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RESUMO 

 

 
Viana C.M.S. Impacto de um programa de reabilitação pulmonar de 12 semanas na função 

cognitiva de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. Dissertação (mestrado), 

Faculdade de Medicina. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2010. 

   

 

A redução da função cognitiva nos pacientes com DPOC faz parte das comorbidades dessa doença, 

podendo chegar a uma incidência de até 77%. As principais áreas de disfunção cognitiva aparecem em 

atenção, memória, função executiva e motora. Entre os possíveis tratamentos para melhora da 

cognição em pacientes portadores de DPOC estão os programas de exercícios físicos e a reabilitação 

pulmonar, que vêm mostrando na literatura papel importantes, porém com resultados conflitantes. O 

objetivo do estudo foi avaliar o comportamento da cognição em pacientes portadores de DPOC após 

programa de reabilitação pulmonar  de 12 semanas.O estudo constituiu um ensaio clínico  de séries 

temporais. Os pacientes selecionados eram portadores de DPOC, com idade entre 40 e 75 anos e 

estádio segundo o GOLD II a IV, sem comorbidades graves, alfabetizados, encaminhados ao programa 

de reabilitação pulmonar do Hospital de Messejana Carlos Alberto Studart Gomes, no período de 

novembro de 2008 a janeiro de 2010. Os pacientes realizaram testes neuropsicológicos para a 

avaliação da cognição com psicólogo treinado, antes e após o programa de reabilitação pulmonar, que 

teve duração de três meses. O grupo controle foi composto de pacientes saudáveis, submetidos aos 

mesmos critérios de exclusão do grupo DPOC, com idade entre 40 e 75 anos, alfabetizados, e foi 

usado para comparar a cognição basal entre os grupos. Os pacientes com DPOC foram estratificados 

de acordo com características sociodemográficas e carga tabágica em: Grupo masculino vs  Grupo 

feminino; Idade: < 65 anos  vs  ≥ 65 anos; Nível educacional: < 8 anos de estudo  vs  ≥ 8 anos de 

estudo; Carga tabágica: < 50 maços/ano  vs  ≥ 50 maços/ano. Na análise estatística a associação entre 

as variáveis independentes e as mudanças nos escores das variáveis dependentes (testes cognitivos) foi 

realizada pelo teste de regressão linear longitudinal aleatório, p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. Foram incluídos 34 pacientes, sendo 17 (50%) do sexo masculino e 17 (50%) do sexo 

feminino. A média de idade foi de 65±7anos. A gravidade pelo GOLD foi assim observada: II 

(32,4%), III (44,1%) e IV (23,5%). Quanto à instrução, 29 (85,3%) participantes apresentaram baixo 

grau (< 12 anos de estudo) e 5 (14,7%) alto grau (>12 anos de estudo). A média do VEF1 foi de 

0,96±0,41. Quanto aos testes cognitivos basais, os pacientes com DPOC apresentaram pior 

desempenho em teste de fluência verbal, teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey e teste de 

trilhas parte B. Em relação à avaliação da cognição pós-reabilitação pulmonar, houve melhora 

estatisticamente significante nos testes de aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (RAVLT), que diz 

respeito à função de memória; no teste de Stroop cartão 1, referente à atenção e flexibilidade mental, e 

no teste de trilhas parte B, que se relaciona com a função executiva. Algumas variáveis independentes 

tiveram relação com a variação dos  testes cognitivos, após reabilitação pulmonar, tais como: o sexo   

feminino apresentou pior desempenho no teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey, comparado 

ao sexo masculino; a idade teve influência negativa no teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey; 

o nível educacional demonstrou que, quanto menor ele era, pior foi o escore no teste de Stroop; a carga 

tabágica indicou que, quanto maior era, pior foi o desempenho no teste FAS de fluência 

verbal.Ocorreu melhora na função cognitiva de pacientes com DPOC após o programa  de reabilitação 

pulmonar de 12 semanas, e esta melhora sofreu influência de variáveis sociodemográficas.  

 

 

 

Palavras-chaves: DPOC. Cognição. 
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ABSTRACT 

 

 
Viana, C.M.S. Impact of a pulmonary rehabilitation program of 12 weeks in cognitive function  

of  patients with chronic obstructive pulmonary disease. Dissertação (mestrado). Faculdade  de    

Medicina. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2010. 

 

 

The reduction of cognitive function in patients with COPD is part of the comorbidities of the disease, 

reaching an incidence of up to 77%. The main areas of cognitive dysfunction appear in attention, 

memory, executive function and motor skills. Among the possible treatments to improve cognition in 

patients with COPD are the physical exercise programs, such as pulmonary rehabilitation, which have 

shown an important role in literature, even though with conflicting results. Objective: To evaluate the 

cognition improvement in patients with COPD after 12 weeks of pulmonary rehabilitation program 

and the influence of patient`s charactheristcs. The study is a clinical trial of time-series. Selected 

patients were those with COPD, aged between 40 and 75 years old, with GOLD stage II to IV, without 

severe comorbidities, literate and referred to the pulmonary rehabilitation program of Hospital de 

Messejana Carlos Alberto Studart Gomes from November 2008 to January 2010. The patients 

underwent neuropsychological tests to evaluate cognition with trained psychologist, before and after 

the pulmonary rehabilitation program that lasted three months. Control group of healthy patients with 

the same exclusion criteria of the COPD group, aged between 40 and 75 years old, literate, was used 

to compare the basal cognition between the groups. The COPD patients were stratified according to 

sociodemographic characteristics and tobacco intake in: Male group vs Female group; age <65 years 

old vs ≥ 65 years old; Educational level <8 years of study vs ≥ 8 years of study; Tobacco intake:      

<50 packs/years vs ≥ 50 packs/year. Continuous variables were described in the statistical analysis as 

means and standard deviations and relative frequencies for categorical. Mann-Whitney Test was used 

for independent samples and Wilcoxon for paired samples. Association between independent variables 

and changes in dependent variables scores (cognitive tests) was performed by random longitudinal 

linear regression test. P <0.05 statistically significant. Were included 34 patients, being 17 (50%) 

males and 17 (50%) female. The mean age was 65 ± 7. The severity by GOLD was: II (32.4%),          

III (44.1%) and IV (23.5%). As to the degree of education 29 (85.3%) was considered low grade    

(<12 years of study) and 5 (14.7%) high grade (> 12 years of study). Mean FEV1 was 0.96 ± 0.41. For 

the control group there were no significant differences in age or educational level in relation to COPD 

group. Regarding the basal cognitive tests, patients with COPD had worse performance on Verbal 

Fluency Test, Rey Auditory Verbal Learning Test and Trails Test part B. For the evaluation of 

cognition after pulmonary rehabilitation, there was statistically significant improvement in Rey 

Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), which concerns the memory function; in the card 1 Stroop 

Test regarding to attention and mental flexibility and Trails Test part B which relates to executive 

function. Some independent variables were related to the variance of cognitive tests after pulmonary 

rehabilitation, as females had a worse performance in the Rey Auditory Verbal Learning Test 

compared to males; age had a negative influence on the Rey Auditory Verbal Learning Test; the 

educational level, the lower the worse score on the Stroop Test and the tobacco intake, the higher the 

worse performance on the FAS verbal fluency test. There was improvement in the cognitive function 

of patients with COPD after the 12-week pulmonary rehabilitation program, the socio-demographics 

factors influenced this improvement. 

 

 

 

Key words: COPD. Cognition. 
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1  INTRODUÇÃO 

1. 1  Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

1.1.1  Definição  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma entidade clínica 

caracterizada por obstrução crônica ao fluxo aéreo pulmonar, não totalmente reversível. Essa 

limitação é progressiva, associada à resposta inflamatória anormal do tecido pulmonar à 

inalação de partículas ou gases nocivos. O principal fator de risco para a doença é o 

tabagismo, mas a exposição a fogão a lenha, em nosso meio, é fator importante. 

Por definição do Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 

2009), a DPOC é uma doença prevenível e tratável, com significantes efeitos 

extrapulmonares, que podem contribuir para a gravidade em pacientes individualmente. 

1.1.2 Epidemiologia 

A prevalência na população mundial da DPOC varia entre países, sendo 

diretamente relacionada com o tabagismo, embora a exposição à biomassa, à poluição 

ambiental e a gases tóxicos também tem participação importante. Uma meta-análise
 

(HALBERT et al., 2009) avaliou estudos em 28 países de 1990 a 2004, mostrando que a 

DPOC é mais comum em fumantes e ex-fumantes, acometendo sobretudo indivíduos acima 

dos 40 anos. 

No Brasil, o estudo PLATINO – Projeto Latinoamericano de Investigação em 

Obstrução Pulmonar – São Paulo, 2005, revelou prevalência de 15,8% de DPOC em pessoas 

acima de 40 anos, sendo 18% em homens e 14% em mulheres. A prevalência em indivíduos 

não fumantes foi de 12,5%, cujo fator de risco deveu-se à exposição à fumaça de lenha e de 

carvão. Quanto ao estadiamento da doença, 10,1% ocorreram no estádio I   (DPOC leve), 

4,6% no estádio II (DPOC moderado) e 1,1% nos estádios III e IV (DPOC grave e muito 

grave, respectivamente). 

O Global Burden of Disease Study projeta  que em 2020  a DPOC será a  terceira 

causa de morte no mundo. 

 



15 

 

1.1.3 Quadro clínico  

O quadro clínico da DPOC pode iniciar-se com tosse crônica e expectoração, que 

podem permanecer por anos como únicos sintomas, muitas vezes negligenciados pelos 

pacientes e médicos assistentes ao atribuí-los ao tabagismo anterior. 

A dispneia é o principal sintoma que normalmente leva o paciente à procura por 

assistência médica; caracteriza-se por ser crônica e progressiva, afeta as atividades de vida 

diária, sendo a maior causa de incapacidade e ansiedade do indivíduo acometido pela doença. 

Uma simples avaliação do impacto da dispneia na qualidade de vida e saúde do paciente é a 

escala do Medical Research Council (MRC) (BESTALL et al., 1999), podendo até mesmo 

predizer risco aumentado de mortalidade (NISHIMURA; IZUMI; TRUKINO, 2002).  

Manifestações extrapulmonares da DPOC são comuns e incluem alterações no 

sistema cardiovascular, tais como maior risco de infarto agudo do miocárdio; angina, 

tromboembolismo pulmonar; alterações osteomusculares, como disfunções dos músculos 

esqueléticos, osteoporose, fraturas ósseas; anormalidades nutricionais, como perda de peso, 

que pode acometer até 17% dos pacientes; alterações psicossociais, como depressão, 

ansiedade e déficits cognitivos, além de desordens do sono (JONES; AGUSTI, 2006; VAN 

WEEL; SCHELLEVIS, 2006). 

1.1.4  Avaliação funcional 

Para confirmação do diagnóstico da DPOC a espirometria é mandatória, pois 

determina o grau de obstrução ao fluxo aéreo por meio da aferição do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1), da capacidade vital forçada (CVF) e da relação entre 

eles (VEF1/CVF). A presença da relação VEF1/CVF pós-broncodilatador < 0,7 confirma a 

obstrução ao fluxo aéreo.  

A classificação da gravidade tem sido recomendada pelo GOLD 2009 em quatro 

estágios baseado no VEF1 pós-broncodilatador: 

1 – DPOC Leve: VEF1/CVF <0, 70; VEF1  >80% 

2 – DPOC Moderado: VEF1/CVF <0,70; 50% ≤VEF1 <80% 

3 – DPOC Grave: VEF1/CVF < 0,70; 30% ≤ VEF1 <50% 

4 – DPOC Muito Grave: VEF1/CVF <0,70; VEF1 <30% 
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Medidas de gasometria arterial têm de ser consideradas em todo paciente com 

VEF1 <50% do previsto, baixos valores em oximetria de pulso, sintomas clínicos de 

insuficiência respiratória ou falência cardíaca (GOLD, 2009). 

Na avaliação da gravidade da DPOC, a medida de intolerância ao exercício é de 

fundamental importância, podendo ser realizada pelo teste de caminhada de seis minutos 

(TC6M), que é um teste de exercício submáximo, de simples execução, para determinação da 

capacidade funcional (ATS 2002). 

1.1.5 Avaliação da qualidade de vida 

Parece difícil haver um consenso em relação ao conceito de qualidade de vida, 

porém um grupo de experts da Organização Mundial da Saúde (OMS) – após apreciação de 

várias publicações científicas importantes – conceituou qualidade de vida como sendo a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

(WHOQOL GROUP, 1994). Devido à multidimensionalidade desse conceito, o instrumento 

proposto pelo grupo, de avaliação de qualidade de vida, levou em consideração seis domínios: 

domínio físico, domínio psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente, 

espiritualidade, religião e crenças pessoais. 

A DPOC apresenta sintomas  limitantes, como dispneia e baixa capacidade          

ao exercício, afetando negativamente  vários domínios  definidos como importantes pela  

OMS  na avaliação da qualidade de vida. Vários estudos vêm mostrando a queda da  

qualidade de vida em pacientes portadores de doenças respiratórias como DPOC 

(ANDERSON et al.,1995;CAMELIER et al., 2006; KETELAARS et al.,1996; OSMAN         

et al.,1997). 

É consenso  a importância de medir a qualidade de vida na  avaliação e seleção de 

tratamentos na área de saúde. Para tanto, vários instrumentos foram desenvolvidos e 

publicados, sendo alguns deles direcionados especificamente para doenças respiratórias: os 

chamados questionários doença-específicos. O Questionário do Hospital Saint George na 

Doença Respiratória (SGRQ) (JONES; QUIRK; BAVEYSTOCK, 1991) 
 
é bastante utilizado 

na prática clínica e para pesquisas científicas. 
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1.1.6 Avaliação  da  depressão 

Distúrbios emocionais como depressão são comuns nos pacientes portadores de 

DPOC. A presença do transtorno depressivo  afeta negativamente a qualidade de vida, bem 

como altera as funções física, emocional e social, levando a uma maior incapacidade física e a 

uma pior percepção de saúde (NORWOOD; BALKISSOON, 2005). Pacientes que têm 

associação de DPOC com ansiedade e/ou depressão demandam  utilização de serviços de 

saúde mais frequente, incluindo aumento das taxas de internações e procura pelos serviços de 

emergências, sendo, pois, importante a identificação e o tratamento adequado desses 

distúrbios (FELKER et al., 2001; KIM et al., 2000). A taxa de prevalência é bem variável  

entre os estudos científicos, principalmente por não haver um instrumento comum de 

avaliação. 

O tratamento efetivo para depressão em pacientes com DPOC não é bem 

estabelecido devido à grande variação metodológica entre os estudos. Tratamentos como 

programas de reabilitação pulmonar têm se mostrado úteis para a melhora dos sintomas. 

A cognição também pode ser afetada pela presença de distúrbio depressivo em 

pacientes com DPOC. Vogele e Leupoldt (2007), demostraram  a presença de alterações 

psicológicas de ansiedade e depressão em 55% de pacientes portadores de DPOC, contra 30% 

em pacientes sem a doença, correlacionando ainda piores escores em testes cognitivos para 

pacientes com desordens psicológicas, principalmente com ansiedade. 

 

1.2  Reabilitação pulmonar 

O tratamento da DPOC deve visar os seguintes objetivos: aliviar os sintomas; 

prevenir a progressão da doença; melhorar a tolerância ao exercício; melhorar a qualidade de 

vida; prevenir e tratar exacerbações; prevenir e tratar complicações, e reduzir mortalidade. 

Para tanto, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso devem ser orientados 

individualmente a cada paciente após o diagnóstico e o estadiamento apropriado da doença 

(GOLD, 2009). 

A reabilitação pulmonar, considerada um tratamento não medicamentoso da 

DPOC, é definida como uma intervenção multidisciplinar, individualizada, para pacientes 

portadores de doenças respiratórias crônicas, sintomáticos, que frequentemente têm redução 
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em atividades de vida diária (CELLI, 1995). Essa definição foca três importantes fatores: a 

multidisciplinaridade, a individualização do paciente, e a preocupação pela função física e 

social do doente.  

Os principais objetivos da reabilitação são: redução dos sintomas; melhora da 

qualidade de vida; aumento da capacidade física e emocional nas atividades de vida diária, e 

redução de custos
 
(RIES et al., 2007). 

Vários estudos controlados-randomizados mostram os benefícios  do programa de 

reabilitação pulmonar, especialmente em pacientes portadores de DPOC; entre eles estão: 

a) Alívio dos sintomas (dispneia):  

Ocorre uma melhora significativa do grau de dispneia medido pelo MRC após 

programas de reabilitação pulmonar de pelo menos seis semanas de duração, melhora essa 

que pode persistir até por 12 a 18 meses após o término do programa (CELLI, 1995; 

LACASSE et al., 1996; RIES et al., 2007).  

b) Melhora da capacidade ao exercício/distância caminhada  

O condicionamento físico aliado a exercícios aeróbicos e treinamento de força de 

membros inferiores e superiores melhora a capacidade de exercício e a endurance medida pelo 

teste de caminhada de seis minutos (BAULDOFF et al.,1996; BERNARD et al.,1999; 

EPSTEIN et al., 1997; MADOR et al.,2004; ORTEGA et al., 2002; PANTON et al.,2004; 

SPRUIT et al., 2002). 

c) Melhora da qualidade de vida 

A melhora da qualidade de vida medida por meio de questionários               

doença-específicos e genéricos para DPOC foi mostrada em uma série de estudos, tendo 

persistido por até dois anos após o término do programa (AMBROSINO, 2001; 

BENDSTRUP et al, 1997; FOGLIO; BINCHI; FINNERTY et al., 2001; GUELL et al., 2000; 

GOSSELINK; DECRAMER, 2000; GREEN et al., 2001; GRIFFITHS et al, 2000; RIES et 

al., 2003; STRIJBOS et al., 1996; TROOSTERS; WEDZICHA et al., 1998; WHITE et al., 

2002).      
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d)  Melhora da ansiedade e da depressão 

Benefícios psicossociais da reabilitação pulmonar de duração de pelo menos seis 

semanas incluem redução dos sintomas de ansiedade e depressão, que permaneceu por até 12 

meses após o término do programa (BERRY, 2001; EMERY et al.,1998; 

ETNIER;SODEGREN et al., 2002; GUELL et al., 2004; GRIFFITHS et al., 2000; RIES et al., 

2003).      

O ideal é que o programa seja multiprofissional e contenha os seguintes 

componentes: treinamento físico de força e endurance; medidas educativas; atendimento 

médico, e aconselhamento e nutrição. 

Ainda não há consenso sobre o tempo de duração do programa de reabilitação 

pulmonar, porém um mínimo de seis semanas vem sendo sugerido pelos estudos científicos, 

com a ressalva de que provavelmente quanto mais longo for o processo maiores serão os 

resultados positivos. 

 

1.3 Cognição        

Cognição é o ato ou processo de conhecer, de aprender, que envolve atenção, 

percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. O vocábulo tem 

origem nos escritos de Platão e Aristóteles e tem sido investigado a partir de diversos pontos 

de vista. 

É um termo coletivo para processos de ordem neural que sustentam e respondem a 

manipulação da informação. Na prática, as habilidades cognitivas são inferidas a partir do 

comportamento, que por si só é determinado por uma ampla variedade de distúrbios 

neurológicos, psicológicos e fatores emocionais, representada, entre outros, por vários 

domínios: aprendizado e memória; processamento (linguagem verbal; função executiva); 

função expressiva (construção; função motora e executiva; racionalização), sendo quase 

impossível estudá-los em separado (DODD; GETOV; JONES, 2010). 

O termo função cognitiva tem uma série de conceitos. Para McCarthy e 

Warrington (1990),
 
esse termo significa a integração das capacidades de cognição, quais 

sejam de percepção, ação, linguagem, memória e pensamento. 



20 

 

As questões culturais e educacionais têm impacto bem relevante na cognição, 

devendo sempre ser consideradas para a avaliação neuropsicológica. A escolha dos testes 

deve ser a mais abrangente possível para proporcionar a investigação das funções comumente 

alteradas na doença específica do paciente.  

Os testes neuropsicológicos são métodos de avaliação padronizados, que avaliam 

as funções cognitivas de orientação, memória, linguagem, atenção e raciocínio, constituídos 

por tarefas que um indivíduo sem problemas de saúde desempenharia com facilidade. Assim, 

o grau de dificuldade que o paciente avaliado tem para desempenhá-las é quantificado e tem 

significado clínico graduado pela experiência clínica (MALLOY-DINIZ et al., 2010). Esses 

testes abrangem tarefas como leitura, escrita, cálculos, classificação de objetos, desenhos, 

sequências de movimentos e outros similares, explorando assim as mais variadas etapas dos 

processos cognitivos. 

A avaliação neuropsicológica não localiza precisamente a área do cérebro 

envolvida na alteração da função cognitiva, mas por meio de conhecimentos científicos 

anteriores são feitas correlações entre resultados encontrados e áreas envolvidas. Alterações 

da capacidade de flexibilidade mental, englobadas nas funções executivas, são associadas com 

alterações em lobos frontais. Alterações em memória episódica estão associadas a disfunções 

das áreas temporais do hemisfério dominante. 

1.3.1 Fatores associados à cognição 

Gênero: as diferenças de desempenho nos testes cognitivos em relação ao gênero 

vêm sendo alvo de vários estudos; porém, devido à grande variabilidade metodológica e dos 

testes neuropsicológicos utilizados, os resultados são conflitantes (ASTOR; ORTIZ; 

SUTHERLAND, 1998; BRYDEN, 1979; COLLINS; KIMURA, 1997). Parsons et al. (2005), 

sugerem superioridade feminina na linguagem e função visuomotora, e masculina na função 

visuoespacial e mecânica. Armstrong e Walker (1994), assim como Corey-Bloom et al. 

(1996), não apontaram diferenças entre o gênero masculino e feminino em testes cognitivos 

estudados. Elisabeth Weiss et al.(2003), demonstraram que indivíduos do gênero feminino 

apresentaram melhor desempenho em teste de fluência verbal e de memória pelo teste de 

Spam de dígitos, mas não apontaram diferença entre os dois gêneros no teste de inteligência. 

Outros estudos indicam que o padrão de diferença cognitiva entre os gêneros 

diminui com a idade (BLEECKER et al.,1988; PORTIN et al.,1995), podendo até 
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desaparecer. Parsons  et al. (2005), ainda comprovaram que o padrão  de superioridade 

cognitiva do masculino sobre o feminino permanece estável ao longo dos anos. Por outro 

lado, a primazia cognitiva feminina vai sofrendo redução com o passar do tempo, talvez por 

alterações hormonais, o que pode explicar o desaparecimento das diferenças entre os dois 

gêneros em idade mais avançada. 

A causa das diferenças no desempenho cognitivo entre os gêneros não é bem 

definida; os estudos vêm tentando definir se a causa é biológica ou associada a fatores sociais 

e educacionais. Torres et al.(2006), demonstraram que  indivíduos do gênero feminino 

obtiveram melhores resultados em testes neuropsicológicos de fluência verbal e memória, e 

que essas diferenças estariam correlacionadas com hormônios sexuais. 

Idade: o aumento na expectativa de vida do homem, associado a uma redução na 

taxa de natalidade, vem elevando a média de idade da população, e isso tem estimulado 

investigações sobre as alterações cognitivas decorrentes do processo de envelhecimento. Uma 

das principais causas da deterioração cognitiva com o passar da idade é o declínio 

significativo dos neurotransmissores, o que provavelmente é causado pela diminuição dos 

níveis de acetilcolina, o principal transportador de memória, ocasionando a sua fragmentação. 

Outros neurotransmissores importantes nesse fenômeno também se esgotam, a saber: a 

serotonina, a dopamina e a noradrenalina, e as endorfinas. A má circulação sanguínea cerebral 

constitui outro fator importante associado ao envelhecimento, que pode incitar a aceleração da 

morte dos neurônios proporcionada pela baixa oxigenação. 

Seguindo o mesmo raciocínio, existem outros fatores que contribuem para a 

deterioração do desempenho cerebral e da memória: males como a doença de Alzheimer; um 

nível educacional limitado; uma deterioração da síntese de peptídeos específicos da    

memória; a ocorrência de doenças cardiovasculares; a utilização de sedativos, e a redução nos 

níveis de atividade física.  As características do envelhecimento fisiológico dependem 

significativamente de fatores ligados ao estilo de vida desde a infância, principalmente no que 

diz respeito às atividades física e ocupacional e ao hábito alimentar. Dessa maneira, apesar 

das perdas funcionais, orgânicas e mentais, um idoso que tenha tido hábitos de vida saudáveis 

pode vir a ser uma pessoa com autossuficiência para tarefas diárias e com capacidade 

adaptada para manter relações intelectuais e sociais com o meio que o rodeia (CARDOSO; 

CAVOL; VIEIRA, 2007). 
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O declínio da capacidade cognitiva decorre dos processos fisiológicos do 

envelhecimento normal ou de um estágio de transição para as demências. Estudos 

epidemiológicos mostram que idosos afetados por esse declínio apresentam maior risco de 

desenvolver a doença de Alzheimer, em particular aqueles com déficit de memória episódica 

(MALLOY-DINIZ et al., 2010). 

Há evidências de que mesmo com o avançar da idade são mantidas inalteráveis as 

competências do indivíduo para reter quantidades importantes de informação, bem como suas 

habilidades verbais. Já as habilidades fluidas, como a velocidade de decisão, a eficiência da 

memória de trabalho e o desempenho em testes de inteligência geral, declinam com o 

envelhecimento.  

A presença de quadro depressivo pode alterar a cognição em idosos em diferentes 

domínios, incluindo atenção, memória, fluência verbal, velocidade de processamento, funções 

executivas e habilidades visuoespaciais. Esses déficits, porém, são menos graves do que os 

presentes em quadros de demência, pois pacientes deprimidos quando estimulados melhoram 

seus escores, fato que não ocorre com idosos com demência. 

A maioria dos estudos indica que ocorre uma redução da velocidade de 

processamento cognitivo à medida que a idade avança, resultando em menor desempenho em 

testes neuropsicológicos que avaliam vários domínios, como atenção, memória, linguagem e 

funções executivas (MALLOY-DINIZ et al., 2010). William Hung et al. (2009), 

demonstraram que a idade está entre os fatores independentes que afetam a cognição em 

pacientes portadores de DPOC, com prejuízo para o desempenho cognitivo. Klein et al. 

(2010), observaram que a idade era um importante fator negativo isolado para o 

comprometimento da cognição, mostrando que quanto mais avançada a idade menor era a 

performance cognitiva, especialmente em testes que avaliavam o senso de orientação. Etnier 

et al. (1999), sugerem que adultos idosos saudáveis, a partir da sexta década de vida, 

apresentam um declínio em uma variedade de funções cognitivas, sem causa bem 

estabelecida, sendo o descondicionamento físico com redução do transporte de oxigênio para 

o cérebro apontado como provável fator determinante. Ao mesmo tempo, porém, que o 

exercício pode servir para minimizar ou lentificar o declínio cognitivo associado com a idade, 

a resposta ao exercício pode ser limitada pelo envelhecimento. 
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Nível educacional: muitos testes neuropsicológicos sofrem interferência da 

escolaridade, portanto esse é um aspecto importante na análise do desempenho do paciente.   

O nível educacional é uma variável demográfica fortemente relacionada com 

impedimento cognitivo, em todas as populações, incluindo os portadores de DPOC (DODD; 

JETOV; JONES, 2010). Assim, quanto menor o número de anos estudados menor deverá ser 

o desempenho cognitivo, embora outros fatores podem se correlacionar com a cognição, 

como, por exemplo, o grau de instrução adquirido ao longo do tempo, mesmo sem estudo 

oficial, fator não quantificável, o que induz a maioria dos estudos a dividir os indivíduos 

quanto ao número de anos estudados. É importante haver normas corrigidas por nível 

educacional expresso em número de anos estudados para validar testes cognitivos. 

Carga Tabágica: certas partículas do cigarro têm um efeito direto neurotóxico, 

sendo relacionadas em alguns trabalhos com um maior risco de desenvolver a doença de 

Alzheimer (ANSTEY et al., 2007; SWAN; LESSOV-SCHLAGGAR, 2007). O cigarro, ainda, 

por aumentar o nível de monóxido de carbono cronicamente, desvia a curva de                    

oxi-hemoglobina para esquerda, prejudicando a liberação de oxigênio pela hemoglobina, 

exacerbando a hipóxia cerebral (GRANT et al.,1982). Porém, estudos que avaliam a carga 

tabágica e sua correlação com cognição são escassos na literatura e mostram resultados 

conflitantes.  

 

1.4  Cognição e DPOC 

É razoável pensar que pacientes com DPOC tenham risco aumentado de danos 

neuronais, por sua associação com  fatores como hipoxemia, hipercapnia, ou mesmo presença 

de comorbidades que afetam negativamente  o cérebro, a exemplo de doenças vasculares e do 

tabagismo. Alterações cognitivas têm sido demonstradas em até 77% de pacientes com DPOC 

e hipoxemia (CALVERLEY, 1996), indo desde  déficits em alguns domínios –  percepção, 

fluência verbal, memória ou função motora – até função globalmente alterada. 

As principais áreas de disfunção cognitiva na DPOC aparecem, em geral, em 

atenção, memória, função executiva e motora. Antonelli-Incalzi et al. (2006), em um estudo 

com pacientes portadores de DPOC grave, hipoxêmicos, demonstraram alteração cognitiva 

em todos os pacientes, principalmente na memória, mas também na função motora, sendo o 
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déficit cognitivo um fator independente de mortalidade, além de hipoxemia, baixa capacidade 

de exercício e função pulmonar. Baxter e Allen (2009), associaram pior performance 

cognitiva com inabilidade para uso correto de medicações inalatórias.  

As causas disso não são bem claras: um dos mecanismos propostos é o dano 

neuronal ocasionado por hipóxia; um estudo de acompanhamento do nocturnal oxygen 

therapy trial  (NOTT- GRANT et al., 1982) mostrou a presença de déficit cognitivo em 27% 

dos pacientes com hipoxemia leve contra 62% de pacientes com hipoxemia grave. 

Borson et al. (2008), associaram alterações cognitivas  com hipoxemia na DPOC. 

Num estudo em pacientes com maior hipoxemia, dependentes de oxigenoterapia, exames de 

ressonância magnética apresentaram alteração em lobo frontal e pior cognição, bem como 

pacientes que dessaturavam apenas em teste de caminhada de seis minutos também 

apresentaram pior cognição. Mas outros fatores também devem estar associados, não apenas a 

hipoxemia. Kozora et al. (2008), demonstraram que mesmo em pacientes portadores de 

DPOC com hipoxemia leve havia déficit cognitivo. A inflamação tem seu papel, com 

mediadores inflamatórios como a proteína C-reativa, apresentando ação neurotóxica direta ou 

contribuindo para a arterioesclerose cerebral. Borson et al. (2008), além de alterações em lobo 

frontal, descreveram aumento de TNFα em pacientes com DPOC, hipoxêmicos graves, 

associado com piora da cognição.  

Fatores que influenciam negativamente a cognição, como hipoxemia, hipercapnia, 

queda da função pulmonar, exacerbações inflamatórias, redução nas atividades físicas, 

tabagismo, distúrbios do sono, depressão, pior qualidade de vida, fadiga, estão mais presentes 

na população dos pacientes portadores de DPOC do que na população geral. 

O exato padrão e o curso do declínio cognitivo em pacientes portadores de DPOC 

é ainda desconhecido (KLEIN et al., 2010). 

               

1.5 Cognição e reabilitação pulmonar/exercício físico 

Algumas hipóteses sugerem que o desenvolvimento da aptidão física melhora o 

processo de controle de execução, mais precisamente sobre a capacidade de planejamento, 

agendamento, coordenação de tarefas, inibição e memória (MATSUDO; BARROS NETO, 

2001). Essa associação entre exercício e cognição, principalmente na memória, pode ser 
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suscitada pelos hormônios participantes da resposta adaptadora do organismo ao exercício, 

que se correlacionam com hormônios que contribuem para a regulação da memória, sendo a 

adrenalina, a noradrenalina, a ACTH e a vasopressina os maiores influenciadores da memória 

liberados em resposta a esse estresse. Assim, é real a possibilidade de uma associação entre o 

efeito do exercício físico na modulação da memória (SANTOS; MILANO; ROSAT, 1998).  

Angevaren et al. (2008), em uma meta-análise de estudos de exercício físico       

em população idosa e cognição, mostraram que a melhora aeróbica nesses indivíduos         

pós-exercício coincidiu com a melhora na capacidade cognitiva, principalmente quanto à 

atenção e à função motora. Dustman et al. (1994), apontaram algumas vias associadas à 

melhora da cognição após exercício, como aumento da capacidade de endurance ao exercício, 

liberação de opiáceos naturais no cérebro, aumento da capacidade de transporte de oxigênio 

pelo sangue pela melhora cardiovascular. Emery et al. (1998), reforçam que o exercício pode 

ter efeito nas funções executivas cerebrais, associado com um melhor funcionamento do lobo 

frontal. 

Vários estudos demonstram  que a atividade física em  programas de reabilitação  

pulmonar para  pacientes com DPOC está diretamente associada com melhora e manutenção 

da função cognitiva (EMERY et al., 1991, 1994, 1998, 2001; EMERY et al., 2003; ETNIER; 

BERRY, 2001; KOZORA; TRAN; MAKE, 2002;), embora a evidência ainda seja limitada 

entre melhora cognitiva em DPOC e programas de atividade física, não estando ainda clara a 

duração dessa melhora.  

Boa parte desses estudos compreendem programas de reabilitação pulmonar de 

curta duração, como os de Emery et al. (1991), em que os pacientes eram submetidos a um 

programa de 30 dias, que incluiu componentes educacionais, exercício e aconselhamento 

psicológico, mostrando melhora da atenção. Esses mesmos autores, em 1998, submeteram 

pacientes com DPOC a um programa de exercício, a componentes educacionais e de redução 

de estresse, com duração de 10 semanas, o que revelou melhora na fluência verbal em 

comparação com um grupo que foi submetido apenas a programa educacional e redução de 

estresse e a outro grupo que fez apenas tratamento clínico; essa melhora não se correlacionou 

com medidas de Pa02 ou VEF1, nem com ansiedade e depressão.  Kozora, Tran e Make 

(2002), após três semanas de um programa de reabilitação pulmonar que incluiu exercício, 

componentes educativos e psicossociais, mostraram  melhora da memória verbal, atenção 

visual e função visuoespacial  apenas  no grupo de pacientes com DPOC que participou do 
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programa de reabilitação pulmonar e que eram mais graves, mais hipoxêmicos e com pior 

função pulmonar, em comparação com adultos saudáveis e com  um grupo de DPOC que não 

realizou reabilitação pulmonar. Os grupos eram semelhantes quanto à idade, ao sexo e ao 

nível educacional. 

Etnier e Berry (2001), demonstraram que um tempo maior de programa de 

exercício (dezoito meses contra três meses) seria responsável por melhora dos resultados 

cognitivos em relação ao teste de inteligência e velocidade de processamento de dados, porém 

não houve nesse estudo avaliação do grau de aderência ao exercício durante o 

acompanhamento.  

Emery et al. (2003), acompanharam por um tempo de 12 meses pacientes com 

DPOC que haviam participado de um programa de reabilitação pulmonar de 10 semanas, 

levando em consideração testes cognitivos de atenção e fluência verbal realizados logo após 

10 meses de reabilitação e no final de 12 meses após o término do programa, dividindo-os em 

dois grupos: um que aderiu à manutenção de exercício durante o período de acompanhamento 

de 12 meses  e outro não aderente. Apontaram que o grupo aderente manteve a melhora da 

atenção e que o grupo não aderente teve queda significativa nesse teste. No estudo foi 

avaliada a correlação entre a capacidade de exercício, medida pelo consumo de oxigênio 

máximo (V02máx.), e a ansiedade e depressão, medidas por meio de escalas. No 

comportamento da cognição, após os 12 meses de acompanhamento, apenas a ansiedade 

correlacionou-se negativamente, ou seja, pacientes que tinham maior índice de ansiedade 

tiveram uma piora da cognição ao longo do tempo de acompanhamento.   

Kozora et al. (2008), em  uma revisão sobre déficit cognitivo e enfisema 

pulmonar, registraram que as mais variadas abordagens terapêuticas utilizadas para esses 

doentes melhoram a cognição, e que de um modo geral há uma melhora da atenção e fluência 

verbal após programas de reabilitação pulmonar e oxigenoterapia. Em relação à cirurgia 

redutora de volume pulmonar, parece haver certa vantagem da alternativa em alguns 

pacientes, na melhora da cognição, quando comparada com terapia medicamentosa usual e 

reabilitação pulmonar. Nessa revisão, não houve associação entre melhora na cognição e 

função pulmonar, capacidade de exercício medida pelo teste de caminhada de seis minutos, 

oxigenação ou qualidade de vida.  
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Parece então haver uma ligação entre apropriados programas de exercício, como 

programas de reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC, e benefícios sobre a função 

cognitiva, porém os testes cognitivos utilizados não são sistematizados e a duração dos 

programas de reabilitação pulmonar são muito variáveis.  
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2   JUSTIFICATIVA 

A literatura é escassa com relação à investigação da intervenção ideal para a 

melhora da cognição de pacientes com DPOC bem como a duração dessa  intervenção.  

 Estudos que relacionam a melhora da cognição após programas de reabilitação 

pulmonar em pacientes com DPOC ainda são poucos e de resultados contraditórios, realizados 

com metodologias bem diferentes. Além disso, nem todos os estudos que demonstram uma 

correlação positiva entre programas de reabilitação pulmonar e cognição, nos pacientes com 

DPOC, definem quais são os fatores associados a essa melhora, e os que o fazem ainda 

apresentam variações. 

A literatura tem demonstrado que os fatores sociodemográficos e o tabagismo 

influenciam a cognição dos indivíduos, não existindo, no entanto, evidências sobre a 

influência desses fatores na cognição de pacientes com DPOC após um programa de 

reabilitação pulmonar.  

Justitifica-se então a importância deste estudo,  que visa avaliar a cognição em 

pacientes portadores de DPOC por meio de testes neuropsicológicos bem como avaliar a 

resposta da cognição a uma intervenção terapêutica, à reabilitação pulmonar, e correlacionar 

essa resposta com algumas variáveis, para definir quais poderiam estar associadas. 
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3  HIPÓTESE E OBJETIVOS 

3.1  Hipótese  

Foi levantada a hipótese de que um programa de reabilitação pulmonar de três 

meses de duração melhora a cognição de um grupo de pacientes portadores de DPOC. 

 

3.2  Objetivos 

3.2.1 Objetivo primário 

A pesquisa tem como principal objetivo avaliar o impacto da cognição em 

pacientes portadores de DPOC após um programa de reabilitação pulmonar. 

3.2.2  Objetivos secundários 

1. Comparar a cognição dos pacientes portadores de DPOC com a dos indivíduos 

saudáveis do grupo controle antes da intervenção.  

2. Estratificar os pacientes com DPOC de acordo com sexo, idade, nível 

educacional e carga tabágica, e determinar a  influência desses fatores na alteração da 

cognição após o programa de reabilitação pulmonar. 

3. Avaliar a qualidade de vida, depressão e parâmetros funcionais respiratórios 

após a aplicação do programa de reabilitação pulmonar.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS  

4.1  Delineamento do estudo 

O estudo consiste num ensaio clínico de séries temporais, em que as aferições 

foram feitas antes e depois de cada paciente ser submetido a um programa de reabilitação 

pulmonar de três meses. 

 

4.2  Seleção da amostra 

Foram selecionados os pacientes portadores de DPOC GOLD II a IV que 

ingressaram consecutivamente no programa de reabilitação pulmonar, no período de 

novembro de 2008 a janeiro de 2010, e que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Todos os pacientes selecionados tiveram suas medicações ajustadas para DPOC 

pela equipe médica da reabilitação pulmonar, antes de iniciar o programa. A partir de então, 

nenhuma outra alteração importante foi realizada nas medicações. 

4.2.1  Critérios de inclusão    

Foram considerados critérios de inclusão no estudo pacientes de ambos os sexos, 

com idade de 40 anos ou mais e de 75 anos ou menos, alfabetizados, que cursaram pelo 

menos cinco anos de estudo, portadores de DPOC com classificação de gravidade GOLD II a 

IV (GOLD, 2009), e que aceitaram participar do estudo. 

Para o grupo controle, foram considerados critérios de inclusão indivíduos de 

ambos os sexos, com idade de 40 anos ou mais e de 75 anos ou menos, saudáveis, não 

fumantes, sem sintomas respiratórios e com exame físico normal realizado pelo pesquisador, e 

que haviam cursado pelo menos cinco anos de estudo. 

4.2.2  Critérios de exclusão  

Os critérios de exclusão foram: recusa verbal dos indivíduos em participar do 

estudo ou a não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido; presença de outras 

doenças relevantes associadas, como cardiopatias, diabetes, neoplasias; história anterior de 
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doenças neurológicas ou psiquiátricas, tal como depressão; uso de medicamentos ansiolíticos 

ou antidepressivos continuadamente; pacientes analfabetos ou que cursaram menos de cinco 

anos de estudo. 

4.2.3  Estratificação dos pacientes 

Os pacientes com DPOC foram estratificados de acordo com fatores 

sociodemográficos (sexo, idade, nível educacional) e carga tabágica.  Com base em estudos 

prévios (MOREIRA et al., 2009; EMERY et al., 2001), foi utilizado um ponto de corte para 

os grupos: idade (< 65 anos e > 65 anos); nível educacional (< 8 anos de estudo e ≥ 8 anos de 

estudo); carga tabágica (< 50 maços-ano e ≥ 50 maços-ano).  

 

4.3  Protocolo 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética (CEP: 607/09) do HMCASG e um 

termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de cada participante. Foram incluídos 

no estudo todos os pacientes com DPOC aceitos no programa de reabilitação pulmonar após 

avaliação (anamnese e exame físico) pelo pneumologista e que preencheram os critérios de 

inclusão.  

Os pacientes foram encaminhados para as seguintes avaliações: função pulmonar 

pela espirometria; gasometria arterial; grau de dispneia pela escala MRC; qualidade de vida 

com base no questionário Saint Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ); capacidade de 

exercício por teste de caminhada de seis minutos (TC6M); avaliação de ansiedade e depressão 

apoiada na escala HAD, e cognição por meio de testes neuropsicológicos aplicados por 

psicólogo. Após três meses no programa de reabilitação pulmonar, os pacientes repetiram as 

avaliações de função pulmonar, qualidade de vida, capacidade de exercício, ansiedade e 

depressão, e cognição.  

Os indivíduos do grupo controle, após consentirem em participar do estudo, eram 

avaliados pelo pneumologista pela anamnese e pelo exame físico e encaminhados para 

avaliação cognitiva, realizada por psicólogo treinado.  

Todos os pacientes mantiveram tratamento clínico apropriado com medicações 

inalatórias e orais específicas para DPOC, de acordo com o protocolo do Hospital de 
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Messejana, e não houve alteração na prescrição desses medicamentos durante o período da 

reabilitação pulmonar.   

4.3.1  Instrumentos e medidas 

4.3.1.1  Programa de reabilitação pulmonar  

O programa de reabilitação pulmonar trata-se de um tratamento complementar 

multidisciplinar, voltado para doenças respiratórias crônicas, especialmente a DPOC, 

realizado dentro do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HMCASG), 

tendo em seu quadro de especialistas médicos pneumologistas, fisioterapeutas, nutricionista, 

psicóloga, terapeuta ocupacional, assistente social, técnica de enfermagem e secretária. 

Os pacientes são encaminhados ao programa pelo médico assistente e a seguir são 

avaliados para aceitação ou não pelo pneumologista responsável. 

O programa tem duração de três meses, sendo dividido em várias atividades: 

1. Avaliação pneumológica prévia com anamnese e exame físico durante a 

admissão, mensalmente e após término do programa. 

2. Avaliação fisioterápica, psicológica e social, basal e após término do programa. 

3. Sessões educacionais semanais com ênfase em explicações sobre DPOC, uso 

correto das medicações, técnicas de conservação de energia, técnicas de respiração. 

4. Psicoterapia de grupo e individual com psicólogo 1 x semana, ou quando 

necessário. 

5. Sessões de terapia ocupacional a cada 15 dias. 

6. Treinamento físico 3 x semana com duração de 01 hora:  

- Alongamento por 10 minutos. 

  - Exercícios aeróbicos em esteira ergométrica e/ou bicicleta ergométrica com 

aumento progressivo da carga e velocidade, por 30 minutos. 

  - Exercícios de força para membros superiores e inferiores com peso, por 10 

minutos. 

  - Técnicas de respiração e alongamento por 10 minutos. 
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4.3.1.2  Espirometria 

A avaliação espirométrica foi realizada por técnico treinado de acordo com as 

recomendações propostas pelas diretrizes para testes de função pulmonar da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (PEREIRA et al., 2002), antes e após o programa de 

reabilitação pulmonar. As medidas avaliadas foram a capacidade inspiratória (CI), a 

capacidade vital forçada (CVF), o volume expiratório final no primeiro segundo (VEF1) e a 

relação entre VEF1/CVF. Os resultados obtidos foram expressos em valores absolutos e em 

percentual do previsto. 

4.3.1.3  Gasometria arterial 

A gasometria arterial foi colhida por técnico de laboratório experiente, antes e 

após a reabilitação pulmonar, para os pacientes portadores de DPOC, em ar ambiente, com 

vinte minutos de repouso.  As medidas utilizadas foram: Pa02, Sa02 e PaC02, com seus valores 

expressos em mmHg para Pa02 e PaC02 e porcentagem para Sa02. 

4.3.1.4  Teste de caminhada de seis minutos (TC6M) 

O teste de caminhada de seis minutos foi realizado em todos os pacientes 

portadores de DPOC, pré e pós o programa de reabilitação pulmonar, por fisioterapeuta 

treinado segundo as normas da ATS 2002. 

Os valores foram expressos em distância caminhada em metros e delta de 

saturação de oxigênio (maior saturação diminuída da menor saturação) em porcentagem. 

4.3.1.5  Escala de dispneia do Medical Research Council (MRC) 

A escala do Medical Research Council – MRC (Conselho de Pesquisa em 

Medicina) modificada (MAHLER; WELLS, 1988), foi utilizada para estabelecer o grau de 

dispneia. Essa escala de 5 pontos (0-4) se baseia nos graus das diferentes atividades que 

levam à falta de ar, variando entre "0" (o paciente não é incomodado com falta de ar, a não ser 

quando submetido a exercício vigoroso) a "4" (o paciente apresenta muita falta de ar ao sair 

de casa ou até mesmo quando troca de roupa). Os indivíduos devem selecionar o número da 

escala que se relaciona melhor a sua falta de ar. Números altos referem-se a uma maior 

incapacidade. 
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4.3.1.6  Questionário de qualidade de vida  

Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

Este questionário aborda aspectos relacionados a três domínios que a doença 

respiratória produz no paciente: sintomas, atividade e impactos psicossociais. Cada um desses 

domínios tem uma pontuação máxima possível; os pontos de cada resposta são somados e o 

total é apresentado em percentual dessa pontuação máxima. Quanto maior o valor em 

porcentagem, pior a qualidade de vida. Alterações iguais ou maiores que 4% após uma 

intervenção, em qualquer domínio ou na soma total dos pontos, indica uma mudança 

significativa na qualidade de vida dos pacientes (JONES; QUIRK; BAVEYSTOCK, 1991).  

O questionário foi validado no Brasil (CAMELIER et al., 2006), com pequenas 

alterações em relação ao original de 1991, sendo essa versão validada  e utilizada em neste 

estudo. Foi aplicado antes e após o programa de reabilitação pulmonar, e os valores foram 

expressos em porcentagem dos valores máximos para cada domínio e da soma total de todos 

os domínios. 

4.3.1.7  Escala hospitalar de ansiedade e depressão  (Hospital Anxiety and Depression Scale 

– HAD) 

A HAD é uma escala autoaplicável, desenvolvida para detectar o estado de 

ansiedade e depressão em pacientes internados hospitalares ou ambulatoriais. Composta de  

duas subescalas, uma de ansiedade e outra de depressão, com sete itens cada, totalizando 

quatorze questões, quantificadas separadamente. Cada questão tem uma pontuação de 0 a 3, e 

o resultado é expresso na soma dos pontos de cada questão, compondo um valor máximo de 

21 pontos para cada subescala. Essa escala foi validada para o português para um grupo de 

pacientes internados em enfermaria de clínica médica (BOTEGA et al., 1995) e foi aplicada 

em todos os pacientes por psicólogo treinado, antes e após o programa de reabilitação 

pulmonar, e seus valores foram expressos em pontuação separada para ansiedade e depressão. 

4.3.1.8  Testes de função cognitiva 

Todos os testes foram aplicados antes e após o programa de reabilitação pulmonar 

em pacientes portadores de DPOC e basal para controles saudáveis, por psicólogo treinado em 

avaliação neuropsicológica. 
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Stroop teste 

O stroop teste é uma prova de seletividade de atenção e flexibilidade mental, 

envolvendo controle inibitório, validado no Brasil em 2006 em uma população de 

adolescentes (DUNCAN, 2006). Consiste na apresentação de nomes de cores por escrito 

impressas em cores diferentes do que está escrito. Esse teste demanda que o paciente iniba o 

estímulo da leitura e diga a cor da tinta da palavra. 

O teste compreende três cartões medindo 18 x 11,5cm, contendo cada cartão 24 

estímulos, impressos sobre fundo branco: O cartão 1 compõe-se de 24 retângulos impressos 

nas cores verde, rosa, azul e marrom, de modo que cada cor apareça apenas uma vez por 

carreira e em arranjo aleatório disposto em seis carreiras de quatro itens, observando-se um 

espaçamento de 1cm entre as carreiras e 2 cm entre os itens. Nesse cartão a tarefa consiste em 

nomear as cores dos retângulos o mais rapidamente possível. O cartão 2 é similar ao 1, 

exceto pelos estímulos, em que em lugar dos retângulos encontram-se palavras não 

relacionadas a conceitos de cor  impressas em letras maiúsculas, nas cores verde, rosa, azul e 

marrom dispostas aleatoriamente. Nesse cartão, a tarefa consiste em nomear as cores das 

palavras (ignorando ler as palavras) o mais rapidamente possível. O cartão 3 consiste no 

cartão interferência, em que os estímulos foram nomes de cores (marrom, azul, rosa e verde) 

impressos em letras maiúsculas, nas cores verde, rosa, azul e marrom, de tal modo que a cor 

da tinta de impressão e o nome da cor nunca combinam (a palavra marrom, por exemplo, 

aparece impressa nas cores rosa, verde e azul, mas nunca na cor marrom, e assim por diante). 

Nesse cartão, o sujeito é solicitado a nomear as cores de impressão (ignorando ler os nomes 

das cores) tão rápido quanto possível. 

O tempo gasto para completar a tarefa é cronometrado, iniciando a contagem logo 

após o término das instruções dadas, e o valor é determinado em segundos. 

A avaliação da atenção é obrigatória em qualquer avaliação neuropsicológica. 

Teste FAS 

O teste FAS avalia a fluência verbal  fonêmica, que é um processo executivo, 

medindo a produção de palavras que se iniciam por determinadas letras, no caso as letras F, A 

e S. É um teste sensível para avaliar funções do lobo frontal. 

34 
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Os participantes são instruídos a dizer o maior número de palavras com cada letra 

o mais rápido possível, com intervalo de 1 minuto entre cada letra, excluindo nomes próprios 

como de pessoas, cidades ou país, ou a mesma palavra com sufixos diferentes. O resultado se 

dá pela contagem do número total de palavras corretas, excluindo-se as repetições. 

No Brasil, Machado et al.(2009), publicaram normas estratificadas  por  idade e 

escolaridade para a população idosa brasileira. 

Teste de Trilhas A e B (Trail Making Test) 

O teste de trilhas A e B é um dos testes neuropsicológicos mais utilizados na 

prática clínica, por ser um dos instrumentos mais sensíveis para determinar alterações 

cognitivas. Analisa a função executiva, mas várias habilidades cognitivas estão envolvidas 

para completar corretamente esse teste, como velocidade psicomotora, atenção, 

sequenciamento, rastreio visual, flexibilidade mental e função motora (SPREEN; STRAUSS, 

1998). 

O teste é composto de duas partes: a parte A, em que o indivíduo é solicitado a 

ligar sequencialmente, conectando com um lápis, sem retirar o lápis do papel, 25 números 

circulados (1...2...3...4...) espalhados aleatoriamente pelo papel; a parte B é diferente da A 

unicamente porque o indivíduo é solicitado a ligar sequencialmente alternando entre números 

e letras (ex: 1-A, 2-B, 3-C....). O escore para cada parte é o tempo em segundos utilizado para 

completar cada tarefa. Alguns estudos consideram ainda a diferença do tempo B e o tempo. 

Spam de dígitos (Digit Spam – WAIS-III) 

O spam de dígitos é o  teste mais comumente utilizado na prática clínica para a 

avaliação da memória operacional ou de trabalho, que é um sistema de memória responsável 

pelo arquivamento temporário da informação; ultrapassa os limites da memória de curto 

prazo, já que permite o uso, o gerenciamento e a organização da informação, e é diferente da 

memória de longo prazo. O estudo da memória avalia o funcionamento de várias áreas 

cerebrais, entre elas o córtex pré-frontal e o lobo temporal. 

O teste compreende  duas tarefas: a ordem direta, composta de sete pares de 

números em sequência aleatória, em que o examinador lê, em uma média de 1 número por 

segundo, e depois solicita ao indivíduo que repita a sequência. Na ordem indireta, o 

indivíduo será solicitado a repetir a sequência de forma inversa ao falado pelo examinador. O 
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escore do teste é dado pelo número de sequências repetidas corretamente (SPREEN; 

STRAUSS,  1998). 

Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (RAVLT) 

O RAVLT é um teste que  mede a memória recente, a aprendizagem verbal, a 

susceptibilidade a interferências, a retenção de informação após certo período de tempo, e a 

memória de reconhecimento. É rápido de ser realizado, mundialmente aceito na avaliação 

neuropsicológica, e é bastante sensível para avaliar déficits de memória. No presente estudo 

optou-se pela lista de compras, provavelmente mais acessível para reconhecimento. 

Nesse teste, uma lista (lista A) contendo 15 palavras é lida para o indivíduo por 

cinco vezes consecutivas e cada uma dessas vezes é acompanhada por um teste de recordação 

espontânea (A1-A5), em que o indivíduo reproduz as palavras lembradas dessa lista. Após a 

quinta tentativa, uma segunda lista (lista B) diferente, chamada lista de interferência, é lida 

para o indivíduo, acompanhada por teste de recordação espontânea, em que ele deve 

reproduzir as palavras lembradas dessa lista. Em seguida, o examinador interroga o indivíduo 

as palavras que ele recorda da lista A (A6), sem lê-la novamente (memória de curta duração). 

Após vinte minutos de intervalo, o examinador interroga o indivíduo sobre as palavras 

lembradas da lista A (A7), sem lê-la novamente (memória de longa duração). Um teste de 

reconhecimento de memória é realizado após a tentativa A7, em que as quinze palavras da 

lista A, mais as quinze palavras da lista B, mais outras vinte palavras de igual semântica e 

fonética das duas listas anteriores são lidas para o indivíduo, que é solicitado a reconhecer se a 

palavra lida faz parte ou não da lista A.  

O tempo total para aplicação desse teste é de trinta e cinco a quarenta minutos. O 

escore é dado pelo somatório do número de palavras lembradas nas cinco tentativas (A1-A5),  

que indica a capacidade de aprendizagem verbal, pelo número de palavras da lista A6  que 

indica memória de curta duração e pelo número de palavras da lista A7, que indica memória 

de longa duração. A memória de reconhecimento é medida pelo número de palavras 

corretamente identificadas como parte da lista A, diminuídas de 35 (número de palavras de 

confusão). 

O teste foi aplicado na população idosa brasileira (60 a 89 anos) por Malloy-Diniz 

et al. (2007), para determinar  a sua aplicabilidade nessa população. 
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QUADRO 1- Testes neuropsicológicos e os domínios cognitivos avaliados 

FAS 1. Fluência verbal (processo executivo) 

      Lobo frontal 

STROOP TESTE 1. Atenção 

2. Flexibilidade mental 

3. Controle inibitório 

SPAM DE DÍGITOS 1. Memória operacional ou memória de 

trabalho 

      Córtex pré-frontal/Lobo temporal 

TESTE DE APRENDIZAGEM 

AUDITIVO - VERBAL DE REY 

(RAVLT) 

1. Avaliar déficit de memória – memória 

recente/memória de reconhecimento 

2. Aprendizagem verbal 

TESTE DE TRILHAS A E B (TRAIL 

MAKING TEST) 

1. Atenção 

2. Velocidade psicomotora 

3. Sequenciamento 

4. Flexibilidade mental 

5. Função motora 
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4.4  Análise estatística 

Variáveis contínuas foram descritas por médias e desvios padrões, e as variáveis 

categóricas por frequências relativas. Todas as variáveis foram avaliadas para normalidade 

pelo teste de Shapiro-Wilk. As proporções foram comparadas por meio de Qui-quadrado ou 

teste exato de Fisher, e as distribuições das variáveis independentes foram realizadas pelo 

teste-T, quando os dados apresentavam uma distribuição normal. Na aplicação dos testes não 

paramétricos foi utilizado o teste de Mann-Whitney para amostras independentes e o teste de 

Wilcoxon para amostras pareadas. A associação entre variáveis independentes (sexo, idade, 

nível educacional e carga tabágica) e mudanças nos escores das variáveis dependentes (testes 

neurocognitivos) foi avaliada pelo modelo de regressão linear longitudinal aleatório. .Numa 

primeira etapa foi realizada uma análise longitudinal para avaliar a associação entre as 

evoluções na cognição levando em conta o tempo(pré e pós-reabilitação). Numa segunda 

etapa foi realizada uma análise para avaliar a associação entre as variáveis independentes e as 

evoluções nos escores da cognição ajustados para o tempo. Os resultados foram aceitos como 

estatisticamente significante com p <0,05. O programa utilizado foi o Stata™ statistical 

software (College Station, TX, USA). 
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5  RESULTADOS 

5.1  Características gerais da amostra e testes neuropsicológicos pacientes X controles 

saudáveis  

Foram selecionados 34 pacientes portadores de DPOC, sendo 17 do sexo 

masculino (50%) e 17 do sexo feminino (50%). A média de idade foi de  65,29±7,0 anos, com 

variação de 47 a 75 anos. Todos os pacientes eram ex-fumantes, com  carga tabágica em 

maços/anos expressa em mediana de 58,74 (20-178). Quanto à escolaridade, 29 pacientes 

(88,8%) apresentavam baixo grau de instrução (menor  ou igual a oito anos de estudo) e 5 

pacientes (11,1%) apresentavam alto grau de instrução (maior que oito anos de estudo). Ao 

longo do período de acompanhamento, oito pacientes foram excluídos do estudo: 5 foram a 

óbito e 3 foram retirados – dois por problemas traumatológicos e 1 por infarto agudo do 

miocárdio. 

A média do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), após uso de 

broncodilatador (avaliado pela espirometria) em litros por segundo, foi de 0,96 (DP= 0,41) e 

em percentual do previsto foi de 42% (DP= 13). De acordo com o estadiamento pelos critérios 

do GOLD, a maioria dos pacientes eram estadiados como GOLD III (44,1%), seguida pelo 

estádio II (32,4%) e IV (23,5%). 

As  pressões arteriais de oxigênio e de dióxido de carbono mensuradas em mmHg 

expressas em mediana foram 69,5 (53,6-97,3) e 42,2 (32,5-54,9), respectivamente.  A média 

da distância obtida pelo teste de caminhada de seis minutos foi de 394 metros (DP= 97,19). 

Dos pacientes sob estudo, 76,5% apresentavam grau de dispneia maior que três pelo MRC. 

Para o grupo controle foram selecionados 18 indivíduos saudáveis, não fumantes, 

sendo 9 do sexo masculino (50%) e 9 do sexo feminino (50%). A média de idade foi de 

62,7±4,6 anos, com variação de 53 a 73 anos. Dos indivíduos do grupo controle, 16 

apresentavam baixo grau de instrução (85%) e 2 alto grau de instrução (14%).  

Não houve diferenças entre o grupo de portadores de DPOC e o de controles 

saudáveis quanto à idade (65,2 ± 7 x 62,7 ± 4; p=0,1), sexo (17F/17M x 9F/9M; p=1) ou nível 

educacional (baixo nível: 88% x 85%; alto nível: 11% x 14%; p=0,9). 
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Em relação à cognição houve significantes  diferenças ao comparar  o grupo de 

portadores de DPOC e o grupo de  controles saudáveis, tendo o grupo DPOC apresentado pior 

cognição nos testes de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (RAVLT). Tanto na análise da 

soma das cinco tentativas – RAVLT (A1-A5) (43.5±10 x 50.5±10; p=0.03) como na memória 

de curta duração – RAVLT-MCD (7.5±3.3 x 10.7±3.6; p= 0.002) e na memória  de longa 

duração RAVLT-MLD (8.4±3.8 x 11.6±3.9; p=0.005), os valores são expressos em número 

de palavras lembradas, significou comprometimento em aprendizagem e memória verbal. No 

teste de fluência verbal semântica com letras F, A e S (21.1±1 x 30.2±12.3; p=0.003), os 

valores são expressos em número de palavras faladas e significam comprometimento em 

fluência verbal. A parte B do teste de trilhas expressa em mediana (124 x 69.6; p=0.04), cujos 

valores são expressos em tempo em segundos gastos para completar o teste, significou 

comprometimento da atenção, flexibilidade mental, velocidade psicomotora, habilidade 

motora, do sequenciamento, entre outras funções executivas (Tabela 1). 
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TABELA 1- Resultados sociodemográficos, características clínicas e de testes 

neuropsicológicos dos pacientes com DPOC e de controles saudáveis. 

 

Variáveis 
Pacientes 

(n=34) 

 Controles 

(n=18) 
         P 

Idade(média±DP) 65.2 ± 7 62.7 ± 4 0,1 

Sexo   17F/17M 9F/9M 1 

Nível educacional 

       Baixo(<8anos) 

       Alto(>8anos) 

 

88 

11 

 

85 

14 

 

0,9 

RAVLT (A1-A5)
1 

(média±DP) 43.5 ±10 50.5 ±10 0,03 

RAVLT (MCD)
2 

(média+DP) 7.5 ± 3.3 10.7 ± 3.6 0,002 

RAVLT (MLD)
3 

(média±DP) 8.4 ± 3.8 11.6 ± 3.9 0,005 

STROOP TESTE 1 (média±DP) 22 (12-38) 19 (12-32) 0,08 

STROOP TESTE 2 (média±DP)            28 ± 6.4 25.2 ± 7.2 0,1 

FAS
4 

(média±DP) 21.1 ± 1 30.2 ± 12.3 0,003 

Spam de dígitos (média±DP) 10.7 ± 2.8 11.7 ± 3.8 0,2 

Teste de Trilhas A (mediana)                  55.3 (23-240) 53.4 (19-101) 0,5
* 

Teste de Trilhas B (mediana)   124 (8-618) 69.6 (28-357) 0,04
* 

GOLD 

          II-   Moderado (%)   

         III-  Grave (%)   

         IV-  Muito Grave (%)                                                                

 

32,4 

44,1 

23,5 

  

PaO2 (mediana)                                         69,5(53,6-97,3)   

PaCO2 (mediana) 42,2(32,5-54,9)   

SaO2 (mediana)                                         94,2(87-97)   

VEF1% previsto (média)                             41.9 ± 13.5   

TC6M (metros) (média)                               394,1±97,1   

Maços/ano (mediana)                                  58(20-178)   
Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey (cinco tentativas) 

1
 . Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de 

Rey (memória de curta duração) 
2
. Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (memória de longa duração)

3
, 

Fluência verbal por letras F, A e S
4 

.   Altos escores indicam melhor desempenho cognitivo, exceto no Teste de 

Trilhas A e B e no Stroop teste. 
*
Teste Mann-Wittman 

 

 

 

 

5.2  Parâmetros funcionais respiratórios, depressão e qualidade de vida antes e após 

reabilitação pulmonar  

Quanto aos parâmetros de função respiratória medidos antes e após a reabilitação 

pulmonar, houve melhora da medida da PaC02, com mediana de 42,25mmHg antes e 

41,9mmHg depois, com p=0,015, e melhoria da capacidade inspiratória, com média de 1,18  

litros antes e 1,45 litros após, com p=0,003. As medidas de Pa02, Sa02, VEF1, CVF e de 

distância caminhada no TC6M não sofreram alterações estatisticamente significativas (Tabela 

2). 
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A qualidade de vida avaliada através do questionário respiratório Saint George 

apresentou melhora significativa no somatório total (atividade+sintomas+impacto), com 

média de 59% antes e 41% depois, com p=0,002 (Tabela 2). 

Houve melhora significativa da subescala de depressão, avaliada pela HAD, após 

a reabilitação pulmonar, com mediana de 6,8 antes para 4,6 depois, com p=0,003. 

Tabela 2– Influência da Reabilitação Pulmonar em parâmetros funcionais respiratórios, de 

depressão e de qualidade de vida dos pacientes portadores de DPOC (N=34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mínimo Média/Mediana Máximo P 

Sa02(%) (Mediana) 

Antes 

Depois 

 

87,4 

88,6 

 

94,2 

94,85 

 

97,5 

98 

 

0,064
* 

Pa02(mmHg) (Mediana) 

Antes 

Depois 

 

53,6 

55 

 

69,85 

69,3 

 

97,3 

107,1 

 

0,472
* 

PaC02(mmHg) (Mediana) 

Antes 

Depois 

 

32,5 

32 

 

42,25 

41,9 

 

54,9 

50,11 

 

0,015
* 

CI(L)
1 

(Média) 

Antes 

Depois 

 

0,64 

0,74 

 

1,18 

1,45 

 

2,23 

2,55 

 

0,003 

VEF1(L) (Média) 

Antes 

Depois 

 

0,47 

0,45 

 

0,825 

0,855 

 

1,91 

1,86 

 

0,504 

 

TC6M(Metros)
2
 (Média) 

Antes 

Depois 

 

230                            

189 

394                           

430 

600 

0,505 

608 

 

 

 

QSGT(%)
3 

(Média) 

Antes                                                                                            

Depois 

 

25,6 

15 

 

59 

41 

 

88 

75 

 

0,002 

Depressão (Mediana) 

Antes 

Depois 

 

0 

0 

 

6,8 

4,6 

 

16 

13 

 

0,003
* 

1
Capacidade Inspiratória;  

2
Teste de Caminhada de Seis Minutos; 

3
 Questionário  do  Hospital Saint George para 

doenças respiratórias 
*
Teste de Wilcoxon 
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5.3   Resultados das variações dos testes neuropsicológicos de pacientes com DPOC 

após a reabilitação pulmonar 

Para avaliar variações na cognição dos pacientes portadores de DPOC entre o 

período pré-reabilitação pulmonar e o pós-reabilitação pulmonar, foi realizada uma análise 

pelo modelo de efeito randômico longitudinal.  

Após o programa de  reabilitação pulmonar, houve melhora em alguns testes 

cognitivos. A melhora nos  escores dos testes quando ajustados para o tempo apresentou os 

seguintes resultados: Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey cinco tentativas 

(RAVLT A1-A5): (coeficiente 6,23; IC95%=3,24 – 9,23); RAVLT – MCD (memória de curta 

duração): (coeficiente 1,14; IC 95%=0,34-1,94); RAVLT – MLD (memória de longa 

duração): (coeficiente 1,11; IC 95%=0,16-2,07), representando a memória e aprendizagem 

verbal;Teste de Stroop cartão 1: (coeficiente -1,85; IC 95%= -3,47 a -0,23), o valor negativo 

do coeficiente representa uma associação inversa entre o escore do teste (medido em 

segundos) e a intervenção (reabilitação antes e depois). Portanto os pacientes reduziram o 

tempo utilizado para completar o teste após a intervenção, representando atenção,  

flexibilidade mental, controle inibitório (Tabela 3 e Gráfico 4).  

Após os pacientes serem estratificados de acordo com as variáveis 

sociodemográficas e a carga tabágica, foi observado que todos os grupos melhoraram. No 

entanto, houve diferenças no desempenho cognitivo dentro dos grupos.  O gênero feminino 

apresentou piores escores nos testes de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey cinco 

tentativas (RAVLT A1-A5) (coeficiente -10,6;IC95% = -16,7 - -4,55)  e memória de longa 

duração (RAVLT – MLD)(coeficiente -3,94; IC 95%= -6,08 a -1,74), em relação ao gênero 

masculino (Tabelas 4 e 5, Gráficos 5 e 6). Relação inversa foi encontrada na idade e no 

desempenho cognitivo, com pacientes > 65anos, que apresentaram menores escores no teste 

de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey para as memórias de curta e longa duração 

(coeficiente -2.13; IC= -4.11 a -0.16 e coeficiente -3.48; IC 95% = -5.72 a -1.25, 

respectivamente (Tabelas 5 e 6 e gráficos 7 e 8), bem como no nível educacional, em que 

pacientes com maior nível educacional (> 8 anos de estudo) foram mais rápidos em completar 

o teste de Stroop (coeficiente -1.85;IC 95% = -3.47 a -0.23), Tabela 7 e Gráfico 9, e na carga 

tabágica, em que os pacientes que fumaram mais de 50 maços/ano apresentaram menores 

escores no teste de fluência verbal por letras F, A e S (coeficiente -7.16; IC 95% = -12.7 a -

1.55) (Tabela 8 e Gráfico 10).    
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RAVLT (A1-A5): Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey cinco tentativas; RAVLT – MCD: Teste de 

Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey – memória de curta duração; RAVLT – MLD: Teste de Aprendizagem 

Auditivo-verbal de Rey – memória de longa duração. 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 1– Escore RAVLT (A1-A5) antes e depois da Reabilitação Pulmonar 
                      

                         

 Coeficiente Erro Padrão I.C. 95% 
     p 

RAVLT (A1-A5) 

      tempo
 

      constante
 

 

6.23 

37.2 

 

1.52 

2.9 

 

3.24 – 9.23 

31.5 – 42.9 

0.000 

0.000 

RAVLT – MCD    

      tempo
 

      constante 

 

1.14 

6.44 

 

0.40 

0.81 

 

0.34 – 1.94 

4.84 – 8.03 
0.005 

0.000 

RAVLT – MLD 
 

      tempo 

      constant 

 

1.11 

7.29 

 

0.48 

0.97 

 

0.16 – 2.07 

5.38 – 9.20 

0.022 

0.000 

STROOP Cartão 1
 

       tempo 

       constante 

 

-1.86 

24.7 

 

0.82 

1.59 

 

-3.47 – -0.24 

     21.6 –  27.8 

0.024 

0.000 
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Antes Depois 
TEMPO 

Média Estimada Escores Individuais Observados 

Evolução do Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (cinco tentativas) ao 

longo do tempo, entre antes e depois do programa de Reabilitação Pulmonar 

p=0.000 

TABELA 3-  Análise longitudinal dos Testes Neuropsicológicos de 34 pacientes com DPOC 

entre o período pré-reabilitação pulmonar (tempo 1) e pós-reabilitação 

pulmonar (tempo 2). 
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GRÁFICO 2– Escore RAVLT – MCD antes e depois da Reabilitação Pulmonar 

 

                  

 

 

GRÁFICO 3– Escore  RAVLT – MLD antes e depois da Reabilitação Pulmonar 
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Evolução do Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (memória de longa duração)  

ao longo do tempo, entre antes e depois do programa de Reabilitação Pulmonar 
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GRÁFICO 4– Escore SC1 antes e depois da Reabilitação Pulmonar 
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TABELA 4–  Relação entre variáveis independentes e a evolução entre antes e depois do 

Programa de Reabilitação Pulmonar, na medida do teste cognitivo RAVLT – 

5. Tentativas (RAVLT A1-A5), em uma amostra (N=34) de pacientes 

portadores de DPOC 
 

 

    Coeficiente    Erro padrão I.C.95%        P 

RAVLT (A1-A5)
*
     

Tempo  6,23 1,52 3,24– 9,23 0,000 

Sexo  -10,6 3,11   -16,7   – -4,55     0,001 

Idade  -5,53 3,48 -12,38 – 1,30     0,113 

Grau de instrução  1,99 3,69 -5,24 – 9,24     0,589 

Carga tabágica -2,61 3,68 -9,84 – 4,60     0,477 

*
Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (cinco tentativas) 

 

 

 

 

 

TABELA 5–  Relação  entre variáveis independentes e a evolução entre antes e depois do 

Programa de  Reabilitação Pulmonar, na medida do teste cognitivo RAVLT – 

memória de longa duração (RALVT – MLD) em uma amostra de (N=34) de 

pacientes portadores de DPOC 
 

 Coeficiente Erro padrão     I.C.95% P 

RAVLT MLD* 
    

Tempo  
1,117 0,49 0,164 – 2,07 0,022 

Sexo  
-3,94 1,09 -6,08 - -1,79 0,000 

Idade  
-3,48 1,142 -5,72 - -1,25 0,002 

Grau de instrução  
0,575 1,32 -2,01 – 3,16 0,663 

Carga tabágica 
-1,75 1,28 -4,28 – 0,77 0,173 

*
Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (memória de longa duração) 
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GRÁFICO 5– Escore RAVLT cinco tentativas (A1-A5) segundo o sexo 

      

                           

GRÁFICO 6– Escore RAVLT – MLD segundo o gênero 
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TABELA 6–  Relação entre variáveis independentes e a evolução entre antes e depois do 

Programa de Reabilitação Pulmonar, na medida do teste cognitivo RAVLT – 

memória de curta duração (RAVLT – MCD) em uma amostra de (N=34) de 

pacientes portadores de DPOC
          

 
 

 Coeficiente   Erro padrão        I.C.95% P 

RAVLT MCD*     

Tempo  1,14 0,40 0,34 – 1,94 0,005 

Sexo  -1.91    1,02 -3,91 – 0,89 0,061 

Idade  -2,13    1,00 -4,11 - -0,16 0,034 

Grau de instrução  0,075    1,10 -2,08 – 2,23 0,946 

Carga tabágica -0,012    1,10 -2,17 – 2,14 0,991 

*
Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (memória de longa duração) 

 

 

 

GRÁFICO 7– Escore RAVLT – MCD segundo a idade 
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GRÁFICO 8– Escore RAVLT – MLD segundo a idade 
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TABELA 7–  Relação entre variáveis independentes e a evolução entre antes e depois do 

Programa de Reabilitação Pulmonar, na medida do teste cognitivo Stroop 

Cartão 2 (SC2) em uma amostra  de (N=34) de pacientes portadores de DPOC 
 

 

 Coeficiente Erro padrão        I.C.95% P 

SC2*     

Tempo  0,139 1,07 -1,96 – 2,24 0,897 

Sexo  3,27 2,27 -1,19 – 7,74 0,151 

dade  3,63 2,26 -0,80 – 8,071 0,108 

Grau de instrução  -4,62 2,27 -9,07 - - 0,173 0,042 

Carga tabágica 1,26 2,41 -3,47 – 5,99 0,602 

*
Teste de Stroop Cartão 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9– Escore SC2 segundo a escolaridade 
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TABELA 8–  Relação entre variáveis independentes e a evolução entre antes e depois do Programa 

de Reabilitação Pulmonar, na medida do teste cognitivo FAS em uma amostra de 

(N=34) de pacientes portadores de DPOC 
 

 Coeficiente Erro padrão        I.C.95% P 

FAS*     

Tempo  
0,64 1,25 -1,82 – 3,11 0,607 

Sexo  
-2,76 2,98 -8,62 – 3,09 0,355 

dade  
-5,37 2,88 -11,02 – 0,29 0,063 

Grau de instrução  
3,79 3,04 -2,16 – 9,76 0,212 

Carga tabágica 
-7,16 2,85 -12,76 – -1,55 0,012 

*
Teste de Fluência Verbal pelas letras F, A e S 

 

 

 

Gráfico 10– Escore FAS segundo a carga tabágica 
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6  DISCUSSÃO 

Neste estudo observou-se que a participação em um programa de reabilitação 

pulmonar multidisciplinar de 12 semanas foi associada com melhora na função cognitiva de 

pacientes com DPOC. Essa resposta foi influenciada pelas condições sociodemográficas dos 

pacientes e pela carga tabágica. Mulheres com idade inferior a 65 anos, baixo nível 

educacional e consumo tabágico superior a 50 maços-ano apresentaram pior desempenho 

cognitivo. 

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica experimentam um prolongado 

curso da doença, com gradual redução da capacidade de exercício e limitação das atividades 

de vida diária, além de apresentarem uma série de alterações neuropsicológicas importantes, 

entre elas a queda progressiva da função cognitiva. Thakur et al.(2010), sugerem que redução 

na cognição desses pacientes pode interferir na aderência ao tratamento medicamentoso, bem 

como prejudicar o automanejo, causando portanto ao paciente uma maior dependência e 

prejuízo no tratamento adequado da doença.  A reabilitação pulmonar faz parte do arsenal 

terapêutico da DPOC, com comprovação científica em melhorar a endurance cardiopulmonar 

dos pacientes, a despeito de significante alteração na função pulmonar. Assim, vem 

despertando cada vez mais o interesse científico em determinar se essa intervenção poderia ter 

algum efeito na melhora cognitiva dos pacientes com DPOC (RIES et al., 2003,2007). 

Este estudo levantou como hipótese principal o fato de um programa de 

reabilitação pulmonar poder interferir positivamente na melhora da cognição dos pacientes 

portadores de DPOC. Contudo, confirmou, primariamente, que os pacientes com DPOC 

apresentam maior déficit cognitivo do que os indivíduos de controles normais, com igual 

idade e nível educacional, tornando visível a preocupação com essa comorbidade que, embora 

prevalente, vem sendo negligenciada ao longo dos anos no tratamento da doença.  

Para determinar essas alterações cognitivas foi utilizada uma bateria de testes 

neuropsicológicos que incluiu: Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey; Teste de 

Fluência Verbal Fonêmica com letras FAS; Teste de Spam de dígitos; Teste de Stroop e Teste 

de Trilhas parte A e B, todos eles avaliando conjuntamente, nos pacientes pesquisados, a 

atenção, a memória, a aprendizagem, a função motora, a velocidade de processamento, entre 

outras ações cognitivas que fazem parte das funções executivas centrais. Esses testes foram 

escolhidos com a finalidade de abranger o máximo possível a avaliação dos domínios da 
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função cognitiva, com base em estudos anteriores, que apontaram a DPOC como responsável 

por alterações em todas essas funções executivas centrais referidas (EMERY et al., 

1998,2001;HUNG et al.,2009; KLEIN et al.,2010; KOZORA et al., 2002,2008).  

A investigação demonstrou que o grupo analisado de pacientes portadores de 

DPOC apresentou piores resultados em testes cognitivos em comparação com o grupo de 

controles saudáveis de igual idade, gênero e nível educacional. Esses resultados vêm de 

encontro a dados encontrados em estudos na literatura, que mostraram alterações em 

memória, fluência verbal e função motora de pacientes com DPOC (ANTONELLI-INCALZI 

et al., 2007;GRANT; HEATON; MCSWEENY,1982; HUPPERT,1982; INCALZI et al., 

1993,1997; KOZORA et al., 2005;KROP; BLOCK; COHEN, 1973).  

Nos estudos desses autores havia a presença de hipoxemia associada, porém 

outros estudos demonstraram alterações cognitivas em DPOC mesmo em pacientes com 

hipoxemia leve ou normoxêmicos (FAVALLI et al., 2008;FIX et al., 1982; LIESKER et al., 

2004; PRIGATANO et al.,1983). Os pacientes selecionados para o presente estudo não 

apresentavam hipoxemia importante em repouso, apenas em grau leve, tendo como média de 

Pa02 69,5mmHg  e Sat02 94%, bem como tendo média de PaC02 normal, em torno de 

42,2mmHg. A exata correlação entre hipoxemia e cognição permanece ainda não esclarecida, 

com as evidências apontando que a hipoxemia isoladamente não é a única responsável pela 

queda da capacidade cognitiva verificada em pacientes com DPOC (DODD; GETOV; 

JONES, 2010).  

Com referência à hipercapnia, a sua relação com a cognição é ainda menos 

evidente, tendo alguns estudos revelado que pacientes hipercápnicos apresentam déficits em 

memória, atenção e funções executivas (INCALZI et al., 1997), enquanto outros  não 

indicaram essa correlação (FIX et al., 1982; GRANT; HEATON; MCSWEENY, 1982).  

Como descrito anteriormente, a reabilitação pulmonar é um tratamento com alto 

grau de evidência científica para pacientes com DPOC, cujos principais objetivos são a 

melhora da capacidade física e emocional, a redução dos sintomas, principalmente da 

dispneia, e a elevação da qualidade de vida (RIES et al., 2007). Nesta pesquisa,  entre o 

período de pré-reabilitação e o de pós-reabilitação pulmonar, observou-se uma queda da 

PaC02, um melhoramento da capacidade inspiratória e um aumento da qualidade de vida pelo 

questionário de Saint George, e uma melhora da depressão pela escala HAD, estatisticamente 
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significativa, mas não uma melhoria da distância caminhada no TC6M, ou de outros 

parâmetros de função pulmonar.  

Os pacientes portadores de DPOC apresentam maior risco de desenvolver  

depressão,  com relacão direta à gravidade da DPOC (VAN MANEN et al., 2002), sendo já 

bem evidente na literatura a melhora da depressão e de outras comorbidades psicológicas após 

programas de reabilitação pulmonar (KOZORA et al., 2010; LACASSE et al., 2006). 

Neste estudo, a mediana da pontuação da subescala HAD para depressão foi de 

6,8, com valores variando entre 0 a 16. Após a reabilitação pulmonar, houve queda da 

pontuação para 4,6, com valores variando entre 0 e 13. Na literatura, a maioria dos estudos 

relacionam a presença de depressão com pior desempenho cognitivo (KOZORA et al., 2010; 

KOZORA; TRAN; MAKE, 2002; VAN MANEN et al., 2002), porém não há padronização 

das escalas utilizadas para definir o diagnóstico de depressão; e para pacientes com DPOC 

essa associação direta ainda não é bem determinada. Dodd,Getov e Jones (2010), relatam que 

embora sintomas depressivos sejam comum em idosos com alterações cognitivas ou 

demência, em pacientes com DPOC a presença de sintomas depressivos apresenta baixa 

correlação com alterações em memória, velocidade de processamento e outras funções 

executivas em alguns estudos da literatura. Acrescentam que no estudo do NOTT a melhora 

na função cognitiva não foi diretamente associada com a melhora da depressão, mostrando 

que outros fatores estão associados com o baixo desempenho cognitivo nos pacientes com 

DPOC. A análise pós-reabilitação pulmonar de correlação entre melhora da depressão e testes 

cognitivos foi prejudicada pela ausência de grupo controle.    

Não houve incremento na distância caminhada pelos pacientes após a reabilitação 

pulmonar, talvez por eles já apresentarem uma média de distância caminhada considerável, 

em torno de 394 metros, mesmo em estado grave na sua maioria, pela classificação GOLD. A 

elevação de PaC02 e o aumento da capacidade inspiratória provavelmente foram efeitos da 

desinsuflação pulmonar ocorrida após a reabilitação, com a redução do volume residual e a 

melhora da ventilação pulmonar, embora não haja dados na literatura que comprovem essa 

teoria.  

A hipótese inicial deste estudo provocou aqui a análise mais importante: a 

avaliação da função cognitiva dos pacientes portadores de DPOC após o programa de 
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reabilitação pulmonar, cujo resultado sugere a ocorrência de melhora em vários testes 

cognitivos de pacientes com DPOC após o programa de reabilitação pulmonar.  

Estudos indicam que o exercício está associado à melhora da função cognitiva em 

pacientes com DPOC. Emery et al (1998), demonstraram melhora da atenção após um 

programa de reabilitação pulmonar envolvendo a prática de exercício de 30 dias em pacientes 

com DPOC. O mesmo autor, subsequentemente, comparando pacientes com DPOC que foram 

submetidos a um programa completo de reabilitação pulmonar com exercício de 10 semanas 

com um grupo que recebia apenas programa educacional, e com outro grupo que estava em 

lista de espera para reabilitação pulmonar, mostrou melhora da fluência verbal no grupo que 

realizou o programa completo com exercício. Kozora et al (2002), detectaram melhora da 

fluência verbal e da atenção em um grupo, após 3 semanas de reabilitação pulmonar com 

exercício, comparado a um grupo que não realizou reabilitação pulmonar.  Etnier et al. (1999 

e 2001), perceberam que o exercício foi correlacionado com a melhora na função cognitiva de 

pacientes com DPOC. 

Vários mecanismos são propostos para justificar o papel da reabilitação pulmonar  

com exercício na melhora da função cognitiva de pacientes com DPOC, embora ainda não 

haja uma definição sobre o assunto. A atividade física pode aumentar o fluxo sanguíneo 

cerebral e consequentemente o transporte e a utilização do oxigênio pelo cérebro 

(DUSTMAN et al., 1984; MORGAN, 1988). Pode ainda regular o metabolismo de 

neurotransmissores responsáveis pela proliferação e diferenciação neuronal (FERRIS; 

WILLIAMS; SHEN, 2007; GIBSON et al., 1981 e 1983; TANG et al, 2008). 

Este estudo avaliou a amostra de 34 pacientes com DPOC do tempo 1              

(pré-reabilitação pulmonar)  para o tempo 2 (pós-reabilitação pulmonar), demonstrando 

alteração  em memória pelo teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey, bem como em 

atenção e flexibilidade mental pelo teste de Stroop, do tempo 1 para o tempo 2. Quando os 

pacientes são estratificados por nível sociodemográfico e carga tabágica, essas alterações se 

tornam mais evidentes e se estendem para outros testes cognitivos, como o teste de fluência 

verbal pelas letras F, A e S. Estudos na literatura não relacionam melhora na cognição 

ocorrida após programas de reabilitação com variáveis como gênero, nível educacional ou 

carga tabágica.  
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Indivíduos do gênero feminino apresentaram pior desempenho cognitivo do que o 

masculino na avaliação da memória e aprendizagem verbal após a reabilitação pulmonar. Na 

literatura, a discussão sobre diferenças entre gêneros na função cognitiva ainda é bastante 

controversa.  

Parsons et al. (2005), relataram que de um modo geral os estudos indicam o sexo 

feminino com superioridade cognitiva em linguagem e função visuomotora, e o sexo 

masculino em função visuoespacial e mecânica, mas os resultados são ainda variáveis, a 

depender da metodologia utilizada. Esses autores, após análise de uma amostra de 30 

indivíduos, com idade que variava entre 65 e 92 anos, sendo 15 homens e 15 mulheres com 

semelhante média de idade e nível educacional, registraram superioridade masculina em 

função visuoespacial medida por meio do teste de trilhas A e B. Por outro lado, ao comparar 

essa análise com estudos realizados em indivíduos de idades mais precoces, sugeriram que as 

diferenças para o sexo masculino permanecem estáveis, embora tenha havido uma redução 

com o avançar idade em relação ao sexo feminino, podendo ter como causa alterações 

hormonais que ocorrem no processo de envelhecimento.  

Em uma revisão da literatura, Torres et al. (2006), concluem que mulheres 

apresentam melhor desempenho em memória, aprendizagem verbal e velocidade de 

percepção, e homens são superiores em habilidade visuoespacial e memória visual, sem haver 

diferença significativa para a atenção, ressaltando sempre que os estudos apresentavam 

metodologias diferentes. Relatam ainda que os hormônios femininos, como os estrógenos, 

podem atuar no sistema nervoso central em áreas relacionadas com memória, sugerindo a 

influência de fatores hormonais na diferença de cognição entre homens e mulheres, 

principalmente nas idades mais precoces, já que mulheres na pós-menopausa podem 

apresentar deterioração em função cognitiva.  

É possível que o fato da queda hormonal em mulheres menopausadas tenha 

contribuído para os achados na presente investigação, com superioridade masculina, já que a 

população participante apresentava média de idade de 65 anos. Porém, outras avaliações, com 

amostras maiores e metodologias voltadas para a demonstração dessa diferença, devem ser 

realizadas para comprovar os fatores realmente envolvidos nos resultados obtidos. 

Neste estudo, pacientes com mais de 65 anos apresentaram pior performance 

cognitiva após o programa de reabilitação pulmonar. Etnier et al (1999), relatam que adultos 
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saudáveis, a partir da sexta década apresentam declínio em uma variedade de funções 

cognitivas, cuja causa não está bem esclarecida, podendo o descondicionamento físico com 

redução do transporte de oxigênio ao cérebro ser um dos fatores associados. Os autores, para 

estudar a relação entre idade, função pulmonar, exercício aeróbico e cognição, realizaram um 

estudo observacional em uma população de pacientes portadores de DPOC, com idade entre 

56 e 80 anos, que foram voluntários em participar de um programa de exercício. Constataram 

que a idade é um fator preditivo isolado de déficit cognitivo nessa população, podendo alterar 

a resposta ao condicionamento físico por meio do exercício e prejudicar a melhora da 

cognição, embora o exercício possa servir para minimizar ou lentificar o declínio cognitivo 

que normalmente ocorre.  

Emery et al. (2008), em uma revisão sobre a influência da reabilitação pulmonar 

em funções neuropsicológicas – incluindo a função cognitiva – de pacientes com doenças 

pulmonares crônicas, descrevem que o déficit cognitivo observado em pacientes com DPOC 

não pode ser explicado apenas pela idade, pois as alterações encontradas na cognição desses 

pacientes são diferentes das que ocorrem na redução cognitiva de idosos saudáveis, sendo os 

déficits nos portadores de DPOC normamelmente isolados. Relatam ainda que mesmo em 

pacientes com DPOC hipoxêmicos graves o desempenho cognitivo é melhor do que o dos 

pacientes com demência. 

A influência do nível educacional na melhora cognitiva após a reabilitação 

pulmonar foi evidenciada neste estudo, com melhor desempenho no teste de Stroop para 

indivíduos de maior nível educacional (> 8 anos de estudo). Esse teste relaciona-se com a 

atenção, a flexibilidade mental e o controle inibitório, que são funções executivas. Elst, Van 

Boxtel e Van (2006), mostraram em um estudo para normatizar o teste de Stroop que 

indivíduos com nível educacional menor obtiveram menor desempenho nesse teste. 

A correlação entre carga tabágica e alteração no teste de fluência verbal            

após o programa de reabilitação pulmonar também foi ressaltada nesta pesquisa. Os     

pacientes que apresentavam uma carga tabágica menor que 50 maços-ano mostraram uma 

melhor performance da fluência verbal do que aqueles com uma maior carga tabágica (> 50 

maços-ano) após reabilitação pulmonar.  

Stewart et al. (2006), afirmam que a associação entre tabagismo e função 

cognitiva ainda não é bem clara, porém a maioria dos estudos relata o efeito negativo do 
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hábito de fumar na cognição, que além de outros fatores, pode ser devido as alterações 

vasculares, como, arterioesclerose. Os autores avaliaram a relação entre o estado do 

tabagismo (fumante, ex-fumante ou não fumante), carga tabágica (maços/ano) e função 

cognitiva em uma população de homens e mulheres acima de 50 anos. Para tanto, dividiram a 

amostra de mais de 500 indivíduos quanto ao estado de tabagismo e carga tabágica > 20 

maços-ano ou < 20 maços-ano, mostrando que indivíduos fumantes atuais tinham pior 

cognição que ex-fumantes ou não fumantes, e que ex-fumantes tinham uma tendência a uma 

melhor cognição do que fumantes atuais. Demonstraram, ainda, que indivíduos com carga 

tabágica de > 20 maços/ano apresentaram pior desempenho em teste de trilhas e Spam de 

dígitos, que avaliam, entre outras funções, a função visuomotora, a flexibilidade mental e a 

memória operacional ou de trabalho. Esses achados foram independentes da presença de 

doenças cardiovasculares ou arterioesclerose, sugerindo, assim, que existe a presença de 

outros fatores causais que levam o tabagismo a interferir na função cognitiva.  

Ott et al. (2004), em um estudo multicêntrico europeu, mostraram que o 

tabagismo é um fator isolado preditivo de declínio cognitivo. Anstey et al. (2007), em uma 

meta-análise de 19 estudos prospectivos, com acompanhamento em torno de 12 meses, 

comparando fumantes atuais e ex-fumantes, demonstraram que fumantes atuais tinham maior 

declínio cognitivo durante o tempo de acompanhamento. Nooyens et al. (2008), 

correlacionaram  o número de cigarros fumados por indivíduos ao longo dos anos – ou seja, a 

carga tabágica (maços-ano) – com alteração na cognição, sendo a maior carga tabágica 

correspondente a uma pior cognição. 

Entre as limitações do presente estudo, há a ausência do grupo controle para 

comparar as ocorrências durante o período de reabilitação pulmonar. De acordo com o 

estadiamento GOLD, a maioria dos pacientes participantes da pesquisa foi classificada de 

grave a muito grave, e a reabilitação pulmonar para esses pacientes é hoje considerada parte 

integrante do tratamento, com benefícios importantes (RIES et al., 2007). Assim sendo, os 

pacientes que fossem randomizados para o grupo controle a qualquer momento durante o 

acompanhamento poderiam requerer a sua inclusão no programa. Não foi possível, portanto, 

analisar a correlação da alteração da função cognitiva entre o tempo 1 (pré-rebilitação 

pulmonar) e o tempo 2 (pós-reabilitação pulmonar), com oxigenação, função pulmonar, 

qualidade de vida e depressão, já que essas variáveis podem sofrer influência da reabilitação 

pulmonar. Variáveis sociodemográficas e carga tabágica, por não serem influenciadas pela 
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reabilitação pulmonar, foram escolhidas para análise de correlação com a variação da função 

cognitiva, ocorrida entre antes e após a reabilitação pulmonar.  

Ainda em relação a limitações deste trabalho, existe também a ausência de um 

grupo controle de indivíduos saudáveis para avaliar a aprendizagem aos testes 

neuropsicológicos. 

A análise utilizada no estudo para comparar os grupos foi fundamentada num 

modelo de regressão múltipla longitudinal, com forte poder estatístico.    

Estudos futuros, randomizados, controlados, com amostragem maior são 

imperativos para evidenciar os reais fatores de influência da melhora cognitiva, pós-

reabilitação pulmonar em pacientes portadores de DPOC, sendo importante a estratificação de 

variáveis como gênero, idade, nível educacional e carga tabágica para traçar o perfil de 

pacientes que apresentam maior risco de desenvolver alterações cognitivas e obter a resposta a 

estratégias terapêuticas como a reabilitação pulmonar. 

É importante perseguir o objetivo de informar os pacientes e os seus cuidadores 

da possibilidade da presença de déficit cognitivo, com a promoção de aulas educacionais 

sobre esse tema no programa de reabilitação pulmonar e nos serviços ambulatoriais que fazem 

o tratamento dos pacientes portadores de DPOC. Dessa maneira, os pacientes e seus 

familiares, ou cuidadores, poderiam perceber essas alterações precocemente e com maior 

conhecimento e, com isso, ajudar a equipe de saúde auxiliar a tomar com urgência as medidas 

necessárias tanto em seu domicílio como em relação ao tratamento, já que foi relatado em um 

momento anterior a esta discussão a provável relação entre déficit cognitivo, menor aderência 

do doente ao tratamento medicamentoso e maior índice de mortalidade.  

Este estudo é pertinente para alertar sobre a necessidade de avaliação 

neuropsicológica de pacientes com DPOC como parte da avaliação de saúde e talvez incluí-la 

num fator prognóstico.    
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7  CONCLUSÕES 

1.  Ocorreu melhora na função cognitiva de pacientes portadores de DPOC após o 

programa de reabilitação pulmonar. 

2.  Pacientes portadores de DPOC apresentaram menores escores em memória do que 

controles normais, nos testes cognitivos RAVLT; O teste FAS de fluência verbal e o teste de 

trilhas mediram flexibilidade mental, função motora, entre outras funções executivas. 

3.  A variação na função cognitiva dos pacientes portadores de DPOC no período entre 

pré-reabilitação pulmonar e pós-reabilitação pulmonar, apresentou correlação com as 

variáveis: sexo, em que o gênero feminino obteve piores escores relacionados com a memória 

e a aprendizagem verbal no teste RAVLT; idade, em que pacientes mais idosos (> 65 anos) 

apresentaram piores escores relacionados à memória de curta e longa duração no teste 

RAVLT; nível educacional, que mostrou que pacientes com > 8 anos de estudo obtiveram 

melhores escores em atenção no teste de Stroop, e carga tabágica, em que pacientes que 

fumaram > 50 maços/ano apresentaram pior fluência verbal pelo teste FAS. 

4.  A avaliação da qualidade de vida pelo questionário Saint George para doenças 

respiratórias e da depressão pela escala HAD, revelou melhora significativa após o programa 

de reabilitação pulmonar. 

5.  Parâmetros funcionais como capacidade inspiratória e PaC02 dos pacientes com DPOC  

melhoraram após a reabilitação pulmonar, com aumento da capacidade inspiratória e redução 

da PaC02. 
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ANEXO A -  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Messejana        

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO(TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar,como voluntário,em uma pesquisa.Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir,no caso de aceitar fazer parte do estudo,assine 

ao final deste documento,que está em duas vias,uma delas é sua e a outra do pesquisador 

responsável.Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida você pode procurar o comitê de ética em pesquisa do Hospital de Messejana Dr. 

Carlos Alberto Studart Gomes pelo telefone(85)31017458.    

 

Pesquisa: IMPACTO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR DE 

12 SEMANAS NA FUNÇÃO COGNITIVA DE PACIENTES PORTADORES DE 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

Pesquisador responsável:Cyntia Maria sampaio viana 

Telefone para contato(inclusive a cobrar): (85)31014065 

 

Esta pesquisa busca mostrar se o programa de reabilitação pulmonar realizado no Hospital de 

Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes,tem algum efeito na cognição de pacientes com 

DPOC. Precisamos de você que você autorize e/ou participe: 

- De uma revisão ao seu prontuário para obter dados e resultados laboratoriais; 

- De um exame clínico completo com coleta de história clínica e exame físico; 

- De um exame de sangue chamado gasometria arterial; 

- De um exame para medir a função do seu pulmão chamado espirometria; 

- De um exame chamado Teste de Caminhada de Seis Minutos para medir sua capacidade de 

exercício; 

- De testes psicológicos,aplicados por um psicólogo,para medir sua cognição; 

- Responda questionários que serão aplicados sobre sua qualidade de vida,são questionários 

breves e simples. 

 

Lembramos que: 

- A pesquisa será realizada em um dia em que já tiver atendimento agendado no referido   

programa. As informações coletadas somente serão utilizadas para os objetivos da   pesquisa;  
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- As informações ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado; 

- Sua participação neste projeto é voluntária. Você tem a liberdade de desistir a qualquer 

momento de participar da pesquisa, sem que isso prejudique seu atendimento no programa de 

reabilitação pulmonar; 

- O risco para as pessoas envolvidas é considerado mínimo e se relaciona ao fornecimento de 

informações pessoais, a participação em entrevistas e a realização de exames não  

invasivos(exame físico de rotina,espirometria e teste de caminhada).   

 

Fortaleza,____/____/______                        ____________________________________ 

 

Testemunhas: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

RG:______________________; Número de Prontuário: _____________________________, 

abaixo assinado,concordo em participar do estudo:“IMPACTO DE UM PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO PULMONAR DE 12 SEMANAS NA FUNÇÃO COGNITIVA DE 

PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA“, 

como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Cyntia Maria 

Sampaio Viana, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,assim como possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento,sem que isso leve à qualquer penalidade ou interrupção 

de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Fortaleza,____/____/______                       _________________________________________   
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ANEXO C - Teste de Caminhada de Seis Minutos 

 

HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES 

REABILITAÇÃO PULMONAR 

TESTE DA CAMINHADA DE SEIS MINUTOS 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Indicação: ___________________________ Ambulatório:__________________________ 

Diagnóstico: ________________________________________________________________ 

Data:____/____/_______ 

 

                    

                                                                               

                                                                                 Distância Percorrida:_____________m 

 

O que sentiu no final do teste?________________________________________________ 

Observação: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Examinador: _______________________________________________________________ 

 

 

 

  

     

 

  FC 

 

      PA 

  

FR 

 

Sap02 

           Borg  

Voltas MMII Dispnéia 

 

Repouso 

       

 

3min 

       

 

6min 

       

 

5min. após 
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ANEXO D - Escala de dispneia MRC 

 

REABILITAÇÃO PULMONAR 

 

Data: ___/___/_____ 

Nome: __________________________________________________________ 

 

 

 

Grau de dispneia: Escala do Medical Research Council (MRC) modificada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau Características 

0 Sem dispneia, a não ser com exercício extenuante 

1 Falta de ar quando caminha depressa no plano ou sobe 

ladeira suave 

2 Anda mais devagar que pessoa da mesma idade no plano 

devido à falta de ar ou tem de parar para respirar 

3 Pára de respirar após caminhar uma quadra(90 a 120mts) 

ou após poucos minutos 

4 Muito dispneico  para sair de casa ou dispneico ao vestir-se 
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ANEXO E - Questionário de Qualidade de vida do Hospital Saint George’s 

 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

(Baseado no Questionário Respiratório St. George´s Hospital e 

Escala de Qualidad de Vida Paul W. Jones) 

 

 
Este questionário vai ajudar a equipe do Programa de Reabilitação Pulmonar a 

compreender até que ponto a sua dificuldade respiratória lhe perturba e afeta a sua 

vida. Precisa-se descobrir quais os aspectos de sua doença que lhe causam mais 

problemas. Precisa-se saber como você se sente. 

Leia e ouça com bastante atenção as instruções e quando tiver dúvidas, pergunte. 

Não se iniba! 

Data:__________________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

COMO VOCÊ DESCREVE O SEU ESTADO DE SAÚDE? 

 

MUITO BOM  

BOM  

MODERADAMENTE MAU  

MAU  

MUITO MAU  
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PARTE 1 

 

PERGUNTAS SOBRE O SEU PROBLEMA RESPIRATÓRIO NO ÚLTIMO ANO 

(últimos 3 meses).Assinale apenas um quadrado para cada pergunta 

 Muitos 

dias  

na 

semana 

(5-7 dias) 

Vários 

dias 

na semana 

(2-4 dias) 

 

Alguns 

dias 

no mês  

Só durante 

as infecções 

respiratórias 

 

Nunca 

1. Durante o último ano tossi      

2. Durante o último ano tive catarro      

3. Durante o último ano tive falta de ar      

4. Durante o último ano tive chiado      

 

5. Durante o último ano quantas crises graves de problemas respiratórios você teve? 

 

Mais de 3 crises  O que você considera ser uma crise 

grave?_______________ 

_________________________ 

_________________________ 

3 crises  

2 crises  

Nenhuma crise  

 

6. Quanto tempo durou a pior dessas crises? (Passe p/ a pergunta 7 se não teve crises graves). 

 

1 semana ou mais  

3 ou mais dias  

1 ou dois dias  

Menos de um dia  

 

7. Durante o último ano quantos dias bons (com problemas respiratórios ligeiros) você teve 

por semana? 

 

Nenhum dia  

1 ou dois dias  

3 ou 4 dias  

Quase todos os dias  

Todos os dias 

 

8. Se você teve chiado ele é pior de manhã? 

 

Não  

Sim  
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Parte 2 

 

1. Assinale apenas um quadrado para descrever a sua doença respiratória 

 

É meu maior problema  

Me causa muitos problemas  

Me causa alguns problemas  

Não me causa nenhum problema  

 

1.1 Se atualmente estiver recebendo salário assinale uma das respostas 

 

Minha doença respiratória obrigou-me a parar e trabalhar  

Minha doença respiratória interfere com o meu trabalho/ou já me obrigou a 

mudar o trabalho. 

 

Minha doença respiratória não afeta o meu trabalho  

 

2. Quais as atividades que atualmente lhe provocam falta de ar? 

(Você pode assinar mais de um quadrado) 

 

Atividade SIM NÃO 

Sentar ou deitar   

Tomar banho ou vestir-se   

Andar dentro de casa   

Caminhar em terreno plano   

Subir escadas   

Caminhar em ladeira   

Praticar esportes ou jogos que impliquem em esforço físico   

 

3. Mais algumas perguntas sobre sua tosse e falta de ar. Responda todas as perguntas que se 

aplicam ao que você sente atualmente. 

 

Questão SIM NÃO 

1. A minha tosse causa-me dor   

2. A minha tosse deixa-me cansado   

3. Sinto falta de ar quando falo   

4. Sinto falta de ar quando inclino-me para frente   

5. A minha tosse ou a falta de ar perturbam o meu sono   

6. Fico exausto com facilidade   

 

4. Indique todos os efeitos que a doença respiratória tem sobre você. 

 

Questão SIM NÃO 

1. A minha tosse ou falta de ar causam-me problema em público   

2. A minha doença respiratória é um incômodo p/ a minha família 

amigos e vizinhos 

  

3. Tenho medo ou mesmo pânico quando não consigo respirar   

4. Sinto que não controlo minha doença respiratória   

5. Não espero melhoras da minha doença respiratória   

6. A minha doença deixou-me diminuído ou inválido   
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7. Acho perigoso fazer exercícios   

8. Tudo que eu faço exige de mim um esforço muito maior do que minha 

capacidade. 

  

 

5. Assinale todas as perguntas sobre a medicação que usa para sua doença respiratória (se não 

tomar medicamentos passe para pergunta número 6). 

 

Questão SIM NÃO 

1. A medicação não está ajudando muito   

2. Fico envergonhado ao ter que tomar remédios em público   

3. Os remédios provocam reação desagradável   

4. A medicação interfere muito com as minhas atividades diárias   

 

6. As perguntas seguintes referem-se às atividades que estão sendo afetadas pela sua 

respiração. Assinale todas as perguntas que se aplicam a você. 

 

Questão SIM NÃO 

1. Levo muito tempo para lavar-me ou vestir-me   

2. Demoro muito tempo ou mesmo sou incapaz de tomar banho   

3. Ando mais devagar que as outras pessoas, ou então tenho parar para 

descansar 

  

4. Demoro muito tempo para fazer tarefas como o trabalho de casa ou 

tenho que parar para descansar? 

  

5. Quando tenho que subir escadas ou vou muito devagar ou tenho que 

parar para descansar? 

  

6. Se estou com pressa ou caminho mais depressa ou tenho que parar 

para diminuir o passo? 

  

7. Por causa da minha respiração, tenho dificuldades para fazer coisas 

como subir ladeiras, carregar pesos, subir escadas, trabalhar no jardim, 

dançar, jogar tênis. 

  

8. Por causa da minha respiração, tenho dificuldades para fazer coisas: 

Carregar grandes pesos, lavar o quintal, andar 8km/h, nadar, jogar tênis. 

  

9. Por causa da minha respiração tenho dificuldades para fazer coisas 

trabalhos manuais pesados, correr, andar de bicicleta, nadar com 

velocidade, praticar esportes de competição. 

  

 

7. As perguntas seguintes referem-se ainda às atividades que podem estar sendo afetadas pela 

sua doença respiratória. Assinale todas aquelas que se apliquem a você. 

 

Questão SIM NÃO 

1. Não sou capaz de praticar esportes ou jogos que impliquem esforço 

físico. 

  

2. Não sou capaz de sair de casa para me divertir   

3. Não sou capaz de sair de casa para fazer compras   

4.. Não sou capaz de fazer o trabalho de casa   

5.. Não sou capaz de sair da cama ou da cadeira   
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7.1 A seguir você encontra uma lista de outras atividades que provavelmente as doenças 

respiratórias o impedem de fazer (não é obrigado responder mas lembra-lo de atividades que 

podem estar sendo pela sua falta de ar). 

 

Questão SIM NÃO 

1. Fazer passeios a pé ou levar cachorro para passear   

2. Fazer o trabalho doméstico ou jardinagem   

3. Ter relações sexuais   

4. Ir a igreja, ou ir a locais de diversão   

5. Sair com mau tempo ou permanecer em locais c/ fumaça   

6. Visitar a família ou os amigos ou ainda brincar com crianças   

 

7.2 Escreva outras atividades importantes que você tenha deixado de fazer devido a sua 

doença respiratória. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.3 Assinale o quadro (só um) que melhor defina a forma como você é afetado pela sua 

doença respiratória: 

 

A minha doença respiratória... 

 

1. Não me impede de fazer nenhuma das coisas que eu gostaria de fazer  

2. Não me permite fazer uma ou duas coisas que eu gostaria de fazer  

3.Não me permite fazer muitas das coisas que eu gostaria de fazer  

4. Não me permite fazer tudo que eu gostaria de fazer  
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ANEXO F- Escala de Ansiedade e depressão HAD 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______ 

 

Por favor leia todas as frases. Marque com um X a resposta que melhor corresponde a como 

você tem se sentido na última semana. 

 

Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Vale mais a sua resposta espontânea. 

 

A Eu me sinto tenso ou contraído 

3. (  ) A maior parte do tempo 

2. (  ) Boa parte do tempo 

1. (  ) De vez em quando 

0. (  ) Nunca 

 

D Eu ainda sinto gosto(satosfação) pelas mesmas coisas que costumava gostar 

0. (  ) Sim,do mesmo jeito que antes 

1. (  ) Não tanto como antes 

2. (  ) Só um pouco 

3. (  ) Já não sinto prazer mais em nada 

 

A Eu sinto uma espécie de medo,como se alguma coisa ruim fosse acontecer 

3. (  ) Sim,de um jeito muito forte 

2. (  ) Sim, mas não tão forte 

1. (  ) Um pouco, mais isso não me preocupa 

0. (  ) Não sinto nada disso 

 

D Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas 

0. (  ) Do mesmo jeito que antes 

1. (  ) Atualmente um pouco menos 

2. (  ) Atualmente bem menos 

3. (  ) Não consigo mais 

 

A Estou com a cabeça cheia de preocupações 

3. (  ) A maior parte do tempo 

2. (  ) Boa parte do tempo 

1. (  ) De vez em quando 

0. (  ) Raramente 

 

D Eu me sinto alegre 

3. (  ) Nunca 

2. (  ) Poucas vezes 

1. (  ) Muitas vezes 

0. (  ) A maior parte do tempo 
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A Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado 

0. (  ) Sim,quase sempre 

1. (  ) Muitas vezes 

2. (  ) Poucas vezes 

3. (  ) Nunca 

 

D Estou lento(lerdo) para pensar e fazer as coisas 

3. (  ) Quase sempre 

2. (  ) Muitas vezes 

1. (  ) De vez em quando 

0. (  ) Nunca 

 

A Tenho uma sensação ruim de medo(como um frio na espinha,ou um aperto no 

estômago...) 

0. (  ) Nunca 

1. (  ) De vez em quando 

2. (  ) Muitas vezes 

3. (  ) Quase sempre 

 

D Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência 

3. (  ) Completamente 

2. (  ) Não estou mais me cuidando como eu deveria 

1. (  ) Talvez não tanto quanto antes 

0. (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 

A Eu me sinto inquieto,como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum 

3. (  ) Sim,demais 

2. (  ) Bastante 

1. (  ) Um pouco 

0. (  ) Não me sinto assim 

 

D Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir 

0. (  ) Do mesmo jeito que antes 

1. (  ) Um pouco menos que antes 

2. (  ) Bem menos que antes 

3. (  ) Quase nunca 

 

A De repente tenho a sensação de entrar em pânico 

3. (  ) A quase todo momento 

2. (  ) Várias vezes 

1. (  ) De vez em quando 

0. (  ) Não sinto isso 

 

D Consigo sentir prazer ao assistir a um bom programa de Tv,de rádio,ou quando leio 

alguma coisa 

0. (  ) Quase sempre 

1. (  ) Várias vezes 

2. (  ) Poucas vezes 

3. (  ) Quase nunca 

 



83 

 

ANEXO G - Teste de Stroop 

 

 

STROOP TESTE 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

 

Idade:_______________________  Escolaridade: _________________________________ 

 

 

1)  Tempo: _________________  Erros: __________________________________________ 

 

 
Verde                                Rosa                                Azul                                        Marrom 

 

Rosa                                 Marrom                           Verde                                      Azul 

 

Azul                                 Verde                               Rosa                                       Marrom 

 

Marrom                            Rosa                                Azul                                        Verde 

 

Rosa                                 Azul                                Verde                                      Marrom 

 

Marrom                           Verde                               Azul                                         Rosa     

 

2) Tempo:__________________ Erros:_________________________________________   

 
Verde                                Rosa                                Azul                                        Marrom 

 

Rosa                                 Marrom                           Verde                                      Azul 

 

Azul                                 Verde                               Rosa                                       Marrom 

 

Marrom                            Rosa                                Azul                                        Verde 

 

Rosa                                 Azul                                Verde                                      Marrom 

 

Marrom                           Verde                               Azul                                         Rosa     

 

3) Tempo:__________________ Erros:_______________________________________ 

 
Verde                                Rosa                                Azul                                        Marrom 

 

Rosa                                 Marrom                           Verde                                      Azul  

 

Azul                                 Verde                               Rosa                                       Marrom 

 

Marrom                            Rosa                                Azul                                        Verde 

 

Rosa                                 Azul                                Verde                                      Marrom 

 

Marrom                           Verde                               Azul                                         Rosa     
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ANEXO H - Teste FAS 

 

 

Data: ______/_____/______ 

 

Nome:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     

         0-15s 

 

   

       15-30s 

 

   

      30-45s 

 

      45-60s 

 

 

 

      F 

 

 

 

    

 

 

 

      A 

 

 

 

    

 

 

 

      S 

 

 

 

    

 

 

 

 

Número de palavras com F: _______________ 

Número de palavras com A: _______________ 

Número de palavras com S: _______________ 

 

Soma F+A+S: ___________ 
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ANEXO I - Testes de Trilhas parte A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           PARTE A  

                                                          EXEMPLO 

                                  

 

 

 

                     FIM 

 

 

 

                                              

 

                                                                   INICIO 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 7 

 1 

 2 

 3 

 6 

 4 

 5 
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                                                                                                INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   FIM 

 

 

 

 

 

 15 

 17 

 16 

 20 

 21 

 19 

 22 
 4 

 18 

 5 

 13 
 6 

 7 

 1 

 24 

  3 

  2 

 14 

 25 

 23 

 11 

 10 
  8 

  9 

 12 



87 

 

                                                            PARTE B  

                                                          EXEMPLO 

 

 

                                  

 

                                                                 FIM 

 

 

 

 

 

 

                                                              INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 
  D 

 A 

 1 

 B 

 C  3 

 2 
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FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

  8 

 9 

 B 
 4 

   I 

  D 

 10 

  3 

  7 

  1 

  C 

  5   H 

  12 

  G 

  A    J 

  E 

  11 

  6 

  2 

  M 

  F 

  L 
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ANEXO J - Teste de Spam de dígitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍGITOS 

 

ORDEM DIRETA 

ITEM                    TENTATIVA 1                     TENTATIVA 2                               ESCORE 

1.                            3-9                                         7-4 

2.                            6-2-9                                      3-7-5 

3.                            5-4-1-7                                   8-3-9-6 

4.                            3-6-9-2-5                                6-9-4-7-1 

5.                            9-1-8-4-2-7                             6-3-5-4-8-2 

6.                            1-2-8-5-3-4-6                          2-8-1-4-9-7-5 

7.                            3-8-2-9-5-1-7-4                       5-9-1-8-2-6-4-7 

 

 

 

ORDEM INVERSA 

1.                             5-1                                           3-8 

2.                             4-9-3                                        5-2-6 

3.                             3-8-1-4                                     1-7-9-5 

4.                             6-2-9-7-2                                  4-8-5-2-7 

5.                             7-1-5-2-8-6                               8-3-1-9-6-4 

6.                             4-7-3-9-1-2-8                            8-1-2-9-3-6-5 

 

 

 

                                                                                                                                        TOTAL- 

Ordem direta 

Ordem inversa 



90 

 

ANEXO L - Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey(RAVLT): Lista de compras 

 

 

TESTE DE APRENDIZAGEM VERBAL(LISTA DE COMPRAS) 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Lista 

B 

 

6 

Recorda-

ção com 

dica 

Recorda-

ção 20‘ 

Recorda-

ção 20’ 

com dica 

Reconhec. Reconhec. 

1           S( )  N( ) S( )  N( ) 

2           S( )  N( ) S( )  N( ) 

3           S( )  N( ) S( )  N( ) 

4           S( )  N( ) S( )  N( ) 

5           S( )  N( ) S( )  N( ) 

6           S( )  N( ) S( )  N( ) 

7           S( )  N( ) S( )  N( ) 

8           S( )  N( ) S( )  N( ) 

9           S( )  N( ) S( )  N( ) 

10           S( )  N( ) S( )  N( ) 

11           S( )  N( ) S( )  N( ) 

12           S( )  N( ) S( )  N( ) 

13           S( )  N( ) S( )  N( ) 

14           S( )  N( ) S( )  N( ) 

15           S( )  N( ) S( )  N( ) 

16           S( )  N( ) S( )  N( ) 

17           S( )  N( ) S( )  N( ) 

18           S( )  N( ) S( )  N( ) 

19           S( )  N( ) S( )  N( ) 

20           S( )  N( ) S( )  N( ) 

21           S( )  N( ) S( )  N( ) 

22           S( )  N( ) S( )  N( ) 

23             

24             


