, Naughton et al. 1996; Meyer, Borst et 

al. 2001) são preditores independentes de intolerância ao exercício em pacientes 

com IC. Granton e colaboradores (1996) relataram que o grau de fraqueza muscular 

respiratória correlaciona-se com a gravidade de disfunção cardíaca em pacientes 

com insuficiência cardíaca. No entanto, muitas anormalidades hemodinâmicas 

(incluindo coração, pulmão e músculo esquelético) se sobrepõem, o que leva a uma 

maior incapacidade fisica nestes pacientes (Granton, Naughton et al. 1996). Em 

nosso estudo encontramos uma correlação positiva entre fração de ejeção e PImax 

pré TMI e essa correlação não se apresentou no após o TMI. Estes achados 

sugerem que o TMI reduz o risco desses pacientes, pois quando submetidos a oito 

semanas de treimamento, a força muscular respiratória medida pela PImax retorna a 

valores de normalidade, retirando um potente preditor de morbimortalidade. 
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 Mensurar o fluxo sanguíneo para o sistema respiratório é difícil devido à 

anatomia complexa dos músculos e sua extensa rede vascular, assim como a 

grande variação no recrutamento muscular para diferentes graus de ventilação. 

Guenette e colaboradores (2008) e Vogiatzis colaboradores (2008) validaram o 

NIRS como instrumento de medida para o fluxo sanguíneo na musculatura 

respiratória utilizando injeção do corante verde – indocianina – como marcador de 

absorção de luz durante o exercício submáximo e hiperpneia. O fluxo de sangue 

medido no 7º espaço intercostal esquerdo reflete principalmente a atividade dos 

músculos intercostal interno e externo e, só em menor extensão, a parte costal do 

diafragma (Guenette, Vogiatzis et al. 2008; Vogiatzis, Athanasopoulos et al. 2009). 

 Nos pacientes com IC como vimos, encontramos atrofia dos músculos e 

comportamento inverso na proporcionalidade das fibras musculares esqueléticas e 

respiratórias, nas primeiras, a proporção de fibras de contração lenta é menor do 

que as do tipo contração rápida, levando a uma diminuição do metabolismo oxidativo 

(Drexler, Riede et al. 1992) e consequentemente da resistência (Lunde, Sjaastad et 

al. 2001). Já na musculatura respiratória, as fibras tipo I e IIa estão em maior 

proporção (Hughes, Polkey et al. 1999). Esse efeito se deve provavelmente a uma 

adaptação à sobrecarga crônica imposta pela IC, levando a uma redução da força, 

porém sem alterar a resistência significativamente, apresentando assim um maior 

metabolismo oxidativo (Papavramidis, Kotidis et al. 2011).  

 A fadiga é um processo multifatorial que envolve questões relacionadas com 

a depleção dos sistemas energéticos, a acumulação de produtos do catabolismo, a 

alteração do sistema nervoso e a falência do mecanismo contrátil de fibra 

esquelética (Hultman and Greenhaff 1991). A ativação simpática promove aumento 



135 

 

na liberação de catecolaminas que estimulam a glicólise e a glicogenólise, cujo 

produto final, em condições de anaerobiose, é o lactato sanguíneo (Baltimore 1995). 

 Estudos sugerem que o lactato aumentado durante o exercício na IC (Ferrari, 

Bernocchi et al. 1993; Shoemaker, Naylor et al. 1999) é um importante metabólito na 

ativação do ergorreflexo (Khan and Sinoway 2000), e sua concentração apresenta-

se menor após aplicação de ventilação não invasiva, quando comparada ao grupo 

placebo (Borghi-Silva, Carrascosa et al. 2008), e após resistência inspiratória com 

aumento do limiar de fadiga (Chiappa, Ribeiro et al. 2009).   Em nosso estudo, o TMI 

reduziu a concentração de lactato sanguíneo e desoxi-Hb no momento da fadiga 

após TMI. Desta forma, podemos inferir um aumento da capacidade oxidativa com 

prováveis aumentos nas enzimas mitocondriais (Ascensao, Magalhaes et al. 2005; 

Ascensao, Ferreira et al. 2007; Ascensao, Oliveira et al. 2012; Ribeiro, Chiappa et al. 

2012), ou seja, aumento da extração de oxigênio (Stein, Chiappa et al. 2009) e/ou do 

VO2 (Dall'Ago, Chiappa et al. 2006). 

 Em nosso estudo, as respostas hemodinâmicas durante o protocolo de 

indução à fadiga da musculatura respiratória foram similares ao relatado na literatura 

para o exercício aeróbio para individuos com IC (Downing and Balady 2011). 

Simultaneamente ao aumento do DC e FC no início do exercício, observa-se rápido 

aumento da PAS e PAM a partir dos níveis de repouso, ocorrendo aumento gradual 

e linear da intensidade de exercício, e o VS não se altera significativamente (Arad, 

Adler et al. 2008). Em nosso estudo não encontramos efeito antes e após TMI nas 

variáveis hemodinâmicas, isso provavelmente pela baixa carga de treinamento da 

musculatura respiratória (30%). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que, durante a fadiga da musculatura respiratória, houve redução 

do volume de sanguíneo microvascular dos músculos intercostais e de antebraço e o 

desencadeamento do metaborreflexo, promovendo vasoconstricção periférica. 

 Os efeitos da fadiga respiratória sobre a oxigenação da musculatura 

intercostal e de antebraço, reflexamente, foram atenuados pelo treinamento 

inspiratório na IC. 

 A resposta hemodinâmica na IC foi aumentada durante a fadiga muscular 

respiratória e após o  treinamento da muscular inspiratório não sofreram mudanças 

no comportamento. 

 A concentração do lactato sanguíneo aumentou na fadiga respiratória e foi 

reduzida após o treinamento da musculatura inspiratória em pacientes com IC. 
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Anexo I 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Título: TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO ATENUA O EFEITO DA FADIGA RESPIRATÓRIA SOBRE A 
OXIGENAÇÃO DA MUSCULATURA INTERCOSTAL E DO ANTEBRAÇO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CRÔNICA 
 

Pesquisador(a) responsável: Msc. Adalgiza Mafra Moreno 

Instituição: Laboratório de Ciências do Exercício (LACE) / Departamento de Fisiologia e 
Farmacologia e Pós-graduação em Ciências Cardiovasculares – Universidade Federal Fluminense. 
Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: ____ anos R.G. __________________ cPF __________________ 

 O SR.(ª) ESTÁ SENDO CONVIDADO(A) A PARTICIPAR DO PROJETO DE PESQUISA “TREINAMENTO 

MUSCULAR INSPIRATÓRIO MELHORA A OXIGENAÇÃO DA MUSCULATURA DE INTERCOSTAL E ANTEBRAÇO E 

CONCENTRAÇÃO DE LACTATO SANGUÍNEO DURANTE A FADIGA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA” 

DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA ADALGIZA MAFRA MORENO. 

 No primeiro dia de avaliação, o(a) Sr.(a) foi submetido ao exame clínico com medida de 

pressão arterial, peso, altura e relação cintura/quadril.  

 O(a) Sr.(a) foi submetido a avaliação funcional específica com teste de função pulmonar, 

espirometria, força e resistência muscular respiratória (manovacuometria digital). Também foi 

realizado teste de exercício em ciclo ergômetro para medida da sua capacidade física. A 

quantificação do barorreflexo arterial e variabilidade da freqüência cardíaca serão feita com 

fotopletismografia digital por infravermelho (Finometer, Finapres, Holanda).  

 Após 2 a 7 dias da primeira avaliação o (a) Sr.(a) foi submetido a avaliação que consiste em 

10 minutos de repouso na posição sentada.. Após isso, foi realizada a espectroscopia quase 

infravermelha (NIRS) ( musculatura respiratória-intercostais e membro- antebraço). O Sr foi 

submetido ao exercício inspiratório com um aparelho ( threshoud) com carga linear pressórica com 

60,70,80,90% até a fadiga da pressão inspiratória estática máxima, Imediatamente após atingir o 

limite de cansaço será realizada a coleta da concentração de lactato sanguíneo e NIRS. O Sr foi 

convidado novamente para a avaliação, foi realizado o mesmo procedimento , porém placebo 

inspiratória. Após 8 semanas de treinamento foi realizada nova avaliação. 

 O(a) Sr.(a) foi submetido a treinamento da musculatura respiratória e/ou condicionamento 

aeróbio por um período de 8 semanas consecutivas. O treinamento da musculatura respiratória 

consiste em realizar exercícios inspiratórios domiciliares com um aparelho especifico (theshold IMT), 

que foi cedido pela instituição financiadora. O treinamento foi realizado por 6 dias por semana durante 

30 minutos na posição sentada. O(a) Sr.(a) foi submetido ao  mesmo protocolo de avaliação inicial 

após o período de treinamento. Todos os participantes deverão abster-se de bebidas alcoólicas e de 

realizarem exercício físico na véspera e nos dias dos experimentos. 
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O Sr.(a) foi informado(a) de que este é um teste seguro, com ocorrência rara de 

complicações, mas que poderá sentir tonteiras, náuseas, aumento do suor, turvação visual, sensação 

de desmaio, dor no peito, os quais são prontamente resolvidos a interrupção do teste e ou 

treinamento, ou se necessário, com manobras e medicações específicas.  

O Sr.(a) foi informado também que sempre haverá equipamento de atendimento e um médico 

acompanhando o exame e que todas as medidas necessárias para o controle das reações 

indesejáveis ou possíveis complicações serão prontamente executadas. 

A sua a participação é voluntária, sem custos ao Sr.(a) e este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do seu tratamento. 

Concordo que os dados arquivados do meu exame sejam utilizados em pesquisas científicas, 

porém sem qualquer informação que permita a minha identificação. 

 

Eu,___________ identidade ________, declaro ter sido informado (a) sobre os detalhes do 

exame ao qual serei submetido(a), que minhas dúvidas foram esclarecidas e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Adalgiza Mafra Moreno pelo telefone 27114905. 

 

 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nome e assinatura do paciente 

 
 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 
 

_____________________________________ 
Testemunha 
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Anexo II 
 
 

                      Questionário Clínico de Berlin      
 

 

CATEGORIA 1 

 

4. Você ronca? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 (  ) Não sei 

 

5. Seu ronco é: 

 Pouco mais alto que sua 

respiração? 

 Tão mais alto que sua respiração? 

 Mais alto do que falando? 

 Muito alto que pode ser ouvido nos 

quartos próximos? 

 

6. Com que freqüência você ronca? 

 Praticamente todos os dias 

 3-4 vezes por semana 

 1-2 vezes por semana 

       Nunca ou praticamente nunca 

 

7. O seu ronco incomoda alguém? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

   

8. Alguém notou que você para de 

respirar enquanto dorme? 

  Praticamente todos os dias 

  3-4 vezes por semana 

  1-2 vezes por semana 

  Nunca ou praticamente nunca 

 

CATEGORIA 2 

 

1. Quantas vezes você se 

sente cansado ou com 

fadiga depois de acordar? 

  Praticamente todos os dias  

  3-4 vezes por semana 

  1-2 vezes por semana 

        Nunca ou praticamente 

nunca 

2. Quando vc está acordado 

você se sente cansado, 

fadigado ou não sente 

bem? 

  Praticamente todos os dias 

  3-4 vezes por semana 

  1-2 vezes por semana 

        Nunca ou praticamente 

nunca 

3. Alguma vez você cochilou 

ou caiu no sono enquanto 

dirigia? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 

 

CATEGORIA 3 

9. Você tem pressão alta? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 (  ) Não sei 

  

IMC= 

      Pontuação das perguntas: 

Qualquer resposta circulada é considerada positiva 

Pontuação das categorias: 

Categoria 1 é positiva com 2 ou mais respostas positivas para as questões 

1-5 

Categoria 2 é positiva com 2 ou mais respostas positivas para as questões 

6-8 

Categoria 3 é positiva se a resposta para a questão 9 é positiva ou o IMC > 

30 

Resultado final: 

2 ou mais categorias positivas indica alto risco para AOS 


