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RESUMO 
 
Venancio, Isabella Christina Diniz de Lemos. Estudo comparativo da 
sobrecarga muscular respiratória sobre as variáveis do teste de 
caminhada de seis minutos em pacientes com insuficiência 
cardíaca.2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 
JUSFIFICATIVA:O conhecimento da influência da fraqueza muscular 
respiratória e a repercussão hemodinâmica frente ao esforço em pacientes com 
fração de ejeção reduzida (ICFER).OBJETIVO: Avaliar os efeitos da 
sobrecarga muscular respiratória sobre as variáveis do teste de caminhada de 
seis minutos (TC6M) em pacientes com ICFER. MÉTODO: Estudo 
randomizado, cruzado, controlado e cego. Todos os indivíduos foram 
submetidos a um protocolo de EMR (esforço muscular respiratório), sendo 
dividido em 3 etapas: etapa 1: avaliação da força muscular respiratória, através 
do manovacuômetro, aferição dos sinais vitais, SpO2, frequência respiratória e 
TC6M. Etapa 2: Esforço muscular expiratório e inspiratório através de um 
resistor de carga linear. Ambos com 80% da carga, 3 séries de 10 repetições 
com intervalo de 1 minuto entre cada série, sustentando 5 segundos cada 
esforço. Wash out mínimo de 24h. Etapa 3: Realização do TC6M. A ordem do 
esforço foi randomizada através do site “researchrandomizer”. Os indivíduos 
foram divididos em três grupos (basal; grupo de esforço inspiratório-GEI; e 
grupo de esforço expiratório-GEE). Ambos realizaram os dois esforços. Os 
dados foram analisados pelo teste T Student, anova one-way e two-way e 
correlação de pearson. O valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente 
significante.RESULTADOS: Foram selecionados 22 pacientes (12 mulheres; 
média de idade 60±9 anos) com FEVE de 38±7%. 28% dos indivíduos 
apresentavam fraqueza muscular inspiratória, 32% fraqueza muscular 
expiratória, 27% fraqueza mista, 13% sem fraqueza muscular respiratória. 
Houve aumento no Delta da PAS (p = 0,004) no GEI. O Delta da PADe a FC 
aumentaram em todos os grupos (p=0,04; p<0,05, respectivamente).Houve 
uma correlação moderada e significativa entre a DP6M e a PImáx (r=0,54, 
p=0,004). A distância média percorrida no TC6M no basal, GEE e GEI 
(428±87m; 379±83m; 367±71m; respectivamente) foi abaixo do predito 
(490±116m; p< 0,0001). Não houve diferença significativa da DP6M somente 
entre o GEE e GEI (p = 0,09). A percepção de esforço (Borg) e a dispneia 
apresentaram aumento significativo (p< 0,05) em todos os grupos durante o 
TC6M. No entanto, não houve aumento no Delta da FR no TC6M. Em relação a 
SpO2, houve uma queda durante o TC6M (p<0,05). CONCLUSÃO:A 
sobrecarga muscular inspiratória e expiratória tem repercussão na tolerância ao 
esforço no teste de caminhada de seis minutos em pacientes com insuficiência 
cardíaca. 
Palavras - Chave: Insuficiência cardíaca; Teste de caminhada de seis minutos; 
força muscular; músculos respiratórios; dispneia. 
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ABSTRACT 
 
Venancio, Isabella Christina Diniz de Lemos. Comparative study of 
respiratory muscle overloadd on the six-minute walk test variables in 
patients with heart failure. 2016. Dissertation (Master in Cardiovascular 
Science) – University of Medicine, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2016. 

 
 

BACKGROUND:A deeper understanding of the influence of the weakness of 
the respiratory muscles is necessary, particularly exhalation, and the 
repercussions in HF patients with reduced ejection fraction (HFrEF).  
OBJECTIVE:To evaluate the effects of respiratory muscle overload on the 
variables of the six-minute walk test (6MWT) in patients with HFREF. 
METHODS:A randomized, crossover, controlled and blind. All subjects 
underwent a RME protocol (respiratory muscle effort), divided into three steps: 
Step 1: Evaluation of respiratory muscle strength through the manometer, measurement of vital signs, SpO2, respiratory rate and 6MWT. Step 2: 
expiratory and inspiratory muscle effort through a linear load resistor. Both with 
80% load, 3 sets of 10 repetitions with 1 minute interval between each series, 
holding 5 minute each effort. Wash out minimum of 24h. Step 3: 6MWT 
realization. The order of the training was randomized by the website "research 
randomizer". The individuals were divided into three groups (basal; group of 
inspiratory effort - GEI, and group of expiratory effort - GEE). Both held two 
trainings. Data were analyzed by t test Student, ANOVA one-way and two-way 
and pearson correlation. The value of p <0.05 was considered statistically 
significant. RESULTS: We selected 22 patients (12 women; mean age 60 ± 9 
years) with LVEF of 38 ± 7%. 28% of subjects had inspiratory muscle 
weakness, 32% expiratory muscle weakness, 27% mixed weakness, 13% 
without respiratory muscle weakness. There was an increase in Delta SBP (p = 
0.004) in the GEI. Delta DBP and HR increased in all groups (p = 0.04; p< 0.05, 
respectively) .There was a moderate and significant correlation between DP6M 
and MIP (r = 0.54, p = 0.004 ). The average distance covered in the 6MWT at 
baseline, GEE and GEI (428 ± 87m, 379 ± 83m, 367 ± 71m, respectively) was 
below the predicted (490 ± 116m; p<0.0001). There was no significant 
difference DP6M only between GEE and GEI (p = 0.09). The perceived exertion 
(Borg) and dyspnea showed a significant increase (p< 0.05) in all groups during 
the 6MWT. However, no increase in the 6MWD FR Delta. Regarding SpO2, 
there was a decrease during the 6MWT (p< 0.05).CONCLUSIONS:The 
inspiratory and expiratory muscle overload has repercussions on exercise 
tolerance in six-minute walk test in patients with heart failure. 
 
Key - words: heart failure; six-minute walk test; muscle strength; respiratory 
muscles; dyspnea. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 

A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma síndrome clínica, de 
caráter progressivo, onde a falha do coração em distribuir sangue numa 
proporção adequada ao requerimento metabólico dos tecidos desencadeia 
ajustes fisiopatológicos na tentativa do organismo em manter a perfusão 
tecidual1,2. 

Os modelos fisiopatológicos conhecidos são dois tipos: IC com fração de 
ejeção reduzida (ICFER)e IC com fração de ejeção preservada (ICFEP). 
Estudos epidemiológicos na comunidade mostram que a ICFEP é responsável 
pela maioria dos casos3,4. No entanto,a ICFERcorresponde cerca de 10 a 15% 
do número de óbitos, ela também apresenta uma maior gravidade clínica e 
acometimento precoce dos principais fatores de risco e sem modificação nos 
hábitos de vida3. 

No Brasil, a ICFER é a primeira causa entre as doenças cardiovasculares 
de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em indivíduos > 60anos, 
elevando assim os custos com hospitalização e medicamentos.2,3,5,6,7,8 

A ICapresenta como sintomasmais prevalentes a dispneia e a fadiga1,2, 
resultantes de anormalidades e alterações intrínsecas na musculatura 
esqueléticaque ocorre pela diminuição das fibras tipo I (presente no diafragma) 
em relação às fibras do tipo II, sugerindo assim uma sobrecarga da 
musculatura por menor quantidade de mitocôndrias9 e diminuição do 
suprimento capilar para as fibras musculares. Assim, as alterações na 
musculatura esquelética levam a uma inatividade, limitação das atividades 
cotidianas e capacidade funcional8. 

Discussões recentes ainda envolvendo o papel da musculatura respiratória 
na determinação dos sintomas da IC giram em torno de um mecanismo reflexo 
deflagrado pelo diafragma quando o mesmo encontra-se em atividades que lhe 
causem fadiga, o chamado metaborreflexo. Croixetal (2000)11sugerem a 
ocorrência na diminuição do fluxo sanguíneo para o membro inferior em 
repouso juntamente com um aumento de sua resistência vascular periférica 
durante a realização de exercício com sobrecarga inspiratória. 
Portanto, pacientes com ICFER tem sido submetido ao teste de caminhada de 
seis minutos (TC6M) para avaliar objetivamente grau de limitação funcional e 
estratificações prognósticas de mortalidade, hospitalização e qualidade de 
vida12.  Um estudo longitudinal de sobrevida realizado por Cahalinet al (1996)13, 
onde avaliaram45 pacientes com IC grave submetidos a realização do TC6M 
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sugeriu que a distância percorrida quando inferior a 300 metros tem uma 
correlação com alta probabilidade de óbito e/ou hospitalização14. 

No entanto, o aumento na distância percorrida no TC6Mtem demonstrado 
efeitos benéficos com o treinamento muscular inspiratório (TMI), como a 
melhora no consumo de oxigênio de pico, qualidade de vida, dispneia, 
diminuição da fadiga muscular inspiratória15,16. Segundo Piepoliet al (2004)17 o 
TMI reduz a ativação dos músculos respiratórios adicionais, aumentando a 
eficiência ventilatória e/ou reduzindo o fluxo de sangue exigido por esses 
músculos durante o exercício, reduzindo consequentemente a ativação 
simpática e melhorando a vasodilatação sistêmica, perfusão dos músculos 
periféricos, e aumentando a capacidade funcional. Chiappaet al 
(2008)18demonstraram que o TMI foi capaz de melhorar o fluxo sanguíneo dos 
músculos dos membros inferiores empacientes com IC, tanto no exercício 
quanto no repouso, no contexto de fadiga muscular respiratória sugerindo que 
o metaborreflexo muscular inspiratório tenha sido parcialmente atenuado. 
Plentzet al (2012)16 sugerem que, o tratamento com TMI melhora a capacidade 
funcional e força muscular inspiratória, merecendo assim consideração como 
intervenção adicional em pacientes com IC. 

Estudo realizado por Forgiariniet al (2007)19, que avaliou a função pulmonar e 
a força dos músculos respiratórios em pacientes com IC com classe funcional 
da NYHA II e III (n= 12), observaram que a Pressão Expiratória máxima 
(PEmax) mostrou-se menor nos pacientes mais graves.  

Apesar de alguns estudos mostrarem alterações na musculatura inspiratória 
e expiratória não há na literatura associação entre o TME e TMI nesses 
indivíduos. É necessário um aprofundamento maior sobre a influência da 
fraqueza da musculatura respiratória, principalmente a expiratória e as 
repercussões nessa população. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
2.1 Insuficiência Cardíaca 

2.2.1 Definição 
A insuficiência cardíaca é uma síndrome heterogênea na qual uma 

anormalidade na função cardíaca é responsável pela inabilidade do coração 
em bombear sangue a um débito cardíaco que atenda às necessidades 
metabólicas dos tecidos ou desempenha esta função à custa de pressões ou 
volumes diastólicos anormalmente elevados. A síndrome da IC caracteriza-se 
por sinais e sintomas de sobrecarga de volume intravascular e intersticial, 
incluindo dispneia, estertores, pressão venosa jugular elevada e edema e/ou 
manifestações de perfusão tissular inadequada, como intolerância aos 
esforços, fadiga, sinais de hipoperfusão e disfunção renal20. 

 
2.2.2 Etiologia 

Existem muitas causas de ICFER, que incluem a infecção viral prévia 
(reconhecida ou não reconhecida), abuso de álcool, a quimioterapia e 
miocardiopatia dilatada 'idiopática'21.No Brasil, a principal etiologia da IC é a 
cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. Em 
determinadas regiões geográficas do país e em áreas de baixas condições 
socioeconômicas, ainda existem formas de IC associadas à doença de 
Chagas, endomiocardiofibrose e a cardiopatia valvular reumática crônica, que 
são situações especiais de IC em nosso meio22. 

2.2.3 Epidemiologia 
 
Observa-se o crescimento da população idosa no Brasil e, portanto, com 

potencial crescimento de pacientes com IC.Aproximadamente 1-2% da 
população adulta nos países desenvolvidos tem IC, com a prevalência 
crescente de ≥10% entre as pessoas ≥ 70 anos de idade. Metade dos 
pacientes com IC apresentam fração de ejeção reduzida (ICFER)21. Cerca de 
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20% de adultos norte-americanos irão desenvolver IC em suas vidas. No geral, 
nos Estados Unidos, a prevalência estimada de IC é de 5,8 milhões de 
pacientes, com uma incidência anual de 670.000 novos casos20. Na cidade de 
Niterói, Rio de Janeiro, 64,2% de pacientes com IC se caracterizam como 
ICFEP em uma população com idade média de 61 anos, sendo mais 
prevalente em mulheres idosas. A ICFER foi mais comum em homens sendo 
associada com a presença de edema, doença coronariana, insuficiência renal 
crônica, escores de Boston mais elevados, uso de álcool, cigarro e 
hospitalizações. A disfunção sistólica foi encontrada em 55% dos pacientes 
com IC descompensada em outro estudo e as etiologias foram isquêmica em 
29,7%; hipertensiva em 20,8%; valvular em 15%; chagásica em 14,7%; 
idiopática em 8% e outras em 11,8%23. 

 
2.2.4 Patogênese 

A IC pode ocorrer como resultado de: (1) contratilidade miocárdica 
prejudicada (disfunção sistólica, caracterizada por uma fração de ejeção 
ventricular esquerda reduzida; (2) aumento na rigidez diastólica ou relaxamento 
miocárdico prejudicado (disfunção sistólica que, frequentemente, está 
associada a uma FEVE normal (ICFEP); (3) uma variedade de outras 
anormalidades cardíacas (incluindo doença valvar obstrutiva ou insuficiência 
valvar, shunt intracardíaco ou distúrbios da frequência ou do ritmo cardíaco); ou 
(4) estados nos quais o coração é incapaz de compensar um quadro de fluxo 
sanguíneo periférico aumentado por aumento nas necessidades metabólicas20. 

 
2.2.5 Fisiopatologia 

A fisiopatologia da IC marca seu início a partir de um dano miocárdico 
primário que gera disfunção ventricular. Esta disfunção ventricular deflagra 
mecanismos adaptativos associados à ativação neuro-humoral, gerando 
alterações na forma e eficiência mecânica do coração (remodelamento 
ventricular) e alterações periféricas circulatórias, havendo também danos 
secundários devido a aumento do estresse oxidativo, inflamação e morte 
celular (apoptose). Diversos determinantes contribuem para o desempenho da 
função cardíaca e alguns ou vários estão comprometidos no desenvolvimento 
da descompensação da IC, conforme o mecanismo de dano principal e a 
evolução temporal24.  

Na fase inicial, aumentam principalmente os neuro-hormônios com efeito 
vasodilatador, como o fator atrial natriurético, que induz vasodilatação arterial e 
consequente melhora da função cardíaca. Nos casos de dano cardíaco de 
pequena ponta, a estimulação é suficiente para normalização da função 
cardíaca. Nos danos mais extensos a maior estimulação neuro-humoral se faz 
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com predomínio dos neuro-hormônios com efeito vasoconstritor, que induzem 
aumento da resistência e piora da função cardíaca, levando o coração para um 
círculo vicioso de agravamento progressivo. Quanto maior os níveis de 
noradrenalina, adrenalina, renina, arginina-vasopressina, pior a evolução e 
maior a mortalidade. 

 A hipertrofia miocárdica é outro mecanismo adaptativo importante para 
a compensação do coração. Entretanto, quando imaginamos a hipertrofia, o 
fazemos considerando que esta ocorreria por aumento de miócitos e 
consequente/melhora do desempenho cardíaco. Mas na IC, a hipertrofiaocorre 
por aumento dos níveis de neuro-hormônios, estímulo este que além da 
hipertrofia de miócitos induz proliferação do interstício e provoca um aumento 
da fibrose acarretando efeitos deletérios ao coração.  

Alteração importante referida é a elevação decitoquinas com o achado 
deníveis maiores do fator de necrose tumoral, interleucina-6 e de endotelinas 
nas formas mais avançadas da doença. Estas alterações poderão resultar na 
caquexia, apresentada nos casos mais graves de IC.  

Assim, a IC é uma situação clínica complexa, com múltiplos fatores 
influenciando sua evolução. A intervenção em alguns pacientes, embora possa 
melhorá-los, não leva ao controle total da doença25.  

 
2.2.6 Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 

A ICFER apresenta o quadro clínico com diminuição da fração de ejeção e 
contratilidade miocárdica do ventrículo esquerdo (VE) e se inicia quando um 
evento-índice produz o declínio inicial na capacidade de bombear do coração. 
Após esse declínio inicial, diversos mecanismos compensatórios são ativados, 
como o sistema nervoso adrenérgico, o sistema renina-angiotensina-
aldosterona (S-RAA), responsáveis por manter o débito cardíaco por meio da 
elevação da retenção de sal e água e o sistema de citocinas. Além disso, 
ocorre a ativação de um grupo de moléculas vasodilatadoras, incluindo 
peptídeos natriuréticos tipo A e B (ANP e BNP), as prostaglandinas e o óxido 
nítrico, que compensam a vasoconstrição vascular periférica excessiva.  

A curto prazo, estes sistemas são capazes de manter capacidade da função 
cardiovascular dentro do limite da homeostasia normal, fazendo com que o 
paciente se mantenha assintomático. Entretanto, a ativação mantida dos 
sistemas levam as lesões secundárias no órgão-alvo dentro do ventrículo, com 
agravamento do remodelamento ventricular e subsequente 
descompensaçãocardíaca26. 
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2.2.7 Alterações da musculatura ventilatória devido à Insuficiência 
Cardíaca 
A função pulmonar e a força muscular respiratória estão prejudicadas na 

IC podendo apresentar fadiga muscular inspiratória16,17 expiratória19 ou mista27. 
Segundo Forgiariniet al (2007)19pacientes mais graves,com classe funcional da 
NYHA IIIcomparado a classe funcional II, apresentam uma fraqueza maior da 
musculatura expiratória sendo demonstrados valores menores da PEmáx. A 
presença de fadiga muscular respiratória nesses pacientes tem reduzido o fluxo 
sanguíneo para os músculos respiratórios gerando atrofia muscular 
generalizada. A redução da PImáx está associada com aumento da 
mortalidade cardiovascular e global19. 
 Sintomas de fadiga e dispneia são resultantes de anormalidades e 
alterações intrínsecas na musculatura respiratória de indivíduos com IC28, 
como hipotrofia das miofibrilas do músculo diafragma, aumento do estresse 
oxidativo, desequilibrando a concentração e atividade enzimática causando 
diminuição da síntese proteica e aumento da proteólise. Isto se deve as fibras 
musculares diafragmáticas que estão susceptíveis ao remodelamento na IC. 
Também, observa-se a diminuição percentual das fibras do tipo I, predominante 
no diafragma, em relação às fibras do tipo II, ocasionando uma sobrecarga 
dessa musculatura, menor quantidade de mitocôndrias por unidade celular9 e 
diminuição do suprimento capilar para as fibras musculares29.  
 As alterações da matriz extracelular em torno da fibra muscular na IC 
envolvem a apoptose celular, diminuiçãoda concentração do colágeno e 
ativação do gene da metaloproteinase (tem a função de destruir a matriz 
extracelular gerando destruição em cascata)30. Essas alterações, 
principalmente nas fibras, sugerem que a fadiga muscular desses pacientes 
possa estar ligada à depleção da fosfocreatina a acidose intracelular, que 
determina o decréscimo da força muscular, principalmente a respiratória, em 
até 50%levando à fadiga dessa musculatura31. 

Nos pacientes com IC a perda da capacidade funcional é dependente de 
alterações periféricas no qual resulta da diminuição da capacidade oxidativa do 
músculo esquelético, da menor perfusão muscular, da presença de disfunção 
endotelial, favorecendo o aparecimento de acidose ainda nas fases iniciais do 
exercício32.A diminuição nos níveis de oxigênio na musculatura respiratória dos 
pacientes durante o exercício e demonstraram correlação entre aumento da 
percepção de esforço com menor força muscular respiratória, menor 
oxigenação do músculo respiratório e aumento do trabalho do diafragma33, 
levando a uma fadiga muscular respiratória resultando em uma redução do 
fluxo sanguíneo para os membros inferiores18 diminuindo a capacidade 
funcional do indivíduo com insuficiência cardíaca34. (figura 1) 
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Fonte: Venancio ICDL. 

Figura 1. Mapa Conceitual da Fraqueza Muscular Inspiratória na insuficiência 
cardíaca. Niterói, 2016 

 
2.2.8 Respostas e adaptações ao exercício 

A adaptação é um fenômeno biológico fundamental que tem grande 
relevância prática nas atividades físicas e no esporte. Nesse sentido, o 
treinamento físico regular provoca uma série de estímulos que produzem 
modificações e adaptações estruturais e funcionais35. 

A exposição regular ao exercício ao longo do tempo (treinamento físico) 
promove um conjunto de adaptações morfológicas, fisiológicas e funcionais que 
conferem maior capacidade ao organismo para responder ao estresse do 
exercício.  As adaptações podem ser de ordem aguda ou crônica32.  

As adaptações agudas, também denominadas “respostas agudas”, são 
aquelas que ocorrem em associação direta com a sessão de exercício e podem 
ser subdivididas em imediatas ou tardias36. As respostas agudas imediatas são 
as que ocorrem nos períodos pré-imediato e pós-imediato rápido, até alguns 
minutos após o término do exercício, como as elevações na frequência 
cardíaca (FC), na PA e na temperatura corporal36. 

Já as adaptações agudas tardias, são aquelas observadas ao longo das 
primeiras 24 ou 48 horas, às vezes até 72 horas, após uma sessão de 
exercícios e podem ser exemplificadas pelas reduções nos níveis tensionais e 
pelo aumento da sensibilidade insulínica36. 
   As adaptações crônicas são aquelas que resultam da exposição 
sistemática a sessões de exercícios, representando as 
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alterações morfofuncionais que diferenciam um indivíduo fisicamente treinado 
de um não treinado. Por sua vez, as adaptações crônicas são bem 
representadas pela bradicardia de repouso, hipertrofia muscular e elevação da 
potência aeróbia35,36. 

Destaca-se que os efeitos crônicos do exercício dependem da 
adaptação periférica, que envolve tanto um melhor controle e distribuição do 
fluxo sanguíneo, como adaptações específicas da musculatura esquelética. 
Ocorrem modificações histoquímicas na musculatura treinada dependentes do 
tipo de treinamento32. Nesse contexto, caracterizam-se os exercícios físicos em 
dois tipos: exercícios dinâmicos ou isotônicos (contração muscular, seguida de 
movimento articular) e estáticos ou isométricos (contração muscular, sem 
movimento articular), cada um implicando em respostas cardiovasculares 
distintas37. 

Desse modo, cada exercício determina o grau de atividade de vários 
órgãos em diferentes tipos de músculos e unidades motoras utilizadas na 
execução do movimento38. Como as respostas fisiológicas aos exercícios 
dinâmicos e estáticos apresentam componente isométrico bastante elevado 
assemelhando as respostas cardiovasculares durante sua execução nos 
exercícios estáticos39. 

  Dessa forma, as adaptações cardiovasculares ao treinamento 
aeróbio são diferentes das adaptações ao treinamento resistido. Em geral, 
essas diferenças são causadas pela necessidade de bombear uma grande 
quantidade de sangue a uma pressão relativamente baixa no caso dos 
exercícios aeróbios, ao passo que durante os exercícios resistidos uma 
quantidade relativamente pequena de sangue é bombeada a uma pressão 
alta40. Assim, para suprir a nova demanda metabólica e manter a homeostasia, 
várias adaptações fisiológicas nos sistemas corporais e, em particular, no 
cardiovascular são necessárias. 
 
 

2.2.8.1 Adaptações agudas da sobrecarga do exercício 
sobre o sistema cardiovascular 

 
As respostas cardiovasculares agudas variam em função do tipo, 

intensidade, duração do exercício39, grupamento muscular, padrão respiratório 
e número de séries executadas. No que diz respeito, especificamente, à massa 
muscular envolvida nos exercícios que recrutam pequenos grupos musculares 
tendem a proporcionar menores respostas dapressão arterial (PA) do que 
exercícios realizados por grandes grupamentos41. 

Na realização de exercícios com componentes estáticos, a partir da 
intensidade de 15% de 1 RM já é possível verificar impedimento progressivo do 
fluxo sanguíneo muscular em intensidades superiores a 70% de 1RM e ocorre 
à oclusão vascular completa.  
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Desta maneira, a saída de metabolitos (lactato, hidrogênio, fosfato, 
adenosina, potássio, entre outros) produzidos no exercício é impedida, 
fazendo-os se acumular no músculo, que é estimulado pelos quimiorreceptores 
musculares e no aumento da atividade nervosa simpáticaelevandobruscamente 
aPAno início da contração estática, quando esta tende a limitar o fluxo 
sanguíneo arterial na tentativa de manter a pressão de perfusão para a 
musculatura em atividade.  A elevação da PAocorre na sistólica e diastólica 
resultando em maior pós-carga e menor pré-carga por diminuição do retorno 
venoso42. 

Observa-se aumento da FC, durante a contração isométrica, que varia 
com a massa muscular envolvida na contração, com a força voluntária máxima 
e com a duração da contração. Esse aumento, que não costuma ultrapassar 
valores entre 62,7% e 85,2% da FC atingida durante um teste de esforço 
máximo em esteira é o responsável pela elevação do DC. Visto que, o volume 
sistólico não se eleva durante a contração isométrica, podendo inclusive 
diminuir32. 

Cabe ressaltar que, nos exercícios com componentes estáticos, a 
magnitude das respostas cardiovasculares é influenciada pela intensidade do 
exercício, pela duração e massa muscular envolvida37. Emcontrapartida, nos 
exercícios com componente dinâmico (isotônico), como as contrações seguidas 
de movimentos articulares não existem obstrução mecânica do fluxo 
sanguíneo, de modo que observa–se o aumento da atividade nervosa 
simpática desencadeada pela ativação do comando central, 
mecanorreceptores musculares, da intensidade do exercício e  dos 
metaborreceptores musculares37. 

Nesse sentido, os exercícios resistidos realizados com intensidade 
máxima apresentam FC e PA mais elevadas do que nos exercícios resistidos 
com intensidades submáximas por possuírem componente estático maior39. 

A adaptação do sistema cardiovascular ao esforço envolve 
mecanismocentral e periférico. O mecanismo central relaciona-se à irradiação 
de impulsos do córtex motor para o centro de controle cardiovascular, enquanto 
o periférico vincula-se à liberação de metabólitos no músculo ativo. Todavia, o 
grau de contribuição relativa desses mecanismos sobre a modulação das 
respostas cardiovasculares permanece obscuro.  

A elevação da PA está relacionada ao aumento do DC, aumento das 
pressões intra-abdominal e intratorácica e ao aumento acentuado da pressão 
intramuscular que ocorre durante o esforço contrátil43. Esse aumento da 
pressão intramuscular promove uma diminuição acentuada ou, até mesmo, 
uma obstrução do fluxo sanguíneo, em razão do bloqueio mecânico imposto 
pela massa muscular contraída44. No entanto, o aumento repentino da PA 
durante a contração muscular pode também estar relacionado à realização da 
manobra de valsava que normalmente acompanha as contrações musculares 
intensas44,45. 
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    Consequentemente, PAmaiores são alcançadas com séries longas e até 
exaustão, permitindo que ocorram todos os fatores contribuintes para um 
aumento da PA e da FC, ao passo que as séries realizadas em intensidades 
submáximas são insuficientes em duração e intensidade para aumentar 
exacerbadamente a PA e a FC44. 

    Em relação às respostas pressóricas imediatas, Mac Dougall et al 
(1985)44 constataram que durante uma série de exercícios resistidos em 
contração voluntária máxima até a exaustão ocorrem picos pressóricos durante 
a contração concêntrica que provocaram uma elevação extrema das pressões 
arteriais sistólica e diastólica.  

Níveis elevados de PA são acompanhados por um progressivo aumento 
na FC, que pode alcançar os níveis de 166 bpm (batimentos por minuto), 160 
bpm em exercícios resistidos realizados com intensidades máximas44. Em 
contrapartida, em exercícios resistidos realizados com intensidades 
submáximas, as respostas da FC não alcançam níveis tão altos, ou seja, 86 
bpm, como verificado por Mckelvie et al (1995)46.  
        Diferentemente do que ocorre com a PA, durante toda a série de 
exercícios resistidos realizados em contração voluntária máxima a FC 
permanece elevada tanto nas contrações concêntricas como nas contrações 
excêntricas44. 
 
 
 

2.2.8.2 Respostas pressóricas pós-exercício 
     

As respostas pressóricas pós exercício e a rápida queda da PA 
imediatamente é causada pela súbita perfusão do fluxo sanguíneoque 
previamente está ocluído. A PAS e a PAD declinam rapidamente, abaixo dos 
valores pré-exercício, retornando ao normal após ± 10 segundos do término do 
exercício. Esse fenômeno é denominado efeito hipotensivo pós-exercício44. 
  O aumento da PASé observado imediatamente após a realização de 
uma seção de exercícios resistidos com intensidades elevadas47,48. Estudo de 
O`Connor et al (1993)47. compararam três sessões realizadas a 40, 60 e 80% 
de dez repetições máximas (10RM), demonstrando que a PASelevou-se logo 
após as sessões realizadas a 60 e 80% de 10RM, o que perdurou por até 1 
minuto (min.) após o término da sessão com carga referente a 60% de 10RM e 
até 15 min. após o término da sessão com carga referente a % de 10RM. 
Pode-se inferir que a elevação da PASimediatamente após o término do 
exercício sugere estar relacionada à intensidade do exercício. Em 
contraposição, Brown et al (1994)49 observaram que a PASpermaneceu 
elevada após uma sessão de exercícios resistidos realizada com carga 
referente a 40 e 70% de uma repetição máxima (1RM) o que perdurou até 5 
min. após o término de ambas as sessões. 
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    Desta forma, a magnitude da elevação da PASpode estar relacionada 
com a intensidade do exercício. Os maiores períodos em que a PA sistólica 
permaneceu elevada foram relatados com intensidades correspondentes a 
80% de 10RM (15 minutos de elevação da PAS)47 e 80% de 1RM (20 minutos 
de elevação da PAS)48. 

Estudo realizado por Fisheret al (2001)50, com mulheres normotensas e 
pré-hipertensas com exercício numa intensidade correspondente a 50% de 
1RM, verificou-se redução significativa da PASapós 60 minutos do término do 
exercício. Corrobora com Polito et al (2003)51que também verificaram reduções 
na PASapós 10 minutos do término da sessão, redução que perdurou por até 
60 minutos após o final do trabalhorealizado numa intensidade alta e com 
carga correspondente a seis repetições máximas (6RM); o mesmo efeito 
ocorreu com uma intensidade relativamente baixa, ou seja, doze repetições, 
com a carga correspondente a 50% daquela associada a 6RM, porém a 
redução na PASperdurou por somente 40 minutos. 
    Segundo Rezket al (2004)52, que verificou o efeito hipotensivo pós-exercícios 
resistidos utilizando diferentes sobrecargas observou-se que a queda da 
PASfoi de 6mmHg na sessão realizada numa intensidade correspondente a 
40% de 1RM e volume de trabalho de vinte repetições e de 8mmHg na sessão 
realizada numa intensidade correspondente a 80% de 1RM com o volume de 
trabalho de dez repetições. Essas reduções perduraram durante 90 minutos 
após o término do exercício. 
    Em relação a PAD, Fochtet al (1999)48 e Rezk et al (2004)52, constataram 
que diminui significativamente em relação ao repouso com uma carga 
relativamente baixa entre 40% e 50% de 1RM, sugerindo que o efeito 
hipotensivo na PAD possa estar relacionado com a intensidade do exercício. 
Por outro lado, Brown et al (1994)49.verificaram um efeito hipotensivo na PAD 
para intensidades entre 40% e 70% de 1RM. Esses achados diferem dos 
estudos de Fochtet al (1999)48 e Rezk et al (2004)52, que somente encontraram 
hipotensão pós-exercício na PAD com cargas relativamente baixas. 
    
 

2.2.8.3Adaptações hemodinâmicas 
 
Estudo de metanálise com ensaios clínicos randomizados realizado por 

Kelleyet al (2000)53com indivíduos normotensos e hipertensos observaram que 
o treinamento resistido reduziu em média 3% a PAS e 4% a PAD em ambos os 
grupos. Concluíram,que os exercícios resistidos são eficazes para reduzira 
PAS e PAD crônica. 

Embora existam evidências de que o treinamento resistido provoque 
uma diminuição nos valores pressóricos, essa problemática ainda precisa ser 
elucidada. Visto que, o efeito hipotensivo não está descrito de forma 
consensual na literatura através do exercício resistido. 
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    Em relação à bradicardia de repouso, convém destacar que FC baixas 
são normalmente aceitas como um possível efeito do treinamento e são 
geralmente fundamentadas pelo treinamento aeróbio. Assim, aumento na 
massa muscular e na massa corpórea total associada aos exercícios resistidos 
resulta numa larga demanda no DC na ordem de suprir um aumento no 
metabolismo de repouso. Esses aumentos podem estar paralelos e 
proporcionais ao volume sistólico de repouso. Nesse sentido os aumentos no 
volume sistólico possibilitam que o coração satisfaça à demanda por sangue 
sem aumentar a FC54. 

Com relação ao volume sistólico os estudos longitudinais têm relatado 
que atletas altamente treinados têm um volume sistólico maior se comparados 
a um grupo controle ou a indivíduos que treinam regularmente55. Assim, parece 
razoável sugerir que a frequência do treinamento pode influenciar no volume 
sistólico absoluto. Contudo, aumentos absolutos no volume sistólico em atletas 
treinados em resistência em comparação ao grupo de controle podem ser 
explicados, em parte, pelo aumento da massa corpórea total43. 

O treinamento complementar de músculos inspiratórios que pode ser 
indicado para pacientes com IC que apresentam fraqueza da musculatura 
respiratória (> 70% da pressão inspiratória máxima predita), o procedimento é 
seguro, com efeitos positivos no perfil inflamatório, na sobrevida e raros efeitos 
adversos relacionados ao exercício aumentando a capacidade de exercício e a 
qualidade de vida56. 

 
 

2.2.9 Alterações hemodinâmicas na Manobra de Müller 
A manobra de Müller (MM) consiste em uma técnica com esforço 

inspiratório vigoroso contra a glote fechada a fim de gerar pressão negativa 
intratorácica. Chiappa et al (2008)18, afirmam  que cargas acima de 60% da 
PImáx leva a uma prolongada isquemia do diafragma estimulando o 
metaborreflexo muscular inspiratório induzindo a fadiga e exaustão. Esses 
repetidos esforços realizados contra uma alta resistência inspiratória causam 
uma exagerada vasoconstrição periférica e fraqueza muscular inspiratória.  

Com isso, o carreamento de oxigênio é prejudicado para o diafragma junto 
com o aumento do trabalho dos músculos inspiratórios na IC, o que favorece o 
acúmulo de metabólitos, como: ácido láctico, que ativa as terminações do tipo 
IV, levando uma vasoconstrição mediada pelo simpático. A combinação das 
anormalidades do músculo respiratório com excessivo trabalho dos músculos 
inspiratórios, associado com limitação no transporte de oxigênio contribui para 
ativação exagerada do metaborreflexo muscular respiratório na IC57. 

Intolerância durante o exercício são prevalentes na IC devido aos efeitos da 
ativação do metaborreflexo inspiratório e a fraqueza muscular inspiratória18. 
Visto que, a diminuição da oxigenação da musculatura inspiratória mediada 
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pelo exercício físico agudo na IC pode aumentar o trabalho ventilatório e 
exacerbar o metaborreflexo muscular inspiratório58. 

Diante disso, as respostas hemodinâmicas mediadas pela manobra de 
Müller sugerem mudanças ao longo do tempo em associação com alterações 
da pós-carga e pré-carga ventricular esquerda. 

A manobra deMüller sugere que quatro fases: 
 Fase 1: À medida que a pressão intratorácica se torna mais 

negativa o fluxo sanguíneo diminui devido ao colapso venoso e aumento 
da pressão venosa periférica reduzindo o retorno venoso. A pós-carga 
do ventrículo esquerdo, no entanto, aumenta de forma progressiva e 
linear 

 Fase 2: Ocorre um aumento da capacitância venosa 
pulmonar diminuindo o enchimento do ventrículo esquerdo e 
concomitantemente aumentando também o volume sistólico final do 
ventrículo esquerdo em resposta da alta pressão intratorácica negativa e 
em associação ao decréscimo da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo. Acarretando uma diminuição significativa do desempenho 
sistólico do ventrículo esquerdo (há uma queda no volume sistólico, 
fração de ejeção e debito cardíaco), comparando com valores basais, 
refletindo em redução do desempenho cardíaco. Isso ocorre, pois a pós-
carga do ventrículo esquerdo relaciona-se mais fielmente à pressão 
transmural do ventrículo esquerdo do que à pressão na raiz da aorta. 
Além disso, diminui a pressão pleural podendo provocar o mesmo efeito 
sobre a pós-carga quando comparado com o aumento de pressão na 
raiz da aorta provocado pela infusão de uma droga vasopressora. 
Nenhuma modificação ocorre no volume diastólico final do ventrículo 
esquerdo durante a manobra. Mudanças na função cardíaca são 
evidenciadas com alterações na deformidade longitudinal do ventrículo 
esquerdo e direito durante a manobra. Sugerindo que a pressão 
negativa intratorácica provocada de forma abrupta deteriora a função 
mecânica do ventrículo direito devido ao aumento da pressão transmural 
da artéria pulmonar e a pós carga do ventrículo direito durante a 
manobra de Müller.  

 Fase 3: A exposição repentina do sistema a uma pressão 
negativa severa intratorácica leva a uma diminuição abrupta do volume 
do átrio esquerdo e diminuição da performance da sístole do ventrículo 
esquerdo. Essas mudanças refletem no aumento da pós-carga do 
ventrículo esquerdo. Oscilações repetidas na pós-carga e em mudanças 
de volumes podem induzir a fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. 
Imediatamente após a manobra, existe uma compensação ao aumento 
do fluxo sanguíneo do lado esquerdo do coração com o volume sistólico, 
fração de ejeção e debito cardíaco excedendo valores basais. Esses 
resultados sugerem que gera impacto na função sistólica do ventrículo 
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esquerdo; a corrente sanguínea dentro do átrio esquerdo diminui 
durante a manobra, com a compensação do aumento após a manobra59 

 Fase 4: retorno aos parâmetros basais 
 

2.2.10 Alterações hemodinâmicas na Manobra de Valsalva 
A manobra de Valsalva (MV) consiste no ato de fazer um esforço 

expiratório com a glote fechada. Pode ser induzida por mecanismos múltiplos 
incluindo uma expiração forçada com a glote fechada, forçando durante uma 
contração abdominal ou levantando peso durante uma apneia. Forjaz et al 
(2003)60 afirmam que exercício com intensidade igual ou superior a 80% de 1 
RMé inevitável a realização da MV.  

Essa manobra promove sobrecarga no sistema cardiovascular, ativando 
barorreceptores arteriais,quimiorreceptores e receptores cardiopulmonares que 
se integram ao sistema nervoso central, desencadeando respostas 
provenientes da ativação do sistema nervoso simpático e parassimpático que 
modulam o sistema cardiovascular, em especial a FC e a PA sistêmica. A MV é 
usada para definir mudanças hemodinâmicas, sendo um teste simples do 
controle reflexo autonômico da função cardiovascular60.  A resposta normal à 
MV consiste em quatro fases.  

 Fase 1: está associada a aumento transitório na pressão 
sanguínea sistêmica à medida que o esforço se inicia.  

 Fase 2: é acompanhada por um decréscimo perceptível no 
retorno venoso sistêmico, pressão sanguínea, PP e taquicardia 
reflexa prontamente detectável.  

 Fase 3: inicia-se com a cessação do esforço e está associada a 
decréscimo transitório e súbito na pressão sanguínea e no retorno 
venoso sistêmico. 

  Fase 4: é caracterizada por superação da PA sistêmica e 
bradicardia reflexa relativamente evidente61.  
2.2.11 Repercussões da Fadiga muscular respiratória 

Fadiga pode ser definida como uma sensação subjetiva e persistente de 
cansaço, exaustão física, emocional e/ou cognitiva, desproporcional à atividade 
recente, que não melhora com repouso e sono e que interfere nas atividades 
de vida cotidiana. Pode ser detectados mediante a três referentes empíricos: 
verbalização de cansaço, canseira e/ou exaustão; diminuição da capacidade de 
realizar tarefas habituais; e falta de alívio para essas manifestações com a 
aplicação de estratégias usuais de recuperação de energia62. 

A fadiga é considerada o resultado de uma limitação na capacidade de 
adaptação frente a um estresse. Em outras palavras, na presença de um fator 
estressante (a doença incurável, o seu tratamento, etc.), a resposta orgânica 
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não ocorre de forma proporcional devido à inadequação da regulação de uma 
ou mais variáveis responsáveis pelo seu enfrentamento62. 

A instalação da fadiga se caracteriza por uma inadequada relação entre 
esforço e repouso decorrente de um aumento da intensidade e duração de 
esforço63. 

Nos exercícios de alta intensidade os músculos inspiratórios são levados 
à fadiga, o mesmo tem sido observado com a musculatura expiratória. O 
músculo expiratório pode ser até mais propenso à fadiga do que a musculatura 
inspiratória, isso porque a musculatura expiratória é menos oxidada do que o 
músculo inspiratório e são, portanto, menos resistente a fadiga. Essa fadiga 
muscular respiratória, por sua vez, pode afetar a performance no exercício64. 

Veges et al (2007)64, realizaram  teste de corrida de 12 minutos em uma 
pista de 400metros, com n=12 indivíduos saudáveissendo induzida a fadiga 
muscular expiratória através de resistência expiratória com carga de 50% da 
PEmáx, os mesmos indivíduos realizaram o mesmo teste, porém sem indução 
à fadiga (controle). Observaram que a distância percorrida e a velocidadeforam 
menores nos indivíduos quando induzido à fadiga muscular expiratória. A 
percepção da exacerbação respiratória foi maior durante os primeiros 800 
metros e a FC foi menor ao longo de todo o teste de corrida com a fadiga 
muscular expiratória prévia, comparado ao exercício controle. Concluíram 
então que a fadiga muscular expiratória aumenta a atividade nervosa 
simpática, aumenta a percepção de esforço respiratório e prejudica a 
performance do exercício, como já observado na fadiga muscular inspiratória. 

Segundo Mador et al (1991)65, a influência da fadiga muscular inspiratória 
em 10 indivíduos saudáveis (esforço inspiratório, através do threshold com 
80% da PImáx) sob a performance do exercício na bicicleta com intensidade 
exaustiva, foi observado redução do tempo do exercício, consumo de oxigênio 
e FC comparado com o grupo controle (sem fadiga), porém a ventilação minuto 
e escala visual analógica para esforço da respiração foi maior nos indivíduos 
com fadiga. O aumento da sensação de esforço respiratório aumenta a 
ativação nervosa simpática nos MMII reduzindo o fluxo sanguíneo esses efeitos 
são associados com a fadiga muscular inspiratória. Todos esses fatores podem 
contribuir para a diminuição na performance no exercício e alterar o padrão 
respiratório durante o exercício.  

Nanas et al (1999)66. estudaram 55 pacientes em classes funcionais I a III 
da NYHA, submetendo os mesmos a prova em esteira por 15 minutos. Ao 
avaliar a força muscular respiratória, por meio da PImáx e da PEmáx, 
primeiramente em repouso e após o teste (dois, cinco e 10 minutos), 
observaram que os pacientes que apresentavam uma menor força muscular 
inspiratória antes do esforço, obtiveram uma queda maior da força muscular 
expiratória após o esforço na esteira. Enoka et al (1992)67, alegam que quando 
os músculos inspiratórios são fadigados, a musculatura expiratória é mais 
exigida na tentativa de aumentar a incursão respiratória por minuto, resultando 
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em maior sensação de esforço, alta percepção de dispneia e desconforto nos 
membros inferiores, levando a intolerância ao exercício  

Pessoa et al (2012)68, 2011 ao avaliar as respostas metabólicas, 
ventilatórias,cardiovasculares e de percepção de esforço entre o isotime de 
dois minutos do teste do degrau (TD2) e o teste do degrau de seis minutos 
(TD6) com o teste de sentar-se e levantar-se da cadeira de dois minutos (TSL) 
em 11 indivíduos com DPOC observou que não houve diferença significativa 
nas variáveis metábolo-ventilatórias, cardiovasculares (VO2/FC, RFC, ΔPAS e 
ΔPAD) e Δdispneia no pico de ambos os testes, bem como no TD2. Foram 
encontrados valores de ΔFC maiores no TSL comparado ao TD2 e isso se 
traduz em maior estresse cardiovascular, em razão das exigências metabólicas 
periféricas e as mudanças posturais envolvidas nesse teste.  

Quanto afadiga de MMII, encontraram-se valores significativamente maiores 
no TSL do que no TD2. Tal fato pode ser explicado pela utilização dos 
membros inferiores simultaneamente, pela maior quantidade de massa 
muscular ativa na execução da atividade de sentar e levantar da cadeira em 
relação à atividade de subir e descer o degrau, além da diferença mecânica no 
movimento, o efeito da ação da gravidade e as mudanças posturais envolvidas, 
apesar de ambos se caracterizarem como testes estáticos, do teste do degrau 
envolver a cadeia cinética aberta e fechada e o TSL envolver apenas a cadeia 
fechada. Além disso, a fadiga dos músculos agonistas causaria um esforço 
relativamente maior, acionando uma musculatura adicional e os nociceptores, 
favorecendo, assim, o aumento do estresse central39. O TD2 proporciona 
menor estresse cardiovascular e fadiga muscular se comparado ao TSL, pelas 
exigências metabólicas periféricas e ajustes posturais.  

Dal Corso et al (2007)69 encontraram maior dispneia e fadiga de MMII 
comparando um teste máximo (teste cardiopulmonar) com um teste submáximo 
(TD6) demonstrando demanda metabólica elevada na sua execução. 

Exercícios de alta intensidade sustentados até o limite de tolerância, leva à 
fadiga muscular expiratória, diminuindo a tolerância ao exercício físico 
principalmente através de um aumento da gravidade da fadiga muscular 
periférica e uma percepção mais aguçada do desconforto nos MMII65.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 

- Avaliar os efeitos da sobrecarga muscular respiratória sobre as variáveis do 
teste de caminhada de seis minutos (TC6M) em pacientes com ICFER. 
 
 3.2 Objetivos Específicos 
-Avaliar os efeitos da sobrecarga muscular respiratória sobre: 

 Patofenótipos da musculatura respiratória; 
 Pressão de Pulso (PP); 
 Duplo Produto (DP); 
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4. MÉTODOS 
 
4.1. Desenho do estudo 
Estudo randomizado, cruzado, controlado e cego. No qual a intervenção foi 

realizada de forma aguda. Os pacientes considerados elegíveis e que 
aceitaram participar deste estudo foram acompanhados por uma equipe 
multidisciplinar (fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e 
médicos), sistematicamente e periodicamente, seguindo as recomendações da 
III diretriz de insuficiência cardíaca crônica22. 

4.2. Amostra 
A amostra foi composta por 31 indivíduos, sendo que um paciente foi 

excluído por apresentar dor precordial durante esforço expiratório, dois por 
desistência, três devido à piora do quadro clínico, sendo hospitalizados, um 
devido à torção do tornozelo, dificultado a realização do TC6M e dois foram a 
óbito (por gravidade da IC), portanto foram incluídos no estudo 22 pacientes, 
conforme os critérios de inclusão, detalhado na figura 2. Todos os voluntários 
foram pré-selecionados no banco de dados da clínica de insuficiência cardíaca 
do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

 
 
 

 Figura 2. Fluxograma da seleção dos voluntários 
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4.3 Critérios de inclusão 
Pacientes acima de 40 anos, com diagnóstico de ICFER (critérios de 

Boston), e que fazem parte do programa de tratamento da clínica de 
insuficiência cardíaca do HUAP.  

4.4 Critérios de exclusão 
Foram excluídos da pesquisa os pacientes que apresentaram algum fator 

de risco que poderia interferir no resultado da avaliação da força muscular 
respiratória ou fatores que levariam risco ao paciente para realizar o teste de 
caminhada de seis minutos, como: 

 Frequência cardíaca de repouso maior que 120 bpm; 
 Pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg; 
 Pressão arterial diastólica maior que 100 mmHg; 
 Desnutrição, evidenciada por um índice de massa corpórea (IMC) < 20 

kg/m2 
 Resfriado e/ou gripe comum nas 4 semanas anteriores e uso crônico de 

medicamentos capazes de interferir na performance durante o TC6M; 
 Uso de drogas psicotrópicas, relaxantes musculares e 

imunossupressores; 
 Inabilidade para caminhar devido a problemas musculoesqueléticos; 
 Dor torácica 4 semanas anteriores; 
 Alterações cognitivas que impeçam a realização do protocolo; 
 DPOC. 

 
4.5 Aspectos éticos 

Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TLCE) descrito no anexo I, conforme a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde do Brasil, para pesquisas envolvendo seres 
humanos. Foi mantida em sigilo absoluto a identidade dos participantes, com 
divulgação apenas dos resultados obtidos, estando os mesmos 
disponibilizados ao término das avaliações. O presente estudo foiaprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro - 
Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o nº 719.591 e financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro- FAPERJ. 
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4.6. Randomização 

 
Fase 1: Pacientes cadastrados no banco de dados da Clínica de IC do HUAP, 
elegíveispara o estudo foram agendados com demanda consecutivamente para 
consulta de fisioterapia (Consulta de Admissão).  
Fase 2: Na consulta de fisioterapia ambulatorial individual foram levantados os 
dados de identificação, avaliação clínica e informações para contatos futuros 
(anexo II). Foram descritos os objetivos deste estudo e a possibilidade de 
participação do paciente, sendo aplicado o TCLE, conforme Resolução CNS n° 
466/12, entregue ao mesmo para leitura juntamente com o fisioterapeuta, que 
esclareceu acerca de todas as possíveis dúvidas.  
Fase 3: Os pacientes que concordaram em participar do estudo e assinaram o 
TCLE foram randomizados através do site “researchrandomizer”, por um 
integrante do grupo de pesquisa que não foi responsável pela coleta de dados. 

Um fisioterapeuta realizou o EMR e o outro o TC6M, sendo cegado em 
relação ao grupo que o indivíduo está participando. O protocolo do TC6M e os 
valores preditos da distância percorrida dos voluntários foram registrados em 
uma ficha sistemática adaptada para este estudo (anexo III). 

 
4.7. Protocolos do estudo 

Os voluntários seletivos para esta pesquisa realizaram, primeiramente, o 
TC6M basal (sem intervenção) (grupo basal),depois foram divididos de igual 
forma, através de uma randomização, entre dois grupos denominados: 
intervenção A (grupo de esforço inspiratório - GEI) e intervenção B (grupo de 
esforço expiratório - GEE) realizando novamente o TC6M (figura 3).  

O GEE realizou sobrecarga muscular expiratória através do Threshold 
PEP®(Philips Respironics) e o GEI realizousobrecarga muscular 
inspiratóriaatravés de um resistor de carga linear (powerbreath®light, ironman). 
Ambos com 80% da carga, 3 séries de 10 repetições com intervalo de 1 minuto 
entre cada série, sustentando 5 segundos cada esforço. O protocolo foi 
cruzado. Com o objetivo de não haver uma fadiga extrema ou intercorrências 
durante a execução do mesmo, esse protocolo teve um wash-out no mínimo de 
24h.  
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Figura 3. Protocolo da pesquisa 

 
4.8. Descrição da técnica 

4.8.1Avaliação da força muscular respiratória 
A avaliação da força muscular foi realizada através da manovacuometria 

com uso de manovacuômetro do tipo analógico (Ger-Ar, Famabras) com limite 
operacional de -300 a +300 cmH2O. As mensurações das pressões 
respiratórias máximas foram realizadas com o paciente na posição sentada, 
segurando firmemente o bucal na boca com os cotovelos fletidos. Para a 
avaliação da pressão inspiratória máxima (PImáx), era solicitado que o 
indivíduo expirasse até o volume residual e, em seguida, realizasse uma 
inspiração máxima sustentada (manobra de Müller).Já para avaliar a pressão 
expiratória máxima (PEmáx), ele realizava uma inspiração máxima até a 
capacidade pulmonar total, seguida de uma expiração forçada (manobra de 
Valsalva). O procedimento foi realizado três vezes para cada manobra, com 1 
minuto de descanso entre elas, e o maior valor era escolhido desde que não 
ultrapassasse 10% de diferença entre as outras medidas. Caso isso 
acontecesse, nova mensuração foi realizada70. Foi utilizada a equação de 
Neder et al (1999)71(anexo II) como parâmetro para quantificar e qualificar a 
força muscular respiratória. 

4.8.2 Esforçomuscular respiratório 
O esforço da musculatura inspiratória foi realizado através de um resistor de 

carga linear (powerbreath®), enquanto o esforço da musculatura expiratória foi 
realizado através do Threshold PEP®. Durante o protocolo, os voluntários 
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permaneceram assentados em uma cadeira, usando um clipe nasal e 
foramorientados a realizar esforços inspiratórios ou expiratórios, de acordo com 
o treinamento muscular realizado, através do bucal do aparelho. Ambos com 
80% da carga, 3 séries de 10 repetições com intervalo de 1 minuto entre cada 
série, sustentando 5 segundos cada esforço59. A ordem do EMRfoi 
randomizada através do site “research randomizer”. 

4.8.3 Teste de caminhada de seis minutos 
O TC6M foi realizado em um corredor plano, pouco movimentado, com 

superfície lisa e com comprimento de 30 metros. O percurso foi marcado a 
cada metro através de fitas adesivas coladas no chão e o início e o final do 
trajeto foi delimitado com um cone de sinalização. Os voluntários foram 
incentivados a caminhar a maior distância possível, durante seis minutos, e 
orientados a interromper a caminhada, caso fosse necessário. Uma cadeira foi 
disponível para que o paciente apoie-se na mesma, caso interrompesse a 
marcha antes do término do teste.  

O examinador não caminhou ao lado do indivíduo e também não houve 
nenhum estimulo verbal. Entretanto, as frases ditas neste protocolo se 
assemelharam as frases utilizadas no protocolo da ATS72. O voluntário foi 
apenas informado o tempo percorrido. O voluntário foi orientado a interromper 
o teste caso apresente: dor torácica, dispneia intolerável, câimbras musculares, 
desequilíbrios por vertigem ou mal-estar e sudorese intensa associada à 
palidez cutânea73,74. Caso isso ocorresse, o cronômetro continuaria acionado, 
podendo recomeçar a caminhada assim que se sentir melhor. Para a análise 
da distância predita foi utilizado a equação proposta por Enright&Sherrill 
(1998)75 (anexo III). 

O TC6M foi realizado com a monitorização da PA, FC, FR, SpO2, escala de 
Borg72 , para verificar fadiga ou cansaço do membro inferior, e  questionário 
modificado de dispneia (British Medical Research Council) avaliado de acordo 
com a gravidade da sintomatologia da falta de ar (anexo IV). Estes dados foram 
coletados antes do início do teste, em repouso, na posição sentada; 
imediatamente após o término do mesmo, primeiro e segundo minuto de 
recuperação (após o teste). Ovoluntáriopermaneceu durante todo o teste com o 
oxímetro de dedo para monitorar a saturação periférica do oxigênio.  

A verificação dos sinais vitais (FC e PA), SpO2, FR e Borg foram medidas 
pré teste, em repouso, durante o teste no 2º, 4º e 6º minutos, primeiro e 
segundo minuto após o TC6M. De modo que, a FC e a SpO2foram verificadas 
durante todo o teste através de um oxímetro da marca Nonin, modelo 9500 
Onyx, posicionado no dedo indicador direito do indivíduo. Para as finalidades 
da análise de dados, dessaturação foi definida como uma redução na SpO2, 
em comparação comos valores iniciais, de 4 ou mais pontos (Δsat = saturação 
em repouso – saturação imediatamente após o período de 6 minutos).APAfoi 
aferida através do esfigmomanômetro (Dorja, Medicate adulto) e estetoscópio 
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(Littmann®, Cardiology III™), as aferições foram realizadas no membro superior 
direito, estando o segmento livre de roupas de mangas e relaxado, o manguito 
cobriu 2/3 do braço, sendo que a borda inferior do manguito ficou dois dedos 
acima da interlinha articular do cotovelo, sem que o estetoscópio toque o 
manguito. O indivíduo estava na posição sentado quando foi realizada tal 
aferição, mesmo após o TC6M. A FR foi verificada pela contagem dos 
movimentos torácicos durante um minuto. 

 
4.9. Análise estatística 

Devido a população do estudo ser considerada finita e uma pequena 
representação brasileira, o tamanho da amostra foi realizado com base na 
estimativa da média da população em seguimento ambulatorial76, no qual a 
população total da clínica de insuficiência cardíaca do HUAP correspondeu a 
60 indivíduos. Onível de confiança 95% e o erro alfa para 5% (0,05)foram 
utilizados. Baseado no cálculo amostral, este estudo deveria contar com uma 
amostra mínima de 23 pacientes. Considerando 20% de descontinuidade no 
acompanhamento dos pacientes, a amostra mínima estimada foi de 18 
indivíduos. O cálculo foi feito no software WinPepi® v.11.43. 

A organização dos dados foi realizada através da construção e síntese do 
banco de dados pelo programa Microsoft Excel, 2010. Os dados coletados a 
partir dos instrumentos de pesquisa foram tabulados e analisados pelo 
programa GraphPadPrism®, versão 6. As variáveis categóricas foram 
expressas através de distribuições de frequências e percentuais e as contínuas 
com o cálculo de média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação (CV) 
e percentis. 

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. 

Foi realizada a ANOVA one-way para comparar os deltas das variáveis 
entre os grupos e ANOVA two-way para comparar os momentos durante o 
TC6M, teste T-Student para analisar possíveis diferenças nas variáveis 
numéricas nos momentos pré e pós e Correlação de Pearson para medir o 
grau de relação linear entre a DP6M e a força muscular respiratória.  

Um valor de p bivariado < 0,05 foi considerado estatisticamente significante 
para todas as análises.  
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7. RESULTADOS 
 

Foram estudados 22 pacientes (12 mulheres; idade 60±9 anos),com IC 
confirmada e fração de ejeção reduzida (38±7%).Na tabela 1encontram-se os 
dados antropométricos, clínicos, ecocardiográficos e tratamento farmacológico 
representados na forma de médias e desvio padrão (DP). 
Tabela 1. Características antropométricas, clínicas e tratamento farmacológico 

Variáveis  
Gênero, masc/fem (n) 10/12 
Idade, anos (média±DP) 60±9 

Antropometria  
Estatura (cm) 1,63±0,1 
Peso (kg) 77,5±20 
IMC 29,1±6,7 

História Pregressa N (%) 
HAS 18 (81,8) 
DM 7 (31,8) 
IAM 7 (31,8) 

Dados Clínicos média±DP 
Classes Funcionais I/II/III (NYHA)  1/15/6 
PAS (mmHg) 130±26 
PAD (mmHg) 83±21 
PAM (mmHg) 99±22 
FC (bpm) 70±15 
PP (mmHg) 
FEVE(%) 

47±14 
38±7 

Variáveis Respiratórias  
FR (irpm) 21±3 
SpO2 (%) 98±1 

Medicamentos N(%) 
Betabloqueadores 7 (31,8) 
Inibidores da ECA 20 (90,9) 
Antiarrítmico 6 (27,2) 
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Diuréticos 20 (90,9) 
Dados do TC6M e FMR  

DP6M (m) 428±87 
DP6M (m) Predito 490±116 
PImax (cmH2O) 62±28 
PImax (cmH2O) Predito 92±14 
PEmax (cmH2O) 58±27 
PEmax (cmH2O) Predito 94±19 
  

cm = centímetro; kg = quilograma; IMC = índice de massa corpórea; HAS = hipertensão arterial 
sistólica; DM = diabetes mellitus; IAM = infarto agudo do miocárdio; IRC = insuficiência renal 
crônica; IC = insuficiência cardíaca; NYHA = New York Heart Association; FEVE = fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo; % = porcento; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão 
arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; mmHg= milímetros de mercúrio; FC 
=frequência cardíaca;Bpm = batimentos por minuto; SpO2= saturação periférica de oxigênio; 
Irpm = incursão respiratória por minuto; cmH2O= centímetro de água; TC6M = teste de 
caminhada de 6 minutos; M= metro; FMR = força muscular respiratória; DP6M = distância 
percorrida em 6 minutos; Pimax = Pressão inspiratória máxima; Pemax = Pressão expiratória 
máxima; ECA = enzima conversora de angiotensina; AAS = acidoacetil salicílico. 
 
 

28% apresentavam fraqueza muscular inspiratória, 32% fraqueza 
muscular expiratória, 27% fraqueza mista, 13% sem fraqueza muscular 
respiratória. (figura 4) 

 
Figura 4. Frequência da presença e ausência da fraqueza muscular inspiratória, 
expiratória e mista 
PImáx = pressão inspiratória máxima; PEmáx = pressão expiratória máxima; cmH2O = 
centímetro de água; % = porcento. 

Foramanalisados separadamente os quatro tipos de patofenótipos da 
musculatura respiratória (fraqueza muscular inspiratória, expiratória, mista e 
sem fraqueza) dos pacientes com insuficiência cardíaca ao serem submetidos 
a sobrecarga da musculatura expiratória e inspiratória e a repercussão sobre 
DP6M. (figura 5) Independente do tipo de fraqueza muscular respiratória 
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apresentada pelo indivíduo, não houve diferença significativa da DP6M quando 
foram submetidos à sobrecarga muscular expiratória e inspiratória, mesmo 
àqueles que não apresentavam fraqueza muscular respiratória. No entanto, 
todos percorreram uma distância menor do que a predita.  

 Figura 5. Sobrecarga muscular inspiratória e expiratória sob os quatro tipos de 
patofenótipos da insuficiência cardíaca e a repercussão sobre a DP6M  
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Observamos a seguir (figura 6) diferença significativa entre as pressões 

inspiratórias máximas e expiratória máxima ao comparar com o predito 
(p<0,0001).  
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p<0,0001 p<0,0001

 Figura 6. Comparação da PImax, PEmax e valores preditivos 
PImáx = pressão inspiratória máxima; PEmáx = pressão expiratória máxima; cmH2O = 
centímetro de água. 

 
Houve um aumento do Delta da PAS e PAD (PA inicial – PA no 

6ºminuto) apenas no GEI (p = 0,004; p= 0,03, respectivamente). Figura 7 e 8. 
 

  
Figura 7. Delta da variação da PAS entre o momento inicial e 6º minuto no TC6M 
GEE = grupo de treinamento expiratório; GEI = grupo de treinamento inspiratório; mmHg = 
milímetro de mercúrio. 
 
 

 GEE GEI 
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Figura 8.Delta da variação da PAD entre o momento inicial e 6º minuto no TC6M 
GEE = grupo de treinamento expiratório; GEI = grupo de treinamento inspiratório; mmHg = 
milímetro de mercúrio.  
 

 
Houve aumento significativo da PP apenas do GEI(p = 0,001), figura 

9,durante o exercício submáximo, variando entre os valores mínimos e 
máximos no momento basal 30 e 40mmHg, e no 6º minuto 40 e 80mmHg 
respectivamente. 

 
 

 Figura 9. Pressão de pulso do GEI 
GEI = grupo de treinamento inspiratório; mmHg = milímetro de mercúrio.  
 
 
Conforme demonstrado na figura 10 e tabela 2, houve diferença 

significativa da FC entre o grupo basal, GEE e GEI comparando com os 
momentos: inicial (0), 2º, 4º e 6º minutos do TC6M (p <0,0001).  O valor de 
pico da FC durante o TC6M foi de 91bpm (grupo basal), 93bpm (GTE) e 
113bpm (GTI). 
 

 GEE GEI 
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Tabela 2. Valores hemodinâmicos basais e durante o TC6M e as respectivas diferenças entre os grupos 
 Basal  GEE  GEI  

PRÉ DURANTE  PRÉ DURANTE  PRÉ DURANTE 
Variáveis 0 2 4 6 P valor 0 2 4 6º P valor 0 2 4 6 P valor 
PAS  
(mmHg) 

130±26 # # 148±30 0,0004 132±22 # # 145±17 0,02 113±13 # # 148±23 <0,0001 
PAD  
(mmHg) 

83±21 # # 90±25 0,02 77±21 # # 89±20 0,006 69±15 # # 91±22 0,0007 
FC  
(bpm) 

70±15 85±30 90±24 91±19 0,01 71±15 80±13 93±12 86±14 <0,0001 68±14 102±15 104±16 114±18 <0,0001 
SpO2(%) 98±1 92±5 92±5 93±4 <0,0001 97±2 94±4 95±3 92±6 0,001 98±2 95±2 95±3 94±4 <0,0001 

% = porcento; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; mmHg= milímetros de mercúrio; FC =frequência cardíaca; Bpm = 
batimentos por minuto; SpO2 = saturação periférica de oxigênio; GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório. 
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 Figura 10.Frequência Cardíaca basal e durante o TC6M 
GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório; bpm = batimento por minuto; 
FC = frequência cardíaca. 
 

 
Houve um aumento do DP entre o momento basal e 6º minuto do TC6M em 

todos os grupos (basal 9301, 364±3175, 275 VS 13336,36±4273, 485mmHg.bpm; 
GEE 9399,091±3005,612 VS12445,91±2446,336mmHg.bpmGEI  7711,364±1771,97  
VS 16835,91±3921,504mmHg.bpm; p< 0,0001) e na variação do DP (p< 0,0001), no 
entanto não houve diferença entre o grupo basal e  o GEE (figura 11 e 12). 

 

 Figura 11. Duplo Produto durante o TC6M 
DP = Duplo Produto; GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório; bpm = 
batimento por minuto; mmHg = milímetro de mercúrio  
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 Figura 12. Variação do Duplo Produto no TC6M 
DP = Duplo Produto; GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório; bpm = 
batimento por minuto; mmHg = milímetro de mercúrio 

 
 
Em relação a SpO2, houve uma queda durante o TC6M (figura 13; 

p<0,0001).Os pacientes que apresentaram saturação ≥4% verificado imediatamente 
no 6º minuto foram 45,5% no grupo basal, 54,5% no GEE e 50% no GEI. Àqueles 
que apresentaram SpO2 ≤ 88% durante o teste foram 36,4% no basal, 31,8% no 
GEE e 13,6% no GEI. Cabe ressaltar que foi considerado dessaturação quando 
houve a presença de saturação ≥4% (SpO2 inicial - SpO2 6ºminuto) ou SpO2 ≤ 88% 
em qualquer ponto durante o TC6M. 

 

 Figura 13. Saturação periférica de oxigênio basal e durante o TC6M 
GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório; SpO2= saturação periférica 
de oxigênio; % = porcento. 
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Houve uma correlação moderada e significativa entre a DP6M e a PImáx 

(figura 14)  

 
Figura 14. Correlação da distância percorrida do teste de caminhada de seis minutos e Pimax 

DP6M = Distância percorrida em seis minutos; PImáx = Pressão inspiratória máxima. 
 

 
A distância média percorrida no TC6M no grupo basal, GEE e GEI (428±87m; 

379±83m; 367±71m; respectivamente)foi abaixo do predito (490±116m; p< 0,0001). 
(figura 15). Não houve diferença significativa da DP6M somente entre o GEE e 
GEI(p = 0,09).Nenhum paciente necessitou de fazer uma pausa para descanso.  

 
Figura 15.Comparação entre a distância percorrida e predita no TC6M 

GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforçoinspiratório.*p< 0,05; ***p<0,0001 
 

A percepção de esforço, mensurada através da utilização da Escala de Borg 
(0-10) e a percepção de dispneia apresentaram aumento significativo (p< 0,05) em 
todos os grupos durante o TC6M(figuras 16 e17). Apesar do aumento no esforço 
percebido e da dispneia relatada, não houve aumento no Delta da FR no TC6M.  
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Figura 16.Esforço percebido de acordo com a Escala de Borg 

Borg = escala de percepção de esforço com variação de 0 a 10; GEE = grupo de esforço expiratório; 
GEI = grupo de esforço inspiratório. 
 

  
Figura 17.Escala de Dispneia 

GEE = grupo de esforço expiratório; GEI = grupo de esforço inspiratório. 
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8.DISCUSSÃO 
 
 
Este estudo avaliouos efeitos da sobrecarga muscular respiratória sobre as 

variáveis do TC6M em pacientes com ICFER e associou a força muscular 
respiratória com sobrecarga sobre os parâmetros: respiratórios, hemodinâmicos e 
distância percorrida em seis minutos. Portanto, no presente estudo observamos que 
28% dos pacientes com IC apresentaram fraqueza muscular inspiratória, 32% 
fraqueza muscular expiratória, 27% fraqueza mista, 13% sem fraqueza muscular 
respiratória. Os pacientes apresentaram valores de PImáx e PEmáx abaixo do 
predito. O comprometimento na força muscular inspiratória também foi evidenciado 
na amostra do estudo de Chiodelli et al (2015)77, enquanto a força muscular 
expiratória não se mostrou tão afetada (66,4±22,2% do valor previsto para a PImax e 
78,5±26% do previsto para a PEmax). Meyer et al (2001)79encontraram apenas 
redução da PImax, quando compararam pacientes com IC e um grupo controle.  
Resultados encontrados por Hughes et al (1999)78corroboram com os nossos 
resultados da maior redução de força muscular inspiratória quando comparada a 
expiratória (redução de 28% vs 20%, respectivamente). No entanto Forgiarini et al 
(2007)19,  ao avaliarem a força muscular respiratória de indivíduos com IC, 
observaram  redução da PImáx, porém indivíduos mais graves apresentaram 
diminuição significativa da PEmáx. A redução da PImáx está associada com 
aumento da mortalidade cardiovascular e global e PEmáx é um indicador de 
gravidade da doença19. 

Ao analisar separadamente a sobrecarga da musculatura expiratória e 
inspiratória de acordo como patofenótipos da musculatura respiratória (fraqueza 
muscular inspiratória, expiratória, mista e sem fraqueza) foi observado que 
independente do tipo de fraqueza muscular respiratória apresentada pelo indivíduo, 
não houve diferença significativa da DP6M quando foram submetidos à sobrecarga 
no músculo expiratório e inspiratório, mesmo àqueles que não apresentavam 
fraqueza muscular respiratória. No entanto, todos percorreram uma distância menor 
do que a predita.  Esse resultado encontrado sugere que quando é imposto uma 
sobrecarga sobre a musculatura respiratória, aumenta o limiar do trabalho em uma 
musculatura19 que já é morfologicamente alterada9,30,80devido à IC, essa sobrecarga 
reduz o fluxo sanguíneo para os músculos respiratórios, levando à isquemia relativa 
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da musculatura periférica31,81, diminuindo a capacidade funcional observada pela 
DP6M19. 

No presente estudo, a FC durante o TC6M aumentou em todos os grupos, 
porém foi maior no GEI. Segundo Rubim et al (2006)82, o aumento da FC representa 
proporcionalmente o nível de intensidade que a caminhada no TC6M representa 
para essa população. Além disso, alegam que o exercício passa a ser máximo. 
Polito et al (2003)83 também afirma que valores elevados de FC são observados 
durante exercício máximo no qual atinge a fadiga. Rubim et al (2006)82 observaram 
que 65% dos pacientes que foram a óbito apresentaram FC elevada durante o 
TC6M, isso implica dizer que os pacientes com pior prognóstico têm o TC6M como 
uma atividade intensa e os mesmos têm seu nível de atividade diária relativamente 
próxima à sua capacidade máxima de exercício. Em nosso estudo, o valor de pico 
da FC alcançada no GEI foi de 113bpm, indicando que para essa população, apesar 
do aumento durante o TC6M, foi considerado normal, indicando que o teste não foi 
uma atividade intensa como observado nos estudos supracitados anteriormente82,83, 
além disso o teste pode ser considerado seguro para essa população e o mesmo é 
evidenciado por outros autores12,13,14,72,73,74,75,82. 
 A PAS aumentou significativamente entre todos os grupos basal (p< 0,0001), 
GEE (p<0,05) e GEI (p< 0,0001) durante o TC6M. Houve um aumento do Delta da 
PA (PA inicial – PA no 6ºminuto) apenas no GEI (p = 0,004), não se alterando entre 
o basal e GEE (p = 0,4). A PAD também aumentou no grupo basal (p=0,02), GEE 
(p= 0,006) e GEI (p=0,0007) durante o TC6M. O mesmo foi observado no Delta da 
PAD (p=0,04). Assim como a FC, Segundo Polito et al (2003)83, e Guyton (2011)84 a 
PAS também aumenta em proporção direta à intensidade do exercício, justificando o 
porquê foi observado alteração no Delta da PAS apenas no GEI. 

A quantificação da sobrecarga cardiovascular associada ao exercício é uma 
das estratégias de que se lança mão no sentido de dar segurança à sua prática85. A 
observação isolada da FC e PA não garantem um nível significativo de segurança, 
porém, a associação entre elas pode fornecer dados que se correlacionam com o 
consumo de oxigênio pelo miocárdio, o que se convencionou denominar duplo-
produto (DP), calculado a partir da multiplicação da pressão arterial sistólica (PAS) 
pela FC86. O DP é uma variável, cuja correlação com o consumo de oxigênio 
miocárdico (MVO2) faz com que seja considerado o mais fidedigno indicador do 
trabalho do coração durante esforços físicos contínuos de natureza aeróbia87. Além 
de demonstrar a segurança durante o exercício, o DP também fornece informações 
indubitavelmente úteis na decisão sobre a conduta diante de um paciente com 
suspeita de doença arterial coronariana, além de ser uma variável facilmente obtida 
durante o teste. Com base nos dados do estudo de Fornitano et al (2006)88, 
demonstrou-se que o duplo produto acima de 30.000 mmHg.bpm constituiu-se em 
uma variável importante para prever a ausência de coronariopatia obstrutiva 
significante e valores  abaixo, mostram que há o aumento do risco de coronariopatia 
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obstrutiva significante em mais de um ramo principal, esse fato pode levar a uma 
extensa isquemia e comprometimento grave da contratilidade miocárdica89. 

No presente estudo observamos que o DP no pico do exercício e a variação 
do DP (delta FC x PAS) foram maiores no GEI pressupondo-se pior função 
ventricular90 e maior estresse cardiovascular durante o exercício91 após serem 
submetidos à sobrecarga da musculatura inspiratória. 

Érecomendação (classe I) da II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca 
Aguda (2009)92que se conheçam os valores de PP, pois fornecem parâmetros que 
auxiliam na estratificação de risco e é um marcador prognóstico da IC. Além disso, a 
PP tem sido usada como um indicador de baixo débito cardíaco, com alta 
especificidade. Recentemente, a PP foi também foi associada a níveis aumentados 
de peptídeos natriuréticos e mortalidade92. No presente estudo observamos que 
houve aumento significativo da PP apenas do GEI durante o exercício submáximo, 
variando entre os valores mínimos e máximos no momento basal 30 e 40mmHg, e 
no 6º minuto 40 e 80mmHg respectivamente. 

Segundo Lessa et al (2009) um pulso de alta pressão pode ser um forte 
preditor de problemas cardíacos, especialmente para adultos mais velhos. 
Geralmente, uma pressão de pulso superior a 40 mm Hg, em repouso, é anormal. 
Uma pressão de pulso menor do que 40 pode significar que você tem a função fraca 
do coração, enquanto uma maior pressão de pulso pode significar válvulas do seu 
coração estão com vazamento (regurgitação de válvula)93. 

No presente estudo, o GEE apresentou maior dessaturação o que corrobora 
com estudo realizado por Leite et al (2014)84, no qual pacientes com dessaturação 
tiveram PEMs significativamente menores do que PIMs afirmando que a 
dessaturação durante TC6M é um indicador de gravidade da doença e tem fator 
prognóstico. O mesmo tem sido observado por outros autores sugerindo que a 
fraqueza muscular expiratória tem sido apresentada em pacientes mais 
graves19,83,86. 
 A distância média percorrida no TC6M no basal, GEE e GEI (428±87; 379±83; 
367±71; respectivamente) foi abaixo do predito (490±116; p> 0,0001). Não houve 
diferença significativa da DP6M somente entre o GEE e GEI. 
 Observamos também uma correlação moderada entre a PImax e a DP6M, e 
uma fraca correlação entre a PEmáx e a DP6M. Segundo Bessa et al (2015)27, 
valores abaixo do normal da PImáx e PEmáx sugerem fadiga muscular respiratória, 
Hammond et al (2004)31 alegam que a presença de fadiga muscular ou uma 
sobrecarga da musculatura respiratória aumentando o limiar do trabalho dessa 
musculatura nos pacientes com IC, reduz o fluxo sanguíneo para os músculos 
respiratórios, levando à isquemia relativa da musculatura periférica82, gerando atrofia 
muscular generalizada, diminuindo a capacidade funcional observada pela DP6M19. 
No entanto, diferente dos achados do presente estudo, Chiodelli et al (2015)77, 
alegam que a musculatura respiratória não tem nenhuma influência sob a DP6M, 
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apenas a força dos membros inferiores (isoladamente) está relacionada à limitação 
funcional de pacientes com IC, contradizendo outros autores15,16,18,87,88. 
 No presente estudo, observamos também uma diminuição na distância 
percorrida ao induzir os indivíduos à uma sobrecarga muscular, tanto inspiratória 
quanto expiratória, sugerindo a hipótese de que sobrecarga muscular respiratória 
pode ser um fator limitante da capacidade ao exercício corroborando para os 
achados de DALL’AGO et al (2006)89, no qual mostraram que indivíduos com IC e 
fraqueza muscular inspiratória aumentaram significativamente a capacidade 
funcional avaliados pela distância percorrida durante o teste de caminhada e pelo 
consumo máximo de oxigênio após treinamento específico dos músculos 
respiratórios.   

No presente estudo, após induzir a musculatura respiratória a uma sobrecarga 
observamos aumento no esforço percebido (escala de BORG) e da dispneia 
relatada, não houve aumento no Delta da FR no TC6M. No entanto houve queda da 
SpO2, durante o TC6M principalmente no GEE. Foi observado aumento da FC entre 
o basal, GEE e GEI durante todo o TC6M, no entanto o Delta da PA aumentou 
apenas no GEI.  

Resultados semelhantes foram achados no estudo de Moreno et al (2013)81,ao 
avaliar a fadiga muscular respiratória em pacientes com IC através do protocolo com 
aumentos da resistência inspiratória de 10% a cada minuto compreendendo 
60,70,80 e 90% da PImax até a fadiga e observaram que o grupo que utilizou carga 
para indução à fadiga (grupo com carga) apresentou um aumento na percepção de 
esforço através da Escala de Borg. Entretanto a  FR e SpO2 não mostraram 
diferença significativa comparado ao grupo sem carga (placebo). Em relação a 
variáveis hemodinâmicas, observaram que houve diferença significativa da média do 
Delta da PAS, PAM, e FC. Já a PAD não se alterou significativamente entre os 
grupos ao contrário do presente estudo.  

Apesar do número reduzido da amostra do presente estudo, ele foi capaz de 
evidenciar associação entre a força muscular respiratória e a capacidade funcional 
avaliada por meio do TC6M em pacientes com IC. Desconhecem-se estudos 
semelhantes que tenham avaliado os efeitos da sobrecarga muscular inspiratória e 
expiratória no TC6M em pacientes com IC de forma objetiva e determinando 
possíveis associações nos parâmetros hemodinâmicos, respiratórios e distância 
percorrida em seis minutos nessa população. Esse achado sugere há associação da 
força muscular com a capacidade funcional de pacientes com IC. 
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8.1. Limitação do Estudo 
Não houve grupo controle composto por indivíduos saudáveis. 
8.2. Aplicabilidade Clínica 

Um entendimento melhor sobre a influência da fraqueza da musculatura 
respiratória, principalmente a expiratória e as repercussões nessa população 
proporcionará um conhecimento melhor sobre os pacientes com ICFER, resultando, 
dessa forma, um treinamento mais específico para os músculos respiratórios 
podendo melhorar a força muscular, a capacidade funcional, a qualidade de vida e o 
prognóstico dos pacientes com ICFER. 
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9.CONCLUSÃO 
 

Concluímos que, os indivíduos com insuficiência cardíaca quando submetidos à 
uma sobrecarga na musculatura respiratória apresentaram aumento da frequência 
cardíaca e pressão arterial, havendo dessaturação maior durante a sobrecarga da 
musculatura expiratória. Apesar dessas alterações, o TC6M demonstrou ser seguro 
a sua aplicação para essa população. 

Há um aumento do esforço percebido, dispneia, sem alteração na frequência 
respiratória. 

As sobrecargas sobre a musculatura, tanto inspiratória quanto expiratória, 
interferiram na DP6M, houve diferença significativa entre a distância predita e a 
distância percorrida no TC6M. No entanto, não houve diferença dos efeitos da 
sobrecarga entre a musculatura inspiratória e expiratória sobre a distância percorrida 
no TC6M. 

Dessa forma, concluímos que a sobrecarga muscular inspiratória e expiratória 
tem repercussão na tolerância ao esforço no teste de caminhada de seis minutos em 
pacientes com insuficiência cardíaca. 
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11. ADENDOS 
ANEXO I. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
O (a) Sr.ª Participará de duas visitasà clinica de insuficiência cardíaca do HUAP (hospital 

universitário Antônio Pedro) no qual na primeira, preencherá uma ficha de avaliação inicial 
respondendo questionamentos como: nome, endereço, telefone de contato, uso de medicamentos, além 
da verificação dos sinais vitais (pressão arterial, frequência respiratória e frequência cardíaca), 
antropometria, manovacuômetriae será realizado o teste de caminhada de seis minutos, que consiste 
em andar em um corredor plano durante 6 minutos o mais rápido que conseguir. Na antropometria, 
serei pesado em uma balança digital e medido através de um estadiômetro profissional. 
Namanovacuômetria, serei submetido à realização de um exame para verificação da força dos 
músculos responsáveis pela respiração, onde deverei assoprar através de um bucal plástico, soltando 
todo o ar dos pulmões rápido e forte por período de três segundos, repetirei o processo porém puxando 
o ar através do bucal de plástico. Posteriormente, será sorteadoa ordem dasobrecarga da musculatura 
respiratória que farei. Durante a realização da manovacuômetria poderá ocorrer: diminuição dos 
batimentos cardíacos (bradicardia), aumento dos batimentos cardíacos (taquicardia), diminuição da 
pressão arterial (hipotensão) ou aumento da pressão arterial (hipertensão) e tonteira. Na segunda visita 
farei a sobrecarga muscular e repetirei o TC6M. 

O único custo para participar da pesquisa será com o transporte. O (a) Sr.ª não será pago ou 
financiado de qualquer forma para participar do estudo. 

Ao término do estudo, os resultados obtidos serão submetidos para publicação, tornados os 
mesmos de domínio público. Tais resultados serão divulgados tanto em revistas científicas nacionais 
como internacionais, acrescentando a literatura, importante dados epidemiológicos. Os resultados 
desse estudo também poderão levar um tratamento mais específico de indivíduos diagnosticados com 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, proporcionando uma melhora na qualidade de 
vida.  

Caso o (a) Sr. (ª) aceite participar voluntariamente, além de ser acompanhado na Clínica de IC, 
com consulta médica, fisioterápica, nutricional, farmacológica e de enfermagem, poderá receber 
consultas motivacionais que visam melhorar a adesão ao tratamento e auto cuidado frente a 
Insuficiência Cardíaca ou apenas continuar seguindo o seu tratamento no ambulatório da clínica 
conforme já vem realizando. 

Eu,__________________________________________________, RG nº ___________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito, sendo orientado por __________________________________, RG nº________________ do 
propósito, natureza e duração desta pesquisa, que estará realizando o estudo sob coordenação do Prof. 
Dr. Evandro Tinoco Mesquita e Prof.Dr. Sergio Chermont, respondendo todas as dúvidas e 
questionamentos que me surgiram, sendo-me entregue uma cópia deste termo. 

Niterói, _____ de _______________ de_______ 
 

Nome e assinatura do paciente ou seu 
responsável legal 

 
Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 
__________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO II. CONSULTA DE ADMISSÃO 
 
Data da avaliação:___/___/___    
Número do protocolo: _________________________ 
Nome:_______________________________________________________________________ 
Nacionalidade:___________________  Naturalidade:____________________ 
Endereço:_________________________________________________________________________
_______Bairro:________________________Cidade:____________________UF:____ 
Telefone: (   )________-____________/ (   )________-____________ 
Celular: (   )________-____________   (   )________-____________ 
E-Mail:________________________________________     Idade:______anos 
Data de Nascimento:_____/____/____ Sexo: (  ) masculino  (  )feminino 
Ocupação:_________________________________ Há quanto tempo: _______________ 
Co-morbidades: HAS ( ) DM ( ) DAC ( ) DPOC ( ) Anemia ( ) DAP ( ) DR ( ) Outras ( )  
Cirurgia Previa: Sim ( ) Não ( ) _________________ Sedentarismo: Sim ( ) Não ( )  
Tabagismo: ( ) ______anos Cessou em: _______  Etilismo: ( ) ______anos Cessou em:________ 
 
EXAME CLÍNICO 
ICC:__________________________ NYHA______ Eco em ___/___/___ FE________ 
 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

Medicamentos em uso Dosagem 
IECA    
Digoxina    
Diurético    
Hidralazina-Nitrato    
Bloq. Recep. De angiotensina    
B-bloqueadores   
Espirolactona   
Amiodarona   
Dobutamina   
Anticoagulantes    

 
Fez uso de medicamentos no dia do teste? Sim ( ) Não ( )_________________________  
Hora da ultima refeição: _______hs Uso de cafeína? Sim ( ) Não ( ) 
PARÂMETROS BASAIS  
Pressão Arterial:_______ mmHg Frequência cardíaca: _______bpm 
Frequênciarespiratória:_________irpmSpO2_________% Borg/Dispneia: ______________ 
 
 
EXAME FÍSICO 
Peso: _____kg / Altura:______cm / IMC: _______Circ. Abd.: ______________ cm 
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MANOVACUOMETRIA 

PRÉ EMR PÓS EMR 
PEM(cm H2O) 1 2 3 1 2 3 

      
PIM( cm H2O)       
 
VALORES PREDITOS (equaçãode Neder et al ) 
Pimáx(    ) Mulheres: y= -0,49 x(idade) + 110,4 (    ) Homens: y= -0,80 x(idade) + 155,3 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Pemáx(    ) Mulheres: y= -0,61 x(idade) + 115,6 (    ) Homens: y= -0,81 x(idade) + 165,3 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
CARACTERÍSTICA DO GRUPO 
GRUPO:G TMI (    )     80% (    ) __________ cm H2O 

  G TME (  )80% (    ) __________ cm H2O 
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ANEXO III. PROTOCOLO DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS 
Número do protocolo: _______________________ 
 
1º. TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS - BASAL 

PRÉ TESTE PÓS TESTE 
 2 4 6 1 2 

PA      
FR      
SpO2      
FC      
Borg      
Dispneia      
Distância Percorrida:________mDuração:_________min. Nº DE VOLTAS: ________ 
Interrupção ou pausa antes dos 6 minutos? ( ) Não ( ) Sim Distância_________ metros  
Motivo:________________________________________________________________ 
Voltou para o teste? ( )Não ( ) Sim Quantos minutos ficou parada?_______________ 
 
 
 

 
 
2º. TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 

PRÉ TESTE PÓS TESTE 
 2 4 6 1 2 

PA      
FR      
SpO2      
FC      
Borg      
Dispneia      
 
Distância Percorrida:________mDuração:_________min. Nº DE VOLTAS: ________ 

     80% (    ) __________ cm H2O 
 
Interrupção ou pausa antes dos 6 minutos? ( ) Não ( ) Sim Distância_________ metros  
Motivo:________________________________________________________________ 
Voltou para o teste? ( )Não ( ) Sim Quantos minutos ficou parada?_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Tempo Volta Tempo Volta Tempo 
1  4  7  
2  5  8  
3  6  9  

Volta Tempo Volta Tempo Volta Tempo 
1  4  7  
2  5  8  
3  6  9  
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3º. TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 

PRÉ TESTE PÓS TESTE 
 2 4 6 1 2 

PA      
FR      
SpO2      
FC      
Borg      
Dispneia      
 
Distância Percorrida:________mDuração:_________min. Nº DE VOLTAS: ________ 

80% (    ) __________ cm H2O 
 
Interrupção ou pausa antes dos 6 minutos? ( ) Não ( ) Sim Distância_________ metros  
Motivo:________________________________________________________________ 
Voltou para o teste? ( )Não ( ) Sim Quantos minutos ficou parada?_______________ 
 
 
 
  
 
DISTÂNCIA PREDITA 
 
(   ) Homens: DP6M = (7,57 x estatura cm) – (5,02 x idade anos)- (1,76 x peso kg) – 309 
(   ) Mulheres: DP6M = (2,11 x estatura cm) – (2,29 x idade anos)- (5,78 x peso kg) + 667 
______________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Volta Tempo Volta Tempo Volta Tempo 
1  4  7  
2  5  8  
3  6  9  
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ANEXO IV. ESCALA DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO DE BORG E 
QUESTIONÁRIO DE DISPNEIA MODIFICADO BRITISH MEDICAL RESEARCH 
COUNCIL 
 
 

 
 

 

 
 


