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RESUMO 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma condição geralmente progressiva, de 

elevada morbimortalidade e efeitos sistêmicos consideráveis, incluindo disfunção muscular 

esquelética, problemas de sono e transtornos do humor. A reabilitação pulmonar (RP) é parte 

importante do manejo dessa doença, reduzindo a dispneia e aumentando a tolerância ao esforço 

e a qualidade de vida. A melatonina (MLT) exógena tem se mostrado benéfica para a qualidade 

do sono em várias doenças crônicas e evidências iniciais sugerem que ela pode ser útil para o 

tratamento de doenças musculares. Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos da 

administração de MLT (3mg/dia) em indivíduos com DPOC submetidos a RP, sobre: a 

qualidade do sono (QS); o grau de sonolência diurna (SD); o estado de humor e a capacidade 

física. Trata-se de ensaio clínico duplo cego, randomizado e controlado por placebo, com 

amostra final composta de 39 participantes (Grupo MLT: n=18; Grupo Placebo: n=21) e 

duração de 12 semanas. Os resultados estão apresentados na forma de dois manuscritos. No 

primeiro, são abordadas as seguintes variáveis: qualidade subjetiva do sono, avaliada pelo 

índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP) e diário do sono; qualidade objetiva do sono, 

por actigrafia; sonolência diurna, pela escala de sonolência de Epworth (ESE) e estado de 

humor, pela escala hospitalar de ansiedade e depressão (EHAD). A suplementação de MLT 

durante a RP promoveu melhora do IQSP (MLT=4,3±1,8 vs. placebo=7,6±2,5; p=0,001) e 

redução da sonolência diurna (MLT=6,7±4,5 vs. placebo=9,5±5; p=0,04). Na avaliação pelo 

diário do sono, a MLT aumentou o tempo total de sono (∆MLT=62,8±50,7min vs. 

∆placebo=14,3±45,3min; p=0,004) e reduziu a latência para o sono (∆MLT=-23,3±26,9min vs. 

∆placebo= -3,4±19,0min; p=0,018). Na actigrafia, o uso de MLT aumentou a duração do sono 

(MLT=396,4±105,2min vs. placebo=335,1±97,6min; p=0,046), eficiëncia do sono  

(MLT=80,4±12,9% vs. placebo=68,4±13,6%; p=0,007) e reduziu tempo acordado após o início 

do sono (WASO) (∆MLT=32,3±47,9min vs. placebo=-0,34±38,6min; p=0,02). A MLT levou 

também a maior redução da ansiedade (∆EHADMLT=-4,5±4,8 vs. placebo=-1,3±2,7; p=0,000)  

e depressão (∆EHADMLT=4,1±4,5 vs. placebo=1,3±3,3; p=0,017). O segundo manuscrito 

abordou a capacidade funcional, avaliada pelo teste da caminhada de 6min (TC6), força 

muscular periférica, por handgrip e testes incrementais, força muscular respiratória, pelas 

pressões inspiratória (PImáx) e expiratória máxima (PEmáx) na boca e qualidade de vida, pelo 

Airways questionnaire 20 (AQ20) e COPD assessment test (CAT). A MLT levou a um maior 

ganho na distância percorrida no TC6 (∆DTC6: MLT=71±26,1m vs. placebo=25,0±36,0m; 

p=0,000), na potência desenvolvida pelos membros inferiores (∆(W)MLT=18,4±5,1 vs. 



 

placebo=7,0±10,6;p=0,000); na carga máxima dos membros superiores (∆(Kgf)MLT=0,86±0,28 

vs. placebo=0,21±0,33; p=0,000); na força de preensão manual (MLT=105,3±14,1%pred vs. 

placebo=86,2±15,7%pred; p=0,000); na PImáx (MLT=21,6±15,4%pr vs. 

placebo=4,09±8,48%pr; p=0,000) e PEmáx (MLT=13,9±8,9%pr vs. Placebo=4,1±12,7%pr; 

p=0,004) e nos escores do AQ20 (MLT=-6,9±3,0 vs. placebo=-1,9±2,4; p=0,000) e do CAT 

(MLT=-11,0±6,4 vs. placebo=-3,6±5,6; p=0,000). Em conclusão, a suplementação de MLT 

3mg/dia, durante um programa de RP de 12 semanas promove maiores ganhos na qualidade do 

sono, estado de humor, capacidade funcional, força muscular periférica e respiratória e na 

qualidade de vida em pacientes com DPOC.  

 

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Melatonina. Sono. Depressão. Exercício 

Físico. 



 

ABSTRACT 

 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive condition, with high morbidity 

and mortality and considerable systemic effects, including skeletal muscle dysfunction, sleep 

problems and mood disorders. Pulmonary rehabilitation (PR) is an important part of the 

management of this disease, reducing dyspnea and increasing tolerance to effort and quality of 

life. Exogenous melatonin (MLT) has been shown to improve sleep quality in several chronic 

diseases and initial evidence suggests that it may be useful for the treatment of muscle diseases. 

This study aimed to investigate the effects of MLT administration (3mg / day) in individuals 

with COPD undergoing PR, on sleep quality (SQ); daytime sleepiness (SD); mood and physical 

exercise capacity. This was a double-blind, randomized, placebo-controlled trial, with a final 

sample consisting of 39 participants (MLT Group: n=18; Placebo Group: n=21) with 12 week 

duration. The results are presented in the form of two manuscripts. In the first manuscript, the 

following variables are addressed: subjective sleep quality, assessed by the Pittsburgh sleep 

quality index (PSQI) and a sleep diary; objective quality of sleep, by actigraphy; daytime 

sleepiness, by the Epworth sleepiness scale (ESS) and mood state, using the Hospital anxiety 

and depression scale (HADS). MLT supplementation during PR improved PSQI scores 

(MLT=4.3±1.8 vs placebo=7.6±2.5; p=0.001) and reduced daytime sleepiness (MLT=6.7±4.5 

vs placebo=9.5±5; p=0.04). MLT also increased sleep duration (∆MLT=62.8±50.7min vs. 

placebo=14.3±45.3min; p=0.004) and reduced sleep latency (∆MLT=-23.3±26.9min vs 

∆placebo=-3.4±19.0min; p=0.018), as assessed by the sleep diary. Actigraphy analysis showed 

that MLT use increased the total sleep time (MLT=396.4±105.2min vs 

placebo=335.1±97.6min; p=0.046) and sleep efficiency (MLT=80.4±12,9% vs 

placebo=68.4±13.6%; p=0.007) and reduced wake after sleep onset (WASO) 

(∆MLT=32.3±47.9min vs placebo=-0,34±38.6min; p=0.02). MLT led to a greater reduction in 

anxiety (∆HADS: MLT=-4.5±4.8 vs placebo=-1.3±2.7; p=0.000) and depression (∆HADS: 

MLT=4.1±4,5 vs placebo=1.3±3.3; p=0.017) compared to placebo The second manuscript 

addressed the functional exercise capacity assessed by the 6-minute walk test (6MWT); 

peripheral muscle strength, by the handgrip and incremental tests; respiratory muscle strength, 

by the inspiratory (MIP) and maximum expiratory (MEP) pressures t the mouth and quality of 

life, by the Airways questionnaire 20 (AQ20) and by the COPD assessment test (CAT). MLT 

supplementation led to a greater gain in the 6MWT (MLT=71± 26.1m vs placebo=25.0±36.0m; 

p=0.000); in the power developed by the lower limbs (∆(W)MLT=18.4±5.1 vs 

placebo=7.0±10.6; p=0.002); in the maximum load of upper limbs (∆(Kgf)MLT=0.86±0.28 vs 



 

placebo = 0.21 ± 0.33; p = 0.000); in handgrip strength (MLT = 105.3 ± 14.1% prev vs. placebo 

= 86.2 ± 15.7% prev; p = 0.000); iMIP (MLT = 21.6 ± 15.4% pr vs. placebo = 4.09 ± 8.48% pr; 

p = 0.000); MEP (MLT=13.9±8.9% pr vs placebo=4.1±12.7% pr; p=0.004) and in the AQ20 

(MLT=-6.9±3.0 vs. placebo=-1.9±2.4; p=0.000) and the CAT scores (MLT=-11.0±6.4 vs 

placebo=-3.6±5.6; p=0.000). In conclusion, supplementation of 3mg/day of MLT during 12-

week PR program weeks promotes greater gains in sleep quality, mood, functional capacity, 

peripheral and respiratory muscle strength and quality of life in patients with COPD. 

 

Keywords: Pulmonary Disease, Chronic Obstructive. Melatonin. Sleep. Depression. Exercise. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Exercitador respiratório Classic POWERbreathe® 33 

Figura 2 - Representação esquemática da biossíntese de melatonina 35 

Figura 3  - Preenchimento do diário do sono 41 

Figura 4  - Actígrafo de pulso e dados de atividade registrados 43 

Fluxograma 1 - Processo de inclusão de pacientes - Estudo 1 44 

Fluxograma 2 - Processo de inclusão de pacientes – Estudo 2 57 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1  Classificação da DPOC  26 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  Características de linha de base dos pacientes com DPOC - Estudo 1 45 

Tabela 2  Valores basais e alterações após a reabilitação pulmonar nos grupos 

Melatonina e Placebo – Estudo1 46 

Tabela 3  Características de linha de base dos pacientes com DPOC – Estudo 2 58 

Tabela 4 Valores basais e alterações após a reabilitação pulmonar nos grupos 

Melatonina e Placebo – Estudo 2 58 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AQ20 Airways Questionnaire–20 

ATS American Thoracic Society  

AVD Atividade de vida diária 

BODE Body mass, index airway obstruction, dyspnea and exercise capacity 

CAT COPD assessment test 

CVF Capacidade vital forçada 

CONSORT Consolidated Standards of Reporting Trials  

DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica 

ERS European Respiratory Society 

ESE Escala de sonolência Epworth 

EHAD Escala hospitalar de ansiedade e depressão 

FC Frequência cardíaca  

FMR Força muscular respiratória  

FNP Facilitação neuromuscular proprioceptiva  

FPP Força de preensão palmar 

FR Frequência respiratória  

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease  

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale  

IL Interleucina 

IAH Índice de apneias mais hipopneias 

ICS inhaled corticosteroids 

IQSP Índice da qualidade do sono de Pittsburgh 

LABA long acting beta agonist 

LAMA long acting muscarinic antagonist 

mMRC Medical Research Council modificada 

MLT Melatonina 

MMII Membros Inferiores 

MMSS Membros superiores 

NSQ Núcleo supraquiasmático 

PA Pressão arterial  

PDE4 Fosfodiesterase-4 



 

QVRS Qualidade de vida relacionada à saúde  

PEmáx Pressão expiratória máxima 

PImáx Pressão inspiratória máxima 

RP Reabilitação pulmonar  

SABA Short acting beta-agonist 

SAOS Síndrome da apneia e obstrutiva do sono 

SAMA Short acting muscarinic antagonist 

SatO2 Saturação de oxigênio  

TC6 Teste de caminhada de 6 minutos 

TMR Treinamento muscular respiratório 

TNF Fator de necrose tumoral  

VD Ventrículo Direito 

VEF1 Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 18 

1.1  Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica........................................................... 18 

1.1.1  Etiopatogênese e fisiopatologia.............................................................. 19 

1.1.2  Quadro clínico......................................................................................... 20 

 1.1.2.1 Manifestações sistêmicas e comorbidades 21 

 1.1.2.1.1  Alterações musculoesqueléticas.............................................. 22 

 1.1.2.1.2 Alterações do sono.................................................................... 23 

1.1.3  Diagnóstico e Tratamento....................................................................... 24 

  1.1.3.1 Reabilitação Pulmonar............................................................. 27 

 
1.1.3.1.1 

Componentes do Programa de Reabilitação 

Pulmonar................................................................................... 28 

1.2  Melatonina e DPOC................................................................................................ 34 

2 OBJETIVOS............................................................................................................ 37 

3 MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................. 39 

3.1  Estudo 1: Efeitos da melatonina associada à reabilitação pulmonar na 

qualidade do sono, sonolência diurna e estado de humor na DPOC............ 39 

3.2  Estudo 2: A suplementação de melatonina pode potencializar a 

reabilitação pulmonar na DPOC: um estudo randomizado, duplo-cego e 

controlado por placebo...................................................................................... 52 

4 CONCLUSÕES ................................................................................................. 66 

  REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 67 

  ANEXOS..................................................................................................................... 89 

  APÊNDICE................................................................................................................. 107 



18 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) tem sido classicamente definida como uma 

condição frequente, prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e 

limitação do fluxo aéreo, secundária a anormalidades das vias aéreas e / ou alveolares, geralmente 

causadas por exposição significativa a partículas ou gases nocivos (GOLD, 2021).  

O mecanismo que causa a limitação do fluxo aéreo está relacionado a perda do recolhimento 

elástico dos pulmões, que ocorre de forma progressiva, com redução luminal nas pequenas vias aéreas 

e alargamento dos espaços aéreos distais, gerando a destruição do parênquima pulmonar, e à 

disfunção mucociliar(FUSCO, 2002). A predominância destas alterações é variável em cada 

indivíduo, tendo relação com os sintomas apresentados. 

A DPOC constitui um problema de saúde pública mundial, responsável não só pelas elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade como pelo seu significante impacto socioeconômico. A prevalência 

desta afecção apresenta valores muito heterogêneos em todo o mundo. Na população em geral é de 

cerca de 8 a 10% na quarta década de vida ou acima desta, estando na grande maioria dos casos 

relacionada ao tabagismo, embora outros poluentes ambientais como partículas e gases (queima de 

biomassa), também são importantes e são amplificados por fatores que afetam o crescimento 

pulmonar durante a gestação e a infância (CLANCY, NOBES, 2012). 

Estimativas do Global Burden of  Disease Study com atualizações regulares de estimativa de 

saúde global reportam que a DPOC causou 3,17 milhões de mortes, representando 5% de todas os 

óbitos em todo o mundo em 2015. Relata ainda uma prevalência universal de 251 milhões de casos 

de DPOC em 2016. A prevalência e a carga da DPOC devem aumentar nas próximas décadas devido 

à exposição contínua aos fatores de risco da doença e ao envelhecimento da população mundial. 

Segundo as estimativas da prevalência global da DPOC, em 2020 esta afecção ocuparia o terceiro 

lugar entre as causas de mortalidade e o quinto como causa de mortalidade precoce e/ou de 

incapacidade (WHO, 2019). A doença chegou a ocupar o quarto lugar entre as causas de 

morbimortalidade crônica em todo o mundo (BRASIL,2020; GOLD, 2020). Há previsões de que em 

2030 a DPOC representará 8% de todas as mortes por doença crônica e cerca de 27% por tabagismo 

(MATHERS; LONCAR, 2006), podendo chegar a 5,4 milhões de mortes anuais em 2060 dos óbitos 

relacionados ao consumo tabágico (GOLD, 2020; WHO, 2019).   

No Brasil, a DPOC é um problema de ocorrência frequente, superior às estimativas da 

população latino-americana e mundial. Cerca de 40 mil pessoas morrem por ano por causa da desta 
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doença (CRUZ, SANTOS, 2019). Chega a ser a terceira causa de morte entre as doenças crônicas não 

transmissíveis, com um aumento de 12% no número de óbitos entre 2005 e 2010, o que representa 

atualmente quase 40.000 óbitos anuais decorrentes desta afecção. Em 2015 foi, dentre as doenças 

relacionadas ao tabaco, a que mais onerou o sistema público e privado de saúde (R$ 16 bilhões) 

(BRASIL, 2020; VOGELMEIER et al., 2017). Para o ano de 2019, estudos demonstraram a tendência 

contínua de queda da morbimortalidade hospitalar por DPOC em algumas regioes do Brasil, bem 

como redução significativa nas proporções de fumantes em todas as regiões do país. Neste sentido, 

os fatores socioeconômicos, a disponibilidade de medicamentos inalatórios para DPOC gratuitos nas 

unidades públicas de saúde e as politicas e programas de saude contra o tabagismo podem influenciar 

a redução as taxas de mortalidade e morbidade da DPOC (GONÇALVES-MACEDO et al., 2019; 

LEAL et al., 2020).   

 

1.1.1 Etiopatogênese e fisiopatologia  

 

Há uma variedade de processos patológicos envolvida no desenvolvimento da DPOC. A 

resposta do hospedeiro à inalação de fumaça de tabaco ou outras partículas tóxicas desempenha um 

papel importante neste processo. Além disso, fatores genéticos, tais como, o déficit da α-antitripsina 

1, também podem ser relevantes na DPOC(ANDERSON, 2009). 

O processo inflamatório crônico das vias aéreas é fundamental na fisiopatologia da doença 

(MIRZA et al., 2018). A ativação das células inflamatórias e citocinas (IL-06, IL-08, IL-1 beta, TNF-

alfa) pelo trato respiratório em resposta a irritantes crônicos, incluindo partículas e gases inalados, 

principalmente provenientes da fumaça do cigarro, é capaz de agredir as estruturas pulmonares e 

perpetuar a inflamação de origem neutrofílica. Esta resposta inflamatória, juntamente com o estresse 

oxidativo e o desequilíbrio de proteases (que destroem os componentes do tecido conjuntivo) e 

antiproteases resultam em metaplasia e hiperplasia de células caliciformes, hipersecreção de muco, 

fibrose, alterações do músculo liso e destruição do parênquima pulmonar (devido à destruição da 

elastina mediada pelas proteases), que conduzem aos principais sintomas da DPOC (ALBERG, 2002; 

GOKKUSU et al., 2001; KEATINGS et al., 1996). 

As alterações pulmonares características da DPOC podem ocorrer nas vias aéreas proximais, 

vias aéreas periféricas, parênquima e vasculatura pulmonar, resultantes da repercussão circulatória da 

doença (BARNES, SHAPIRO, PAUWELS, 2003). Nas vias aéreas proximais, designadas grandes 

vias aéreas, ocorre uma acentuada extensão da inflamação da fibrose e do exsudato luminal, resultado 

de alteração bioquímica dada por infiltração de células inflamatórias na superfície epitelial, 

hiperplasia das células caliciformes, levando a hipersecreção mucosa, reduzindo a luz e causando 
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obstrução fixa e irreversível(SATO, 1999; TETLEY, 2002). Nas vias aéreas periféricas, de diâmetro 

inferior a 2-3 mm ou bronquíolos designados de pequenas vias aéreas, são o local onde pode ocorrer 

uma redução da luz das vias aéreas como resultado de aumento da quantidade de muco e de células 

inflamatórias com perda de ligações alveolar por obstrução do lúmen das vias respiratórias e rolhas 

de muco (COSIO, 1980; NIEWOEHNER, 1974). 

A destruição do parênquima pulmonar na DPOC leva a redução da força de retração elástica, 

tornando a expiração ativa, o que leva ao fechamento e aumento de resistência das vias aéreas com 

diminuição dos fluxos expiratórios, ao contrário do que ocorre nas grandes vias aéreas que têm 

suporte cartilaginoso. Com a evolução da doença, a destruição parenquimatosa, associada a alterações 

da circulação pulmonar e obstrução das vias aéreas, compromete a troca gasosa, levando à hipoxemia 

e, eventualmente, à hipercapnia com comprometimento da musculatura respiratória, podendo levar à 

falência muscular. Em alguns casos verificando-se atrofia do diafragma (DHAMI et al., 2000; 

PIOTROWSKI, MARCZAK, 2000; OTTENHEIJM et al., 2005).  

Fora do pulmão, o estresse oxidativo tecidual pode ter efeitos sistêmicos pelo 

extravasamento das espécies reativas de oxigênio para a circulação, ou indiretamente pela indução de 

produtos relacionados, tais como, as citocinas com manifestações como perda de peso e redução da 

massa muscular nas fases mais avançadas (MACNEE, 2001; OUDIJK, 2003). 

 

1.1.2 Quadro clínico 

 

Os sintomas característicos da DPOC são dispneia crônica e progressiva, tosse e produção 

de expectoração que podem interferir nas atividades de vida diárias. O desenvolvimento de limitação 

do fluxo aéreo pode acontecer após anos do inicio da sintomatologia (WOODRUFF et al., 2016).  

Durante os períodos de exacerbação característicos da doença, mais comumente secundários 

a infecções virais e/ou bacterianas, costuma ocorrer acentuação da dispneia, com início bem definido, 

associada a tosse produtiva, com aumento do volume e aspecto da expectoração.  

A história natural da DPOC apresenta grande variabilidade individual. Entretanto, a doença 

tem quase sempre caráter progressivo, embora a interrupção da exposição aos agentes nocivos possa 

resultar em alguma melhora na função pulmonar. Deste modo, uma vez plenamente estabelecida a 

doença e suas comorbidades, estas passam a requerer tratamento continuado. Com a progressão da 

doença, ocorre a piora dos sintomas com complicações e consequências sistêmicas, incluindo 

depressão e/ ou ansiedade, problemas cardiovasculares, osteoporose, distúrbios musculoesqueléticos 

e doenças malígnas que também podem contribuir para a restrição de atividades (GOLD, 2021).  
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1.1.2.1 Manifestações sistêmicas e comorbidades 

 

As manifestações sistêmicas da DPOC são comuns e têm repercussão importante sobre a 

qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes, podendo incluir, dentre outras, a depleção nutricional, 

a alteração da função cardíaca, a alteração do humor, a disfunção dos músculos esqueléticos e 

alterações do sono (BARNES, CELLI, 2009). A depleção nutricional na DPOC tem como principais 

mecanismos de origem o gasto energético aumentado e a ingestão inadequada de alimentos. O gasto 

energético aumentado pode ser atribuído ao hipermetabolismo proveniente de um aumento do 

trabalho da musculatura respiratória, que necessita de maior aporte de oxigênio, ingestão inadequada 

de alimentos, que pode acontecer por dificuldades na mastigação e deglutição decorrentes da dispneia, 

tosse, secreção e fadiga, além da diminuição do apetite (AGUSTI, 2004; RAGUSO, LUTHY, 2011; 

WOUTERS, CREUTZBERG, SCHOLS., 2002). A terapia nutricional individualizada é muito 

importante e deve ser instituída o mais precocemente possível, a fim de proporcionar ao paciente uma 

melhoria da resposta imunológica, da função muscular respiratória e da tolerância ao exercício 

(FERNANDES et al., 2006). 

A principal alteração causada pela DPOC no sistema cardiovascular é a hipertrofia do 

ventrículo direito (VD) secundária a hipóxia alveolar; perda de leito vascular pulmonar e aumento no 

débito cardíaco provocado pela hipertensão pulmonar, condição que caracteriza o cor pulmonale. 

Posteriormente, pode ser observada a falência do VD, falha no enchimento do ventrículo esquerdo e 

redução na eficiência do coração em atender as demandas ao exercício, impactando negativamente 

na tolerância ao exercício. Estes mecanismos são responsáveis pela maior incidência de arritmias 

atriais observadas durante o esforço (O’DONNELL, REVILL, WEBB 2001, MESQUITA et al., 

2016).  

Transtornos do humor são frequentes em pacientes com DPOC. As limitações impostas pela 

doença causadas pela redução do condicionamento da autonomia, do contato social, aumento da 

dispneia, alterações do sono, do apetite e da autoimagem e o prolongado uso de medicamentos 

contribui para o desenvolvimento da ansiedade e depressão nestes pacientes.  A ansiedade e a dispneia 

estão estreitamente ligadas e a depressão é mais frequente na DPOC do que em outras doenças 

crônicas (CAVAILLÈS et al., 2013).  A resposta emocional de uma pessoa com dispneia agrava a sua 

percepção formando o “ciclo de dispneia-ansiedade-dispneia”. Este ciclo de feedback positivo leva a 

uma maior excitação autonômica e aumento da dispneia (BAILEY, 2004). Além disso, os fatores 

fisiológicos da doença explicam claramente o desenvolvimento destes transtornos. A inflamação 

crônica e o estresse oxidativo podem contribuir para o aparecimento de sintomas depressivos e de 

ansiedade, motivo da alta prevalencia deste estado emocional em pacientes com DPOC (SALIM, 
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CHUGH, 2012). Já foi especulado que a frequência respiratória é aumentada pela ansiedade e que o 

padrão respiratório rápido e superficial resultante piora acentuadamente a dispneia na DPOC.  A 

hipoxemia crônica induz hipercapnia, que por sua vez ativa os quimiorreceptores medulares, 

provocando uma resposta somática pela ativação de neurônios noradrenérgicos desencadeando os 

sintomas de ansiedade e depressão em pessoas com DPOC (O’DONNELL et al., 2020; TSELEBIS 

et al., 2016).  

 

1.1.2.1.1 Alterações Musculoesqueléticas 

 

A disfunção muscular é uma manifestação comum na DPOC, possui origem multifatorial e 

pode envolver tanto os músculos respiratórios quanto periféricos (GEA et al., 2015). A disfunção 

muscular respiratória constitui um fator importante para a limitação funcional em pessoas com DPOC 

e impõe significativas restrições ventilatórias, podendo contribuir para a insuficiência respiratória 

destes indivíduos. Além das causas sistêmicas, tais como, inflamação crônica e estresse oxidativo, 

distúrbio nutricional e efeitos adversos de alguns medicamentos (DOUCET et al., 2010; DOURADO 

et al., 2006; KIM, MOFARRAHI, HUSSAIN, 2008; MARQUIS et al., 2002), a hiperinsuflação 

pulmonar parece ser um fator essencial para a disfunção dos músculos respiratórios, levando ao 

encurtamento das fibras, menor eficacia da força contrátil e, consequentemente, menor potência 

muscular, apesar das adaptações progressivas que tornam estes músculos mais resistentes às 

desvantagens mecânicas e à fadiga. (GEA, AGUSTÍ, ROCA, 2013). Os músculos respiratórios são 

significativamente sobrecarregados durante as exacerbações da doença, que parecem afetar 

igualmente a musculatura periférica (SPRUIT et al., 2003). 

A disfunção muscular periférica na DPOC, caracterizada por perda de massa muscular e 

redução da força, costuma levar a queda do desempenho físico (SCHAAP et al., 2018). Foi relatado 

que pessoas com DPOC perdem massa muscular quatro vezes mais rapidamente que controles 

saudáveis sedentários, da mesma faixa etária (ATS/ERS1999). Este efeito parece ser modulado pelos 

fatores sistêmicos já mencionados, além da inatividade muscular e do descondicionamento físico 

(GEA, AGUSTÍ, ROCA, 2013, KIM, MOFARRAHI, HUSSAIN, 2008). Diferentes causas de 

disfunção muscular e fadiga parecem ocorrer nos membros superiores (MMSS) e nos membros 

inferiores (MMII). Durante o movimento de levantar o braço, que envolve a utilização da musculatura 

acessória da inspiração que contribui para posicionar o tronco e o braço, a demanda extra colocada 

nesses músculos inspiratórios leva à fadiga precoce, aumento da carga no diafragma e inspirações 

toracoabdominais dessincronizadas (CELLI, RASSULO, MAKE., 1986). Já para os membros 

inferiores, as causas podem estar associadas a redução da força e da endurance decorrentes da 
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diminuição da massa muscular e da capacidade aeróbia e acúmulo do lactato durante o exercício 

(MIRANDA et al., 2011). Todos estes fatores levam a um descompasso entre as necessidades 

mecânicas tanto do sistema muscular respiratório quanto periférico, alterando as demandas 

metabólicas e o fornecimento de energia a esses músculos (COLUCCI et al., 2010; MIRANDA et 

al., 2011, GEA,AGUSTÍ, ROCA, 2013).  

 

1.1.2.1.2 Alterações do sono  

 

Alterações do sono são comuns na DPOC e, podem ser clinicamente relevantes, mesmo. nos 

casos leves (BRUIN, 2014). Em condições normais, o sono promove redução da responsividade do 

centro respiratório a estímulos aferentes, bem como, da atividade muscular respiratória, contribuindo 

para o aumento da resistência da via aérea superior e redução do esforço respiratório. Alterações do 

ponto de vista mecânico também são observadas no sono em condições normais. Observa-se redução 

da capacidade residual funcional em todas as fases do sono, que é provavelmente decorrente de 

hipotonia, deslocamento cranial do diafragma e diminuição da complacência pulmonar. Essas 

alterações resultam numa redução no consumo de oxigênio e da produção de dióxido de carbono. 

Deve-se ressaltar que tais fenômenos não possuem repercussão fisiológica em indivíduos normais, 

porém assumem significado especial no indivíduo com DPOC, face às anormalidades subjacentes, 

tais como, a redução da saturação basal em vigília, o que contribui para o agravamento noturno da 

dessaturação e redução da qualidade do sono (MCCARLEY, 2007; MCNICHOLAS, 2006).  

Má qualidade do sono é frequente nas pessoas com DPOC. Problemas relacionados ao sono 

foram observadas em mais de 50% dos pacientes e ocupam o terceiro lugar em frequência nesses 

indivíduos, logo após dispneia e fadiga (KRACHMAN et al. 2008; STEGE et al 2008). As principais 

queixas relacionados ao sono nestes pacientes estão associadas a dificuldade de iniciar e manter o 

sono, despertares noturnos frequentes, movimentos anormais no sono, fadiga e sonolência diurna, 

irritabilidade, dores musculares, redução da capacidade de concentração, ansiedade e depressão, 

(CHOKROVERTY, 2010; NEVES et al., 2013). Objetivamente, o sono na DPOC caracteriza-se por 

maior latência para o início do sono, baixa eficiência, fragmentação e redução do tempo total de sono, 

independentemente da gravidade da limitação do fluxo aéreo (NUNES, 2008; SANTOS, 2003).  

Múltiplos fatores estão relacionados aos problemas de sono na DPOC, incluindo o grau de hipoxemia 

noturna, tosse persistente, dispneia, efeito direto da nicotina e uso de medicamentos.  

Dentre os distúrbios do sono mais frequentemente diagnosticados em pacientes com DPOC 

incluem-se a insônia, a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) e a síndrome das pernas 

inquietas (CHOKROVERTY, 2010; NEVES et al., 2013). A síndrome da apneia e obstrutiva do sono 
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é definida pelo índice de apneias mais hipopneias por hora de sono (IAH), com ocorrência de no 

mínimo cinco apneias mais hipopneias por hora de sono, somada a sintomas clínicos dos quais os 

mais importantes são ronco alto e sonolência diurna excessiva (PIGNATARI et al., 2002). Nesta 

síndrome, o indivíduo acometido apresenta pausas respiratórias repetidas, oriunda do colabamento da 

via aérea superior durante o período do sono. Durante as pausas respiratórias, a oclusão das vias 

aéreas pode ser completa (apneia) ou parcial (hipopneia), o que promove uma redução de caráter 

transitório da saturação de oxihemoglobina, aumentando o esforço inspiratório e os microdespertares, 

dessa forma, comprometendo a eficiência e qualidade do sono (TALEIRES, 2014). A SAOS é 

considerada uma doença inflamatória crônica. A hipoxemia intermitente causada pela SAOS leva à 

lesão nos tecidos e promove a liberação de mediadores inflamatórios como a endotelina. Trata-se de 

um potente vasoconstritor oriundo do endotélio, um fator de crescimento endotelial vascular, que 

também prejudica o mecanismo de reparação vascular (ATKESON, YEH, MALHOTRA, 2009). 

A síndrome das pernas inquietas (SPI), também denominada de doença de Willis-Ekbom, é 

um distúrbio sensório-motor neurológico comum na DPOC. O quadro clínico da SPI está bem 

estabelecido, mas os mecanismos fisiopatológicos subjacentes da doença ainda são desconhecidos. A 

gravidade dos sintomas da SPI está correlacionada com o nível de ferritina e é influenciada pela 

gravidade da dispneia. Pacientes com essa síndrome têm sensações desconfortáveis nas pernas 

(podendo ocorrer nos braços ou outras partes do corpo), necessitando realizar movimentos na parte 

afetada para aliviar essas sensações (CAVALCANTE et al., 2012). 

Sono interrompido, incapacidade de iniciar o sono e sono insuficiente, frequentemente 

observado em pessoas com DPOC, também são consequências predominantes das anormalidades 

sensório motoras da SPI, que pioram à noite e em repouso (NEVES et al., 2013, REZAEETALAB, 

REZAEI, 2017).  

A adequada investigação dos problemas de sono em indivíduos com DPOC constitui-se parte 

essencial para o seu manuseio clínico. Esta avaliação pode incluir medidas subjetivas, tais como, 

questionários e escalas, e medidas objetivas, dentre as quais destacam-se a polissonografia e a 

actigrafia (TOGEIRO, SMITH, 2005).  

 

1.1.3 Diagnóstico e Tratamento 

 

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia recomenda que o diagnóstico da DPOC 

deve basear-se em elementos obtidos da história clínica, do exame físico e dos exames 

complementares (STIRBULOV, 2016).  O diagnóstico deve ser considerado em todo paciente com 

mais de 40 anos que apresente tosse crônica, expectoração de qualquer padrão e dispneia, associados 
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a história de exposição a fatores de risco, tais como, fumaça do tabaco, poeiras e substâncias químicas 

de origem ocupacional e fumaça de fogão a lenha. Um outro dado que deve chamar a atenção para o 

diagnóstico de DPOC é a ocorrência de episódios de exacerbação. Em alguns casos, particularmente 

naqueles mais avançados, podem adquirir maior destaque as manifestações sistêmicas da doença e 

comorbidades (PETER et al., 2015; ZONZIN, 2017)  

O exame físico do paciente com DPOC pode variar de normal a acentuadamente alterado, 

dependendo do estágio de evolução da doença. No paciente com DPOC em inicial, geralmente, são 

encontradas poucas alterações no exame físico. Já nas fases avançadas, pode-se observar, dentre 

outros, sinais de hiperinsuflacão pulmonar e de insuficiência cardíaca, tais como, hepatomegalia e 

edema de membros inferiores (VOGELMEIER et al., 2017). 

Dentre os exames complementares, a espirometria consiste em parte fundamental para o 

diagnóstico e determinação da gravidade da DPOC. A presença de obstrução ao fluxo expiratório 

após uso de broncodilatador, cujo parâmetro é o índice de Tiffeneau [Volume Expiratório Forçado no 

Primeiro Segundo (VEF1) /Capacidade Vital Forçada (CVF)]  < 0,7, confirma a presença de limitação 

persistente ao fluxo aéreo e representa o marco fisiopatológico da doença.  

A limitação ao fluxo aéreo na DPOC é classificada em quatro estágios, de acordo com o 

VEF1 pós-broncodilatador (em pacientes com VEF1/CVF <0,7): 

1. DPOC LEVE: VEF1 ≥ 80% do predito 

2. DPOC MODERADO: 50 ≤ VEF1 < 80% do predito 

3. DPOC GRAVE: 30 ≤ VEF1 < 50% do predito 

4. DPOC MUITO GRAVE: VEF1 < 30% do predito (GOLD, 2021) 

Investigações adicionais podem ser consideradas parte do diagnóstico da DPOC. O Raio X 

de tórax e a tomografia computadorizada não são utilizados para estabelecer o diagnóstico, no 

entanto, pode ser importante para realizar um diagnóstico diferencial com outras pneumopatias como 

as infecciosas e a bronquiectasia. 

A pletismografia pela diluição do gás Hélio mensura o volume pulmonar e pode ajudar a 

caracterizar a severidade da doença, mas não é essencial para o manejo o paciente. A mensuração da 

capacidade de difusão fornece informações do impacto funcional da doença no grau de limitação do 

fluxo. Já as medidas de gasometria arterial têm de ser consideradas em todo paciente com baixos 

valores em oximetria de pulso, sintomas clínicos de insuficiência respiratória ou falência 

cardíaca(VOGELMEIER et al., 2017). 

Além de parâmetros fisiológicos utilizados na avaliação para o diagnóstico da DPOC, há 

variáveis que avaliam a gravidade do sintomas, tais como, o grau de dispneia estimado pela 

classificação do Medical Research Council modificada (MMRC); o estado de saúde de forma 
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multidimensional com impacto no seguimento da DPOC pelo CAT (COPD assessment test); a 

capacidade de exercício pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6), além do índice de BODE (Body 

Mass, Index Airway Obstruction, Dyspnea And Exercise Capacity) que associa qualidade de vida, 

prática de exercícios físicos e intensidade da dispneia. O índice de BODE avalia a gravidade da 

doença em uma escala de dez pontos pela intensidade da obstrução aérea associando medidas da 

dispneia, pela escala modificada do Medical Research Council (mMRC), medidas do Índice de Massa 

Corporal (IMC) e pela capacidade do exercício realizada pelo teste de caminhada de seis minutos 

(TC6), com uma pontuação diretamente proporcional a gravidade da DPOC (STIRBULOV, 2016). 

A ferramenta denominada “ABCD” é considerada um importante avanço na avaliação do 

impacto da doença no paciente individual, por incorporar desfechos centrados no paciente e destacar 

a importância da prevenção das exacerbações no manuseio. Ela incorpora a avaliação espirométrica, 

dos sintomas pelo mMRC, a percepção individual pelo CAT, além do risco futuro de exacerbações, 

como ilustrado no quadro 1. Essas variáveis são importantes na determinação do prognóstico do 

paciente com DPOC (CELLI, 2004; ZONZIN, 2017; GOLD 2021). 

 

Quadro 1. Classificação da DPOC 

 

Gravidade 

espirométrica 

GOLD 

Grupo Grupo 

História de 

exacerbação/ 

hospitalização  

4 
C D 

Exacerbações ≥2 ou 

≥1com 

hospitalização 
3 

2 
A B 

0 (zero) ou uma 

exacerbação / 

sem hospitalização 
1 

mMRC 0-1; CAT<10 mMRC ≥2; CAT≥10 

Sintomas e pontuação CAT 

 

Fonte: Modificado de GOLD (2021)  

 

 

A estratégia para definição da melhor conduta terapêutica para DPOC deve ser baseada numa 

avaliação individualizada considerando o nível de comprometimento da função pulmonar, a 

intensidade dos sintomas e da incapacidade, a frequência das exacerbações e a presença de 

comorbidade. Também devem ser consideradas a disponibilidade e acessibilidade da medicação, a 

resposta do paciente, a preferência, bem como a capacidade de usar os dispositivos de administração 

de medicamento (FERNANDES et al., 2017).  
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As classes de medicamentos comumente usadas para o tratamento da DPOC estável são: 

broncodilatadores beta2-agonistas de curta ação (SABA Short-Acting Beta-Agonist) e de longa ação 

(LABA long acting beta agonist), anticolinérgicos de curta e longa ação (SAMA - short-acting 

muscarinic antagonist, LAMA - Long-acting muscarinic antagonist); combinação de beta2-agonista 

e anticolinérgicos de curta ação (SABA,SAMA). Outros agentes incluem agonistas-beta, 

antimuscarinico de longa ação (LABA, LAMA), metilxantinas; terapia broncodilatadora combinada 

(combinação de beta2-agonistas de longa ação mais corticóide inalado (ICS- inhaled corticosteroids) 

(LABA/ICS); tripla combinação de LABA/LAMA/ICS), agentes anti-inflamatórios, corticosteróides 

inalados, glicocorticóides orais; inibidores da fosfodiesterase-4 (PDE4); antibióticos. agentes 

mucolíticos e antioxidantes (erdosteina, carbocisteina, n-acetilcisteina), além de terapia de aumento 

de alfa-1 antitripsina, antitussígenos e vasodilatadores (WHO, 2019). O objetivo é a redução dos 

sintomas e o controle da progressão da doença. O tratamento da DPOC está focado também na 

prevenção e tratamento da exacerbação da doença e com isso na redução da mortalidade.  

Como terapia adjuvante ao tratamento medicamentoso, são consideradas medidas de 

incentivo a atividade fisica, reabilitação pulmonar, vacinação para prevenção de infecções virais e 

pneumonia. Em casos graves com insuficiência respiratória, o suprimento de oxigênio controlado e a 

ventilação mecânica não invasiva são dois componentes eficazes e seu uso racional tem o potencial 

de melhorar significativamente os sintomas dos pacientes e melhorar a sobrevida. Tratamento 

cirúrgico, endoscópico e transplante pulmonar tambem são medidas utilizadas nos casos graves da 

doença (BUDWEISER, JÖRRES, PFEIFER , 2008, GOLD 2021).  

 

1.1.3.1 Reabilitação Pulmonar  

 

A reabilitação pulmonar é considerada uma estratégia terapêutica holística e individualizada 

com recomendação A, grau de evidência 1, dentre os tratamentos não farmacológicos da DPOC de 

acordo com a GOLD (VOGELMEIER et al., 2017). 

A American Thoracic Society (ATS) e a European Respiratory Society (ERS) definem a 

Reabilitação Pulmonar como uma intervenção abrangente, baseada na avaliação completa do 

paciente, seguida de terapias adaptadas ao mesmo que incluem, mas não estão limitadas a, educação 

em saúde, autogerenciamento, treinamento físico e mudança comportamental, projetadas para 

melhorar a condição física, psicológica social, mental e a promoção de adesão a comportamentos 

saudáveis que melhorem a saúde das pessoas com doenças respiratórias crônicas (SPRUIT et al., 

2013). 

Na DPOC, a RP é altamente recomendada para pessoas que apresentem algum grau de 
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limitação física, sintomas respiratórios e restrição da atividade social, sendo rotineiramente 

promovidos por meio de uma assistência multidisciplinar, composto de protocolos diversos com uma 

duração mínima entre 8 e 12 semanas e realizados de 2 a 3 vezes por semana (GARVEY et al., 2016; 

PAMPLONA, MORAIS, 2007), podendo ser realizada em qualquer fase da doença desde que sua 

terapêutica seja ajustada ao estágio em que se encontra pela combinação ao tratamento farmacológico 

(REID et al.,2012). 

Diferentes tipos de exercício têm sido sugeridos para implementar programas de treino 

muscular supervisionado em pessoas com DPOC, podendo incluir regimes de treinamento de 

endurance e resistência, idealmente de membros superiores e inferiores, bem como exercício físico 

de flexibilidade, educação de pacientes e familiares, e treinamento de músculos respiratórios de forma 

individualizada para maximizar ganhos funcionais pessoais(GARVEY et al., 2016; SPRUIT et al., 

2013). Tal estratégia terapêutica tem mostrado consideráveis benefícios amplamente reconhecidos 

pela comunidade médica, dos quais se destacam: a redução dos sintomas respiratórios; o aumento da 

tolerância ao esforço, a redução de exacerbação da doença; a redução da ansiedade e depressão 

associadas à DPOC com consequente melhoria da qualidade do sono, dos sintomas psicossociais e da 

qualidade de vida desses pacientes (ANTONIO, GONÇALVES, TAVARES, 2010; KING et al., 1997; 

RIES, 2008; YANG et al., 2012; YOUNGSTEDT, KLINE, 2006).  

Nesse contexto, a comunidade científica sugere a implementação de estratégias terapêuticas 

no processo de reabilitação da pessoa com DPOC como forma de aliviar os sintomas e melhorar o 

desempenho de exercícios. 

 

1.1.3.1.1 Componentes do Programa de Reabilitação Pulmonar 

 

Os componentes da reabilitação pulmonar variam enormemente de programa para programa, 

mas um amplo programa de reabilitação pulmonar inclui além do treinamento físico, treinamento 

respiratório, aconselhamento nutricional e educação (SPRUIT et al., 2013).  

Uma vez que pacientes com DPOC podem estar limitados em suas atividades, torna-se 

imprescindível conhecer o nível de comprometimento funcional e os sintomas que resultam nessa 

limitação. Métodos simples e de fácil aplicação têm ganhado destaque na prática clínica. Atualmente 

os testes clínicos mais conhecidos para indivíduos com DPOC são: o TC6 que é o teste clínico mais 

amplamente utilizado por ser bem tolerado pelo paciente, ser de fácil execução e alto poder 

prognóstico. Ele mede a distância percorrida pelo indivíduo durante um período determinado. É 

considerado como prova de esforço submáximo e pode refletir melhor o nível funcional para as 

atividades da vida diária (AVDs), visto que a maioria delas são executadas em níveis 
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submáximo(ATS, 2002).  

O teste incremental dos MMII também é uma forma de avaliar a força muscular pré e pós-

tratamento assim como modular a carga a ser utilizada no treinamento de força e endurance de MMII. 

Em indivíduos com DPOC, é difícil determinar quais os percentuais de intensidade que tenham 

correspondência com o limiar anaeróbio. Assim o teste incremental realizado em esteira ou bicicleta 

possibilita que o paciente realize um máximo esforço com incremento de carga e é limitado pelos 

sintomas. Neste teste são monitorizadas a frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), a frequência 

respiratória (FR), saturação de oxigênio (SatO2) e Escala de Borg modificada. O teste endurance: 

baseado em 80% da carga máxima obtida no teste incremental (isocarga) utiliza o controle da 

frequência cardíaca submáxima e são monitorizados os mesmos parâmetros do incremental (HSIA et 

al., 2009; SILVA, DOURADO, 2008).  

A avaliação objetiva dos MMSS é realizada pelo teste incremental de membros superiores 

que consiste na capacidade do deslocamento do maior peso por toda a extensão do movimento 

articular (IKE et al., 2010). Este método é utilizado tanto para avaliar a força muscular pré e pós-

tratamento como para modular a carga a ser utilizada no treinamento de força de MMSS. O teste 

incremental de MMSS é realizado através de exercícios ativo-livres de MMSS (diagonal primitiva de 

Kabat e flexo-extensão de ombro), seguido de um protocolo com aumento progresso de carga até a 

obtenção da maior carga deslocada na amplitude articular total. O treino deve ser realizado com 50% 

da carga máxima obtida neste teste , (NEDER , NERY, 2003). 

Outra forma de avaliar a força muscular de membros superiores é pela força de preensão 

palmar (FPP), que além de avaliar a força da mão, pode ser um indicador de estado geral de 

funcionalidade, sendo utilizado em testes de aptidão física. (FIGUEIREDO et al., 2007). O 

instrumento utilizado para avaliar a preensão palmar é o dinamômetro, que mensura a força de 

preensão que o indivíduo consegue realizar (NOVAES et al., 2009).  

Para a avaliação da dispneia, a quantificação pode ser feita por diversos instrumentos, dentre 

eles a escala de dispneia Medical Research Council modificada (mMRC) variando entre zero e quatro 

pontos referente à sensação de dispneia, sendo que as maiores pontuações referem-se a maior 

incapacidade (KOVELIS et al., 2008). Na versão da GOLD 2011, esta escala complementar foi 

incorporada à espirometria para a classificação dos pacientes com DPOC, demonstrando dessa forma 

a ação da dispneia na gravidade da doença, especialmente em pacientes com limitação leve a 

moderada do fluxo aéreo (SPRUIT et al., 2013).  

No momento do exercício a medida da intensidade da dispneia é realizada por escalas ou 

índices que procuram situar o seu grau em um determinado momento. A escala visual de BORG 

modificada é bastante utilizada e tem como objetivo verificar o esforço, a dispneia, a dor e a fadiga 
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durante um trabalho físico. Sua forma modificada possui escores entre 0 e 10, onde zero (0) significa 

ausência de falta de ar e dez (10) representa falta de ar extrema (BORG, 1995). 

Vários instrumentos subjetivos são utilizados na avaliação pré e pós RP de pacientes com 

DPOC, dentre eles questionários para a análise do estado de saúde e qualidade de vida específicos 

para essa condição, tais como, questionário de vias aéreas 20 - Airways Questionnaire–20 (AQ20). 

(CAMELIER et al. 2003).  

Para avaliação do impacto dos sintomas da DPOC utiliza-se o CAT (COPD Assessment Test), 

um teste de avaliação padronizada, curto e simples que pode ser rapidamente preenchido pelos 

pacientes. O questionário é composto de oito itens, que avalia tosse, secreção, aperto no peito, 

dispneia, limitações nas atividades domiciliares, confiança em sair de casa, sono e energia. (SILVA et 

al., 2013).  

Para avaliação do estado psicológico, o grau de motivação do paciente em relação ao PR e 

o quanto sua doença o incomoda tem sido avaliado através da Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão – (EHAD). Trata-se de um instrumento para rastreio de sintomas de ansiedade e depressão 

simples e validado formado por 14 questões, das quais sete estão relacionadas à ansiedade (EHAD-

A) e sete à depressão (EHAD-D) (MARCOLINO et al., 2007). 

Avaliações repetidas do progresso em termos de sintomas, força muscular, performance ao 

exercício, atividade física na vida diária e autocuidado devem ser realizadas para monitorização do 

progresso do tratamento. 

Os princípios gerais do treinamento físico em indivíduos com doença respiratória crônica 

não diferem do treinamento para indivíduos saudáveis ou atletas(HASKELL et al., 2007).  

Para que o treinamento físico seja efetivo, a intensidade necessária de exercício deve seguir 

os requisitos específicos do indivíduo e exceder as cargas encontradas durante as atividades de vida 

diária para melhorar a capacidade aeróbica e a força muscular (limiar de treinamento) e progredir 

conforme a melhora ocorrer(FERGUSON, 2014). Assim, se o objetivo é aumentar a capacidade de 

manter tarefas que no momento podem ser realizadas, apenas o treinamento de baixa a moderada 

intensidade será suficiente. No entanto, se o objetivo é aumentar a capacidade de realizar tarefas que 

atualmente estão acima do nível de tolerância do indivíduo, o treinamento de maior intensidade 

provavelmente produzirá maiores aumentos de desempenho. E ainda, se o paciente possui limitação 

ventilatória para a tolerância ao exercício pela incapacidade de aumentar a ventilação, o objetivo é 

provocar uma maior adaptação muscular através do treinamento de alta intensidade. 

Dentre os modos de treinamento para melhorias na resistência cardiorrespiratória, exercícios 

de força e / ou flexibilidade são realizados além de exercícios respiratórios, treinamento intervalado 

e treinamento de resistência podem ser realizados. 
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O treino intervalado (90 -100% intensidade) envolve uma utilização significativa da energia 

anaeróbica, aumenta a aptidão cardiorrespiratória e a capacidade de exercício, e é uma alternativa 

para os pacientes mais graves, que não toleram o exercício por dispneia ou fadiga. Trata-se de 

exercício de alta intensidade realizado num período de um a três minutos intercalado com exercício 

de baixa intensidade com o mesmo intervalo de repouso entre eles. (GODOY et al., 1997; BUTCHER, 

JONES, 2006, SAWYER, CAVALHERI, HILL, 2020)  

O treinamento de resistência, realizado em esteira ou bicicleta, visa aumentar a tolerância ao 

exercício notavelmente percebido na melhora do teste de caminhada através da melhora da 

capacidade aeróbia e condicionamento físico. Produzindo grande elevação da força muscular de 

pacientes, os treinos aeróbicos levam a um desenvolvimento funcional e mudanças adaptativas nas 

composições musculares. Exercícios de características aeróbias vem demonstrando serem muito 

eficiente em provocar adaptações benéficas ao estado físico do paciente com DPOC. Assim, um 

protocolo de exercício composto de exercícios de força conjugados com exercícios de endurance é o 

ideal para pacientes com DPOC(ALMEIDA, GONÇALVES, 2010; SILVA, DOURADO, 2008).  

A técnica de aquecimento serve como preparação para o treinamento, e tem como objetivo 

obter aumento da temperatura corporal e da musculatura, bem como preparar o sistema cardiovascular 

e pulmonar para a atividade e para o desempenho motor, diminuindo o risco de lesão muscular 

(WEINECK, 2003).  

A técnica de alongamento e relaxamento é realizada após o treinamento de membros 

superiores e inferiores. A prática de alongamento no final do esforço físico tem por finalidade reduzir 

o gasto energético, estabilização da postura, redução de dores e câimbras ocasionados pelo 

encurtamento muscular secundário às contrações musculares adaptativas durante o treinamento 

(ALMEIDA, JABUR, 2006).  

O relaxamento diminui gradualmente o estado de tensão dos pacientes, conduzindo-os a um 

estado de equilíbrio, com benefícios para alguns parâmetros fisiológicos, como saturação de oxigênio, 

frequência cardíaca, frequência respiratória e o gasto energético. Outros propósitos da técnica de 

relaxamento têm sido a de orientar o paciente a controlar o estresse, criar um padrão postural, 

ajudando-o, portanto, a diminuir a sensação de dispneia nos períodos de exacerbação. Podem 

interferir positivamente sobre o esquema corporal, orientação espacial e aspectos sensoriais, 

perceptivos e cognitivos, como a memória, atenção e concentração, proporcionando ao paciente lidar 

com os momentos de cansaço e situações de tensão, hipóxia-dispneia-ansiedade, contribuindo para a 

melhora da ansiedade, depressão e qualidade do sono(GIFT, MOORE, 1992; LANGER et al., 2009; 

VOLPATO et al., 2015).  

O condicionamento respiratório aliado ao treinamento de endurance da força muscular 
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respiratória melhora a capacidade de exercício e reduz a dispneia (BEAUMONT et al., 2018). 

A eficácia de um treinamento respiratório é avaliada pelo manovacuômetro, equipamento 

pelo qual os valores da pressão negativa (pressão inspiratória máxima (PImáx)) e a pressão positiva 

(pressão expiratória máxima (PEmáx)) são obtidos tanto para determinar o ajuste inicial como para a 

evolução de carga em porcentagem para o treinamento. 

A avaliação pulmonar em pacientes com DPOC é de fundamental importância como 

parâmetros para acompanhamento e tratamento dos mesmos. Pacientes com DPOC podem apresentar 

uma significativa redução da força muscular inspiratória, proveniente de diversos fatores 

fisiopatológicos de obstrução, hiperinsuflação, diminuição da elasticidade do parênquima pulmonar, 

aumento do trabalho respiratório, restrição de mobilidade torácica, promovendo alterações na 

mecânica ventilatória que levam a hipotrofia dos músculos respiratórios. Em relação à força muscular 

expiratória pode haver um grau de força diminuído, devido aos mesmos fatores fisiopatológicos da 

doença, no entanto de menor significância quando comparados com os músculos inspiratórios, uma 

vez que na expiração a musculatura que antes tinha caráter passivo, torna-se ativa frente à patologia. 

Assim, o aumento da PImáx durante o treinamento muscular leva a um aumento da PEmáx, uma vez 

que o aumento da ação mecânica dos músculos inspiratórios proporciona maior mobilidade 

toracoabdominal e, consequentemente, reorganização mecânica de todos os músculos envolvidos na 

respiração (LARSON et al., 1988), sendo uma ferramenta importante nos programas de reabilitação 

pulmonar ( LÖTTERS et al., 2002; SALMAN, et al.,2003; RIES, 2008;). 

Uma das formas de realizar o treinamento muscular respiratório é através do exercitador 

respiratório POWERbreathe® Classic (Figura 1). Este equipamento destina-se ao treinamento dos 

músculos inspiratórios e, consequentemente, melhorar a força e endurance desses músculos em 

pacientes com doenças respiratórias baseado numa técnica de treinamento de resistência. O 

POWERbreathe possui um sistema com molas no qual o paciente é instruído a inspirar vencendo uma 

carga linear pressórica ajustada previamente pois fornece carga linear de pressão com possibilidade 

de incrementos graduais (“POWERbreathBRASIL”, 2015). Estudos sugerem uma carga inicial para 

TRM, em indivíduos com DPOC, ≥30% da PIMáx. (LÖTTERS et al 2002; GEDDES et al., 2008). 
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Figura 1. Exercitador respiratório POWERbreathe® Classic 

 
Fonte: foto produzida pela autora  

 

 

Para que se possa intervir de forma eficiente na questão funcional do paciente com DPOC, 

é necessário que haja um programa educacional voltado aos pacientes e seus familiares, em que sejam 

abordadas estratégias de educação em saúde. O tratamento deve ter o objetivo de mudar 

comportamentos, melhorar o autoconhecimento da doença crônica e aprender a viver com a mesma, 

nomeadamente com as suas limitações (VELLOSO , JARDIM, 2006). 

Um programa de educação para o auto gerenciamento deve abordar os seguintes tópicos 

(GOLD, 2021): 

- Uso de medicamentos, incluindo oxigenoterapia 

- Uso eficaz de dispositivos respiratórios 

- Benefícios do exercício e atividades físicas  

- Estratégias respiratórias e técnicas de higiene brônquica 

- Conservação de energia durante atividades da vida diária 

- Consumo alimentar saudável 

- Compreendendo a doença, o controle de sintomas e prevenção de complicações 

- Reconhecimento precoce e tratamento de exacerbações 

- Atividades de lazer 

- Redução dos fatores de risco 

- Ansiedade e gerenciamento do estresse 
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- Equipamento de assistência respiratória (modo de funcionamento e manutenção) 

- Campanha antitabagismo 

As estratégias de educação em saúde, além de esclarecer as mudanças psicológicas e físicas 

que a doença pode provocar, ensinam a lidar adequadamente com elas e estimulam à adesão do 

paciente ao tratamento (MAGALHÃES et al., 2014).  

 

1.2 Melatonina e DPOC 

 

A melatonina (MLT), ou N-acetil-5-metoxitriptamina, foi identificada originalmente por 

Aaron Lerner e colaboradores, em 1958, na glândula pineal bovina (LERNER et al., 1958), havendo 

sido posteriormente isolada em numerosas espécies de plantas e animais (TAN et al., 2016). Trata-se 

de uma molécula altamente preservada do ponto de vista evolutivo, como indica o seu achado em 

bactérias primitivas, tais como, cianobactérias e proteobactérias, onde está envolvida na varredura de 

radicais livres. Ao longo do processo de diferenciação das espécies, a MLT distribuiu-se 

universalmente para todos os organismos, com diversificação de suas funções, vias de regulação, 

processos de síntese e locais de produção. Nos seres humanos, praticamente toda a MLT circulante é 

produzida centralmente, de forma cíclica, durante o período noturno, pela glândula pineal, exercendo 

importante papel na regulação do sistema temporizador circadiano como o transdutor neuroendócrino 

do ciclo claro-escuro ambiental (ZHAO et al., 2019)  

Nos mamíferos, assim como em outros vertebrados superiores, a luz é captada pelas células 

ganglionares da retina que contém o pigmento melanopsina, gerando um estímulo que é transmitido 

para áreas não-formadoras de imagem do cérebro, inclusive a glândula pineal, através de conexões 

neuronais complexas. Resumidamente, a informação fótica é enviada da retina ao núcleo 

supraquiasmático (NSQ), o temporizador circadiano central (“master clock”) nos mamíferos, e daí ao 

hipotálamo. Este sinal positivo, indicativo da presença de luz ambiental, induz a inibição pelo NSQ 

dos neurônios que se conectam ao núcleo paraventricular (NPV) do hipotálamo, efetivamente 

bloqueando a estimulação da glândula pineal que, consequentemente, interrompe a produção de MLT. 

Por outro lado, na ausência de luz, o NSQ deixa de inibir o NPV, que assim passa a estimular a 

glândula pineal a produzir o referido hormônio. É importante destacar que o NPV está conectado aos 

segmentos torácicos superiores da medula espinhal, que levam a informação ao gânglio cervical 

superior e, finalmente, à glândula pineal, através de fibras simpáticas pós-sinápticas produtoras de 

noradrenalina. A noradrenalina desencadeia a produção de MLT nos pinealócitos através da ativação 

da transcrição do RNA mensageiro que codifica a enzima arilalquilamina N-acetiltransferase. Esta 

enzima é responsável pela transformação da 5-hidroxitriptamina (serotonina) em N-acetil serotonina, 
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a qual, subsequentemente, é convertida a MLT por ação da enzima acetilserotonina O-

metiltransferase (AULINAS, 2019).  

Síntese extrapineal de MLT está bem demonstrada em vários órgãos e tecidos, incluindo a 

retina, intestino, leucócitos, timo, baço, rim, coração, ovários, placenta, fígado, medula óssea, pele e 

epitélio das vias aéreas, com efeitos locais antioxidantes e de regulação celular. Ao contrário do que 

ocorre na glândula pineal, na maioria destes sítios a síntese não exibe ritmicidade circadiana, exceto 

pela retina (HARDELAND, 2017; VENEGAS et al., 2012).  

 

Figura 2. Representação esquemática da biossíntese de melatonina 

  

Definição das abreviaturas: RET – Retina; RHT - Trato retinohipotalâmico; SCN – Núcleo supraquiasmático; PVN – Núcleo 

paraventricular; PIN – Pineal;  IMC – Coluna intermediolateral; SCG – Gânglio cervical superior; MEL - Melatonina 

 

Fonte: Modificada de MARONDE, STEHLE, 2007; REPPERT, WEAVER, 2002. 

 

 

A MLT é uma substância versátil e, em seres humanos, exerce diversas funções fisiológicas. 

Além de seu papel na regulação circadiana, a MLT é um potente antioxidante, participando 

diretamente da varredura de radicais livres; atuando como regulador da expressão e da atividade de 

enzimas antioxidantes, tais como, superóxido dismutases (SODs), glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa redutase (GRd) e catalase, bem como, promovendo a redução da produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) na mitocôndria. A MLT possui ainda forte ação anti-apoptótica, 

evidenciada particularmente durante episódios de isquemia, e propriedades citoprotetoras, 

oncostáticas, imunoestimulantes e hipnoindutoras, dentre outras. (REITER et al., 2007).  
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Nas primeiras décadas após sua descoberta, acreditou-se que todas as ações da MLT seriam 

mediadas por receptores localizados na membrana de células limitadas ao sistema nervoso central. 

Sabe-se, atualmente, que além dos efeitos dependentes de receptores, a MLT possui efeitos que 

envolvem uma interação direta com outras moléculas, independente de receptores, tais como, a 

remoção de radicais livres. Em mamíferos, até o presente, foram farmacologicamente caracterizados 

e subsequentemente clonados dois tipos de receptores, identificados como MT1 (MTNR1A em 

humanos) e MT2 (MTNR1B em humanos), ambos pertencentes à superfamília de receptores 

transmembrana ligados à proteína-G, encontrados em praticamente todos os tecidos periféricos, bem 

como, no sistema nervoso central. Adicionalmente à sua ação via receptores de membrana, a MLT 

pode interagir com receptores nucleares relacionados a retinoides (AMARAL, CIPOLLA-NETO, 

2012 ; SLOMINSKI et al., 2012).  

A administração de MLT exógena tem mostrado efeitos benéficos em diversas condições 

clínicas, tais como: insônia; distúrbios circadianos; depressão (SRINIVASAN et al., 2012); 

transtornos do apetite (PICCINETTIA et al., 2010); câncer (BLASK et al., 2006); doenças 

respiratórias crônicas (DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012; NUNES et al., 2017) e doenças 

neurodegenerativas (ALGHAMDI, 2018). 

Evidências acumuladas dos efeitos da MLT na regeneração e reparo tecidual têm levado a 

um interesse crescente acerca do potencial desta substância no tratamento e prevenção de doenças 

musculares. Relatos de estudos humanos e animais indicam que a MLT reduz o dano mitocondrial, o 

estresse oxidativo e as alterações autofágicas das células musculares, além de aumentar o número de 

células miogênicas quiescentes e limitar a perda muscular (COTO-MONTES et al., 2016).  

Estudos prévios do uso de MLT na DPOC são em número reduzido. Ensaio clínico duplo-

cego randomizado envolvendo um total de 36 pacientes com DPOC moderada a grave, revelou que a 

administração de 3mg de MLT durante três meses promove uma redução da dispneia e dos níveis de 

8-isoprostano no condensado do ar exalado, indicando assim uma redução do estresse oxidativo 

pulmonar (DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012). Estudo do mesmo grupo de investigadores, 

observou que a MLT, no esquema mencionado anteriormente, produz efeito benéfico sobre a 

qualidade de sono na DPOC (NUNES et al., 2008). 

Embora a administração de MLT seja bem tolerada, não apresente efeitos adversos de grande 

significado clínico (BESAG, LAO, WONG, 2019), tenha efeitos constantes para qualquer duração 

ou dose (FERRACIOLI-ODA et al., 2013) além de ter sido associada a efeitos significativos tanto no 

curto quanto no longo prazo (BUSCEMI et al., 2006; LYSENG-WILLIAMSON, 2012), inexistem 

estudos prévios dos efeitos desta substância sobre a disfunção muscular na DPOC.   
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2 OBJETIVOS  

 

Investigar os efeitos da administração de MLT durante a reabilitação pulmonar em 

pacientes com DPOC estável sobre: 

 O sono  

 O estado de humor 

 A funcionalidade  

 A qualidade de vida 



38 

3 MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Estudo 1: Efeitos da melatonina associada à reabilitação pulmonar na qualidade do 

sono, sonolência diurna e estado de humor na DPOC 

 

3.1.1 Objetivo Específicos 

 

Investigar os efeitos da administração de MLT em pacientes com DPOC estável durante a 

Reabilitação Pulmonar sobre:  

 A qualidade objetiva e subjetiva do sono 

 O estado de humor 

 

3.1.2 Casuística e métodos  

 

Casuística 

 

Pacientes com diagnóstico médico de DPOC baseado nas diretrizes GOLD (MIRZA et al., 

2018), provenientes do Serviço de Pneumologia do HUWC-UFC , no período de Outubro de 2018 a 

janeiro de 2020, foram consecutivamente convidados a integrar o estudo. Foram incluídos pacientes 

de ambos os sexos, clinicamente estáveis e com capacidade de mobilização independente. Foram 

excluídos pacientes com história de internação, evidências de exacerbação ou agravamento dos 

sintomas da DPOC nos últimos 30 dias; comprometimento ortopédico ou neurológico; transtorno 

cognitivo grave; incapacidade de realizar o treinamento físico ou que não concordaram em participar.  

O estudo e seguiu as normas contidas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (nº 1.127.072) e o 

consentimento informado por escrito foi obtido em todos os casos (APÊNDICE 1). O ensaio clínico 

foi aprovado pelo Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), identificador RBR99gyq8 

(ANEXO A) e está em conformidade com as recomendações do Consolidated Standards of Reporting 

Trials (CONSORT) (SCHULZ, ALTMAN, MOHER, 2010). 

 

Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. O 

período de tratamento foi de 12 semanas. Inicialmente, os participantes foram submetidos a uma 
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avaliação para obtenção de dados demográficos e clínicos relevantes para a realização de um 

programa de reabilitação pulmonar. O estadiamento da DPOC, conforme o Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), foi obtido por espirometria prévia obtida na avaliação 

médica que consistiu na mensuração do FEV1% Pós-BD e grau de dispneia pelo mMRC. Os pacientes 

foram então alocados aleatoriamente nos grupos MLT ou placebo, através de um processo de 

randomização em bloco, realizado para garantir igual proporção de participantes tratados com cada 

uma das substâncias. Para tanto, utilizaram-se frascos idênticos, porém codificados por um sistema 

elaborado por uma farmacêutica da Unidade de Pesquisa Clínica da UFC, mantido sob absoluto sigilo 

dos pesquisadores e dos pacientes ao longo de todo o período de coleta de dados. Os frascos foram 

fornecidos em lotes (quatro por lote), dois dos quais contendo 90 cápsulas de MLT de liberação rápida 

(3mg) e os outros dois com 90 cápsulas idênticas de placebo (amido em pó). A cada paciente incluído 

no estudo foi entregue um frasco, juntamente com instruções para que fosse tomada uma cápsula por 

dia, por um período de 12 semanas, duas horas antes de dormir à noite. Nesse período, os integrantes 

do estudo foram submetidos à RP por 12 semanas (3 sessões / semana). Cada sessão de treinamento 

foi de 60 min e foi acompanhada por um fisioterapeuta. A taxa de trabalho, a SpO2, a frequência 

cardíaca, a pressão arterial, a percepção de esforço na fadiga das pernas e a dispneia, pela escala de 

Borg modificada, durante o treinamento foram monitoradas. O treinamento foi composto por 

exercícios respiratórios, exercícios físicos de aquecimento, exercícios intervalados com 

fortalecimento dos membros superiores e inferiores, condicionamento aeróbico, finalizando com 

alongamento e relaxamento muscular. Sessões de educação foram realizadas uma vez por semana 

(VIANA, 2010). 

Todas as medidas foram repetidas no final do ensaio (12ª semana) para comparação. Apenas 

após o último integrante do estudo ter concluído o período de tratamento, os códigos foram revelados, 

permitindo a composição e posterior análise estatística dos teste nos grupos (MLT) e controle 

(placebo).  

 

Parâmetros analisados 

 

As informações, cegamente obtidas como parte da rotina do Programa de RP, incluíram: 

dados demográficos, índice de massa corporal (IMC) e espirometria. A qualidade do sono foi avaliada 

subjetivamente pelo Diário de Sono de duas semanas (ANEXO B) e pelo Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh (IQSP) (ANEXO C) e objetivamente por registro actigráfico. O grau de sonolência 

diurna foi avaliado pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (ANEXO D). Para avaliação dos 
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níveis de ansiedade e depressão foi aplicada a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) 

(ANEXO E). 

 

a) Diário de Sono 

 

O diário de sono, criado pela Academia Americana de Medicina do Sono, é um instrumento 

autoadministrado para registro domiciliar de duas semanas de duração, muito útil na avaliação e 

diagnóstico diferencial de problemas de sono, particularmente, da insônia. Avalia a quantidade e 

duração do sono, bem como, a frequência e duração dos despertares noturnos, além dos cochilos 

realizados durante o dia (SATEIA et al., 2017; SCHUTTE-RODIN et al., 2008). Os participantes 

foram instruídos a completar o diário do sono ao acordar e ao deitar-se, para evitar a perda de 

informações que não poderiam ser lembradas se o registro do sono fosse preenchido em uma única 

hora durante o dia. Ao acordar, os pacientes deviam responder em que horário dormiram e acordaram 

durante a noite, com que frequência e por quanto tempo permaneceram acordados. Ao deitar-se, eles 

deveriam responder se dormiram durante o dia, quantas vezes e quanto tempo dormiram preenchendo 

as caselas que correspondiam a 60 minutos, no diário do sono. Para cada episódio de sono, os sujeitos 

pintaram os quadrados de 60 minutos registrando suas percepções em relação à quantidade de sono 

noturno. Os pacientes foram instruídos detalhadamente e  de forma individual, sobre o preenchimento 

do registro do sono após as instruções que seguiam: coloque (C) no horário que tomar café ou chá, 

(M) para o horário da medicação, uma linha (l) no horário que vai para a cama; sombra na caixa que 

mostra quando você pensa que adormeceu; sombra em todas as caixas que mostram quando você está 

dormindo à noite ou quando você realiza uma soneca durante o dia; deixe as caixas sem 

preenchimento para mostrar quando você acorda a noite e quando você está acordado durante o dia 

(Figura 3). Pacientes que viviam sozinhos e não sabiam ler e preencher o diário do sono foram 

contatados por telefone, nos dias que não correspondiam ao dia da RP, para preencher o diário do 

sono com ajuda do autor da pesquisa. Os dados foram calculadas seguindo a diretriz clínica para a 

avaliação da insônia: latência para o sono (Sleep Onset Latency (SOL)): hora de adormecer após o 

horário de dormir; tempo acordado após o início do sono (wake time after sleep onset (WASO)): a 

soma dos tempos de despertar desde o início do sono até o despertar final; tempo na cama (time in 

bed (TIB)): tempo na cama desde a hora de dormir até sair da cama); tempo total de sono (TST): TIB 

- SOL - WASO; percentual de eficiência do sono é igual a TST / TIB x 100 (SATEIA et al., 2017).  
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Figura 3. Preenchimento do Diário do sono 

 
Fonte: Modificado de Academia americana de medicina do sono (AASM). 

Reprodução de documento preenchido por um participante da pesquisa 

(J.U.M), para maior clareza 

 

b) Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) 

 

Trata-se de um questionário que fornece um índice global previamente validado de qualidade 

do sono, referente ao intervalo de tempo de um mês, com 19 itens distribuídos em sete componentes 

de pontuação ou domínios: qualidade subjetiva do sono; latência; duração; eficiência; distúrbios do 

sono; uso de medicação para dormir e disfunção diurna. O escore global do IQSP varia de 0 a 21, 

onde escores mais altos indicam pior qualidade do sono  Um escore global do IQSP> 5 foi 

considerado indicador de má qualidade do sono (BUYSSE et al., 1989). Neste estudo, foi utilizada 

versão previamente traduzida e validada para uso no Brasil (BERTOLAZZI, et al., 2011) 

 

c) Escala de Sonolência de Epworth (ESE)  

 

A sonolência diurna foi medida usando a Escala de Sonolência de Epworth (ESE), em versão 

traduzida e validada para uso no Brasil (BERTOLAZI et al. 2011). Trata-se de um questionário que 

mede a expectativa de um sujeito cochilar em oito situações hipotéticas. As classificações de 
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probabilidade de cochilo variam de zero (nenhum) a três (alta probabilidade). As pontuações totais, 

portanto, podem variar de 0 a 24, com maiores pontuações indicando maior grau de sonolência.  Um 

escore total igual ou superior a 10 foi considerado indicativo de sonolência diurna excessiva (SDE) 

(JOHNS, 1991). 

 

d) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) 

 

Os participantes foram solicitados a preencher a EHAD, um instrumento amplamente 

utilizado na triagem da morbidade psiquiátrica, composto por 14 questões - 7 para ansiedade e 7 para 

depressão (FRANSSEN , ROCHESTER 2014). Cada quesito pode receber pontuação de 0 a 3, sendo, 

portanto, a pontuação máxima para ansiedade ou depressão igual a 21 (ANEXO E). Escores mais 

altos indicam mais sintomas. Um escore de ansiedade ≥ 8 na EHAD foi considerado indicativo de 

ansiedade, enquanto um escore de depressão ≥ 9 na EHAD foi considerado um indicativo de 

depressão (BOTEGA  et al., 1995; ZIGMOND , SNAITH, 1983). 

 

e) Actigrafia  

 

Os registros actigráficos são uma ferramenta útil para avaliação do ritmo vigília-sono, no 

ambiente natural, por períodos de tempo prolongados. Neste estudo, os participantes usaram um 

actígrafo (Motionlogger, Ambulatory Monitoring Inc., Ardsley, NY, USA) no punho não dominante, 

continuamente (exceto durante o banho), por 5 a 7 dias consecutivos, incluindo um fim de semana. 

O nível de atividade foi registrado automaticamente a cada 60 segundos (modo de cruzamento ZCM-

zero) (Figura 4). Os dados de atividade obtidos pelo aparelho foram posteriormente transferidos para 

um microcomputador e processados pelo software Action W-2 Ambulatory Monitoring, programado 

para realizar as análises utilizando um algoritmo específico capaz de detectar períodos de sono com 

85% de concordância com a polissonografia (JEAN-LOUIS et al., 2001). O software calcula vários 

parâmetros relacionados ao ciclo vigília-sono. Dentre eles, foram selecionados os seguintes para 

avaliação do período de sono noturno: Tempo total de sono (TTS) (soma de todos os períodos em que 

a frequência de atividade foi medida como zero antes de acordar pela manhã, menos a soma do 

período de despertar, latência do sono (tempo em minutos para o início do período de sono), despertar 

após o início do sono (WASO) (tempo total acordado após o início do período de sono) e eficiência 

do sono (TTS / duração do sono X 100). 

 

Figura 4. Actígrafo de pulso e dados de atividades registrados 
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Fonte: Acervo da autora 

 

Análise Estatística  

 

A análise estatística foi realizada pelo programa Statistical Package for Social Science V21.0 

(SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). Os dados são apresentados como média e desvio padrão, sendo 

considerado significativo p <0,05. Para as variáveis actigráficas, foram obtidos os valores médios de 

cada participante e, em seguida, calculada a média de cada grupo (MLT e Placebo). O teste de 

Kolmogorov - Smirnov foi utilizado para avaliação da normalidade. Na análise intragrupos para as 

variáveis com distribuição contínua, foi utilizado o teste t de Student e para as variáveis que não 

atendiam ao requisito de homogeneidade de variâncias foi utilizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon. Para a análise intergrupo, foi usada a análise teste t de Student (nao-pareado) ou o teste U 

de MannWhitney. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para comparar os grupos quanto à presença 

de má qualidade do sono (IQSP> 5) e SDE (ESS ≥ 10). O tamanho da amostra foi baseado em estudo 

anterior que verificou o efeito da MLT no sono avaliado pelo PSQI com pacientes semelhantes 

constando com uma amostra de 13 pacientes por grupo e com resultados significantes nos escores 

médios do PSQI após o tratamento com MLT (NUNES et al., 2008). 

 

3.1.3 Resultados 

 

Um total de 46 indivíduos (média de idade ± DP = 66,6±10,4 anos) sucessivamente 

encaminhados para o Programa de RP concordaram em participar do estudo e completaram a 

avaliação de rotina. Os pacientes foram então randomizados para receber MLT 3 mg ou placebo. Sete 

participantes (4 no grupo MLT e 3 no grupo placebo) não completaram a RP e foram excluídos da 

análise, totalizando uma amostra final de39 indivíduos, conforme descrito no Fluxograma 1. 
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Fluxograma 1 – Processo de Inclusão de pacientes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Não foram observadas diferenças significativas nas características demográficas e clínicas 

entre os grupos MLT e placebo, na avaliação basal (pré-RP), conforme mostrado na Tabela 1.  

Na avaliação basal (pré-RP), os grupos de MLT e placebo foram semelhantes em relação à 

qualidade subjetiva do sono, avaliada pelo IQSP; sonolência diurna, avaliada pela ESE; duração, 

latência e eficiência do sono, avaliadas pelo diário do sono e parâmetros de actigrafia (TTS, latência 

e eficiência do sono) .  

  

Pacientes encaminhados do 

serviço de Pneumologia = 50 

 

Randomizados = 46 
 

Excluídos 

Melatonina = 22 Placebo= 24 
 

 
Abandonou (n = 2) 

Exacerbação (n = 2) 

 

Abandonou (n = 2) 

Exacerbação (n=1) 

Desordem neurológica 

(n=1) 

 

Gerenciamento de dados e 

análise estatística = 39 

Melatonina = 18 
 

Placebo = 21 
 

Recusaram a assinar o TCLE 

(n=3) 
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Tabela 1. Características individuais e clínicas na avaliação basal de 39 pacientes com 

DPOC clinicamente estável 
 Total 

n=39 

Melatonina 

n=18 

Placebo 

n=21 
Valor de p 

Idade, anos, média ± DP 66,6±10,4 67,0±9,2 66,2±11,5 0,41 

IMC, kg/cm2, média ± DP,  25,5±4,5 27,4±4,5 23,9±4,0 0,22  

Gênero masculino  

n (%)  

 

24(61,5) 

 

11 (61)  

 

13 (62) 

 

0,95 

VEF1 Pós-BD, %pr , 

média ± DP 

42,7±13,1 41,3±12,3 43,9±13,6 0,55  

mMRC 1/2/3/4 6/4/14/15 1/3/5/9 5/1/9/6 0,10  

IQSP ,média ± DP 

Mau dormidor, n(%) 

8,5±3,7 

31 (79) 

9,4±4,4 

13(72) 

7,9±3 

18(86) 

0,19 

0,29 

ESE, média ± DP 

SED n (%) 

9,67±5,48 

13 (33) 

9,1±6 

6(33) 

10±5 

7(33) 

0,60 

1,00 

EHAD-A Masc n (%) / 

Fem n (%) 

7(18%) / 

13(33%) 

4(22%) / 

7(39%) 

3(14%) / 

6(29%) 

0,4  

0,67  

EHAD-D Masc n (%) / 

Fem n (%) 

12(31%) / 

9(23%) 

7(39%) / 

5(28%) 

5(24%) / 

4(19%) 

0,4  

0,7  

Definição das abreviaturas - EHAD A: escala hospitalar de ansiedade e depressão - 

ansiedade; EHAD D: escala hospitalar de ansiedade e depressão - depressão. ESE: escala 

de sonolência de Epworth; mMRC: modified medical research council (escala de 

dispneia); SED: sonolência excessiva diurna. VEF1 pós-BD %pr: Volume expiratório 

forçado no primeiro segundo pós-broncodilatador em percentual do previsto  

 

 

Ao final do estudo, os indivíduos tratados com MLT mostraram uma melhora na qualidade 

subjetiva do sono (9,4 ± 4,4 para 4,3 ± 1,8; p=0,001) e uma redução na frequência de sono 

insatisfatório (13 para 5; p = 0,007).  Similarmente, após a RP, observou-se melhor qualidade 

subjetiva do sono (4,3 ± 1,8 vs. 7,6 ± 2,5; p <0,001) e menor frequência de sono insatisfatório (5 vs. 

17; p = 0,008) no grupo MLT, quando comparado ao placebo (Tabela 2). .  

A melhora na sonolência diurna excessiva, avaliada pela ESE, foi observada apenas no grupo 

MLT (9,2 ± 6,0 a 6,7 ± 4,5; p=0,02) e mostrou uma maior redução dos escores para este grupo (-2,5 

± 2,8 vs. -0,6 ± 2,1; p = 0,012) (Tabela 2).  

A análise do diário do sono mostrou uma melhora no TTS (329,1 ± 69,9 min para 391,9 ± 

73,0 min; p = 0,001), latência do sono (Pré 58,2 ± 27min para Pos 35,0 ± 20,5 min; p = 0,006) e 

eficiência do sono ( Pré%  80,6 ± 9,0 para Pos%  87,4 ± 6,7; p = 0,01) apenas para o grupo MLT 

(Tabela 2).  

A análise dos registros actigráficos evidenciou redução dos despertares após o início do sono 

(WASO) com melhora na eficiência do sono medida em indivíduos tratados com MLT (WASO = 

97,9 ± 32,8 para 65,6 ± 38,1, p = 0,016); Eficiência do sono (%) =  68,6 ± 14,1 para 80,4 ± 12,9; p = 

0,002), mas não com placebo.  
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Em relação à ansiedade, medida através  da EHAD-A, observou-se redução tanto no grupo 

MLT(7,2 ± 5,5 para 2,7 ± 2,1; p = 0,001 ) quanto no grupo placebo (6,2 ± 2,9 para 4,9 ± 3,3; p = 

0,03). A comparação entre os grupos evidenciou redução significativamente maior para o grupo MLT 

(∆MLT= -4,5 ± 4,8 vs. ∆ Placebo = -1,3 ± 2,7; p = 0,0007). Para a depressão, avaliada pela EHAD-

D,  foi observada redução somente para o grupo MLT: (EHAD(D) MLT = 7,8 ± 5,9, para 3,7 ± 2,7; 

p = 0,001). A comparação entre os grupos evidenciou redução significativamente maior para o grupo 

MLT (∆EHAD(D) MLT= -4,1 ± 4,5 vs. -1,3 ± 3,3; p = 0,017) (Tabela 2).  

  

Tabela 2- Valores basais e alterações após a reabilitação pulmonar nos grupos MLT e Placebo 

 Melatonina  

média ± DP 

Placebo 

   média ± DP 

Intergrupo 

Valor de p 

IQSP    

Pontuação total do 

IQSP(média ± DP) 

   

Linha de base 9,4±4,4 7,9±3 0,19 

Pós-tratamento 4,3±1,8 7,6±2,5 0,001a   

Valor de p 0,001a 0,67  

∆ IQSP Total -5,1±3,0 -0,3±2,7 0,000a  

Mau dormidor, n (%)    

Linha de base 13(72,2) 18(85,7) 0,29 

Pós-tratamento 5(27,7) 17(80,9) 0,008c 

Valor de p 0,007 b 0,67  

ESE    

Linha de base 9,2 ± 6,0 10,1 ± 5,0 0,60 

Pós-tratamento 6,7 ± 4,5 9,5 ± 5,1 0,04a 

Valor de p 0,02a 0,24  

∆ ESE -2,5±2,8 -0,6±2,1 0,012a 

DIÁRIO DO SONO    

TST, (min)    

Linha de base 329,1±69,9 360,6±54,5 0,18 

Pós-tratamento 391,9±73,0 371,5±66,9 0,21 

Valor de p 0,001a 0,22  

∆TST 62,8±50,7 14,3±45,3 0,004a 

Latência Sono, (min)    

Linha de base 58,2±27,0 41.0±29 0,13  

Pós-tratamento 35,0±20,5 37,2±26,2 0,39 

Valor de p 0,006a 0,09  

∆ Latencia do sono -23,3±26,9 -3,4±19,0 0,018 a 

Eficiência do sono, (%)    

Linha de base 80,6±9,0 81,5±6,7 0,43 

Pós-tratamento 87,4±6,7 85,3±8,3 0,38 

Valor de p 0,013 a 0,11  

∆ Eficiencia do sono(%) 6,8±9,3 3,8±9,1 0,18 

ACTIGRAFIA “Período    
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3.1.4 Discussão 

 

O presente estudo mostra que a suplementação oral de MLT durante a RP melhora a 

qualidade do sono e os sintomas de ansiedade e depressão em pessoas com DPOC clinicamente 

estável.  

Down” 

Duração do sono, (min)    

Linha de base 365,7±74,0 324,2±94,3 0,085 

Pós-tratamento 396,4±105,2 335,1±97,6 0,046c 

Valor de p 0,27 0,69  

∆Duração do sono 30,6±107,1 11,0±113,3 0,29 

Latência do sono, (min)    

Linha de base 16,5±17 15,3±24,1 0,79 

Pós-tratamento 9,4±4,9 23,9±33,4 0,65 

Valor de p 0,15 0,10  

∆latência do sono -7,1±19,1 8,6±22,3 0,019 a 

Eficiência do sono (%)    

Linha de base 68,6±14,1 64,3±22 0,44 

Pós-tratamento 80,4±12,9 68,4±13,6 0,007 a 

Valor de p 0,002 a 0,36  

∆eficiência do sono 11,8±12,8 4,1±18,2 0,08 

WASO    

Linha de base 97,9±32,8 91,0±50,6 0,32 

Pós-tratamento 65,6±38,1 92,5±50,3 0,047 a 

Valor de p 0,016 a 0,87  

∆WASO -32,3±47,9 0,34±38,6 0,02 a 

EHAD(A) escore média ± 

DP 

   

Linha de base 7,2±5,5 6,2±2,9 0,25 

Pós-tratamento 2,7±2,1 4,9±3,3 0,008 a 

Valor de p 0,001 a 0,03 a  

∆EHAD(A) -4,5±4,8 -1,3±2,7 0,0007a 

EHAD(D) escore média ± 

DP 

   

Linha de base 7,8±5,9 6,5±3,4 0,19 

Pós-tratamento 3,7±2,7 5,2±3,3 0,14 

Valor de p 0,001 a 0,08  

∆EHAD(D) -4,1±4,5 -1,3±3,3 0,017a 

Definição das abreviaturas: ESE: Escala do sono de Epworth; EHAD A: Escala hospitalar 

de ansiedade e depressão - Ansiedade; EHAD D: Escala hospitalar de ansiedade e 

depressão – Depressão; IQSP: Índice de qualidade do sono de Pittsburgh; TST: tempo de 

sono total 

Símbolos  a = test t; b= teste de Wilcoxon; c= Teste U de Mann Whitney 
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Embora não tenha sido desenhado para avaliar a prevalência de distúrbios do sono na DPOC, 

foi observado neste estudo que 79% dos participantes apresentavam má qualidade do sono (IQSP> 

5), confirmando relatos anteriores da alta prevalência de problemas do sono nessa doença (CHIH-

HAO et al., 2016; GEIGER-BROWN et al., 2015; JIN-PING et al., 2008; KWON, WOLFE, LU, 

2009; MCSHARRY et al., 2012; NUNES et al., 2008; OMACHI et al., 2012; TSAI, 2016; ).  

Neste estudo, os efeitos da MLT sobre a qualidade do sono em pessoas com DPOC foram 

avaliados em caráter original no contexto da RP. Ao final do tratamento, a frequência de indivíduos 

classificados como tendo má qualidade do sono (PSQI> 5) diminuiu significativamente naqueles que 

fizeram suplementação de MLT, ao contrário do grupo que realizou apenas RP. Ademais, 

informações obtidas através do diário de sono indicaram melhora importante da duração e da latência 

para o início do sono no grupo que fez uso dessa substância. Este efeito benéfico foi observado 

também objetivamente pela actigrafia, que confirmou que a MLT causou redução da latência para o 

início do sono, aumento da duração e da eficiência do sono e diminuição do tempo acordado após o 

início do sono. Previamente, poucos estudos avaliaram os efeitos da MLT sobre o sono em pessoas 

com DPOC, nenhum dos quais envolveu programas de exercícios físicos ou RP. Nunes e 

colaboradores (2008) realizaram um ensaio clínico controlado incluindo um total de 25 pacientes com 

DPOC estável que fizeram uso de MLT 3 mg ou placebo, à noite, durante 21 dias, e relataram melhora 

significativa da qualidade subjetivo do sono, avaliada pelo IQSP (NUNES et al., 2008). Halvani, 

Mohsenpour, Nasiriani (2013) em ensaio clínico controlado com 54 participantes também fizeram 

uso de MLT 3 mg e avaliaram a qualidade subjetiva do sono obtendo melhora significativa do escore 

do IQSP (HALVAN, MOHSENPOUR, NASIRIANI, 2013). Os efeitos benéficos da MLT sobre a 

qualidade subjetiva e objetiva do sono demonstrados no presente estudo podem ser atribuídos a uma 

combinação de efeitos cronobióticos, isto é, relacionados à capacidade da MLT de promover 

mudanças de fase no sistema temporizador circadiano humano e de reajustar ritmos dessincronizados, 

e efeitos hipnoindutores (ARENDT, SKENE, 2005). O mecanismo para o efeito hipnoindutor da 

MLT ainda não se encontra plenamente elucidado, embora evidências dessa substância a nível de 

SNC sugira envolvimento na regulação da excitabilidade neuronal do sistema GABAérgico 

(HUANG, LI, LENG, 2020). É interessante enfatizar que, ao contrário de outros fármacos utilizados 

para o manuseio de problemas de sono, tais como, os benzodiazepínicos, a MLT não apresenta efeitos 

adversos conhecidos sobre a ventilação e o desempenho cognitivo (NUNES et al., 2008). 

 A atividade física é considerada benéfica para o sono e essa relação parece ser influenciada 

por diversos fatores, tais como, sexo, idade, nível de condicionamento físico, qualidade prévia do 

sono e as características do exercício (intensidade, duração, hora do dia, ambiente). Sabe-se também 

que os distúrbios do sono podem prejudicar a capacidade de exercício e aumentar o risco de lesões 
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(CHENNAOUI et al., 2015). Evidências acumuladas indicam que o exercício físico contribui para 

melhorar a qualidade do sono em doenças crônicas, tais como, doença de Parkinson, insuficiência 

cardíaca, obesidade e asma (AMARA et al., 2020; FREITAS et al., 2018; SUNA et al., 2015).  

Entretanto, estudos prévios com DPOC não identificaram efeitos benéficos do exercício durante a RP 

no padrão de sono desses pacientes (COX et al., 2019; ZANCHET, VIEGA, LIMA, 2004). 

Participantes do presente estudo, submetidos a um programa de reabilitação incluindo treinamento de 

alta intensidade e aeróbico, que não usaram MLT, também não exibiram melhora significativa da 

qualidade do sono, avaliada de forma objetiva ou subjetiva. Essa aparente ausência de efeito benéfico 

do exercício pode estar relacionada a um estado “hiperalerta” secundário à hiperestimulação 

simpática associada à obstrução das vias aéreas, hipóxia ou efeitos de medicação que neutralizam o 

efeito do sono (SCHARF et al., 2010; YOSHIMURA et al., 2012).  

Nos participantes deste estudo, o grau de sonolência diurna basal, avaliado pelo escore da 

ESE, estava, em média, dentro dos limites normais, embora um terço dos pacientes tenha sido 

classificado como apresentando sonolência diurna excessiva. Prevalências similares de sonolência 

diurna foram relatadas anteriormente na DPOC (ALI ZOHAL, YAZDI, KAZEMIFAR, 2013; 

SCHARF et al., 2010). No presente estudo, o grupo que recebeu MLT apresentou, na avaliação pós-

tratamento, níveis de sonolência diurna significativamente inferiores ao grupo placebo, um achado 

que pode estar relacionado ao efeito benéfico da MLT sobre a qualidade do sono. 

Este estudo confirma a frequência elevada de sintomas de ansiedade e depressão em pessoas 

com DPOC, ambos presentes em mais da metade dos participantes por ocasião da avaliação basal. 

Recentemente, foi relatada frequência semelhante de sintomas depressivos em indivíduos com 

DPOC, embora estados de ansiedade tenham sido observados em um número maior (70%) 

(WRZECIONO et al., 2021). Revisão sistemática de 64 estudos com o objetivo de determinar o perfil 

sintomático de pacientes com doenças crônicas progressivas evidenciou, na DPOC grave, prevalência 

de depressão variando de 37 a 71% e de ansiedade de 50 a 75%, dados comparáveis aos de pacientes 

com câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida e doenças cardíacas e renais (SOLANO, 

GOMES, HIGGINSON, 2006). O sofrimento psicológico das pessoas com DPOC, associado a 

sentimentos de impotência, perda de mobilidade e liberdade, pânico e crescente isolamento social, 

manifesta-se, frequentemente, por quadros de ansiedade e depressão (DOYLE et al., 2013). Especula-

se que a inflamação sistêmica e a hipóxia também tenham impacto potencial na prevalência de 

depressão na DPOC. Já foi evidenciado que a baixa saturação arterial de oxigênio está associada a 

lesões da substância branca periventricular, presentes em pacientes com depressão (VAN DIJK et 

al., 2004) e que marcadores inflamatórios mostraram uma forte associação com as taxas de depressão 

em pacientes com DPOC (LU et al., 2013). 
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 Neste estudo, observou-se redução dos sintomas de ansiedade em ambos os grupos ( MLT 

e placebo), embora na comparação entre os grupos tenha sido evidenciada melhora mais pronunciada 

nos indivíduos que receberam MLT. Em relação aos sintomas depressivos, foi observada melhora 

apenas nos participantes que usaram MLT, com diferença significativa na resposta entre os grupos. 

Programas de reabilitação pulmonar estão incluídos entre as intervenções que mais consistentemente 

melhoram transtornos leves do humor na DPOC (GORDON et al., 2019).  Num estudo que incluiu 

63 pacientes com diagnóstico de DPOC e depressão maior, foi observada remissão da depressão em 

39% e resposta clinicamente significativa em 51%, após RP realizada em regime de internação. 

Naqueles indivíduos com história prévia de tratamento para depressão foi verificada redução limitada 

dos sintomas enquanto satisfação e suporte social associaram-se a melhora mais acentuada 

(ALEXOPOULOS et al., 2006). Tem sido sugerido que mecanismos biológicos relacionados ao 

exercício, incluindo alterações na função das monoaminas e na regulação do eixo hipotálamo -

hipófise - supra-renal, bem como, aumento na liberação de opióides endógenos e redução da 

inflamação sistêmica, atuando conjuntamente com mecanismos comportamentais, possam ser 

responsáveis pelos efeitos benéficos da RP em pacientes com DPOC e transtornos leves do humor 

(MAURER et al., 2008). 

A suplementação de MLT promoveu um aumento significativo na melhora dos sintomas de 

ansiedade e depressão, avaliadas pela EHAD. Em termos quantitativos, o uso de MLT promoveu uma 

redução do escore desta escala num valor correspondente ao triplo da pontuação mínima importante, 

estabelecida em 1,32 e 1,4 para ansiedade e depressão, respectivamente (PUHAN et al., 2010). 

Rahman, Kayumov, Shapiro (2010) realizaram um ensaio clínico, randomizado e cruzado com 

melatonina 5 mg e placebo, por 4 semanas com um período de washout de 1 semana entre elas, em 

um total de 20 pacientes com diagnóstico estabelecido de síndrome do atraso de fases do sono e com 

sintomas depressivos (Grupo I; n = 8) e sem sintomas depressivos (Grupo II; n = 12). O tratamento 

com melatonina reduziu significativamente os escores de depressão em pacientes com sintomas de 

depressão, conforme avaliado pela escala Center for Epidemiological Scale-Depression (CES-D) e a 

Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton – 17 (RAHMAN, KAYUMOV, SHAPIRO, 2010). 

Tem sido sugerido que diversas propriedades da MLT podem estar envolvidas na sua ação sobre o 

humor, incluindo seu papel como temporizador interno e como neurohormônio estreitamente 

relacionado ao sistema monoaminérgico, bem como, efeitos indiretos através do sistema imune e da 

resposta ao estresse. Portanto, de acordo com esta visão, não se trataria de um efeito antidepressivo 

propriamente dito, mas de um padrão complexo e multifatorial de regulação sistêmica (TONON et 

al., 2021).  
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Um dos pontos fortes do presente estudo pode ser destacada a utilização de actigrafia, que 

confirmou objetivamente a melhora da qualidade do sono associada à suplementação de MLT na RP. 

Dentre as limitações, deve ser considerada a ausência de medidas objetivas do grau de sonolência 

diurna. O Teste das latências múltiplas do sono (TLMS), que quantifica a capacidade a adormecer 

em múltiplas e repetidas oportunidades ao longo do dia, é considerada a medida objetiva padrão para 

sonolência excessiva diurna. Além do TLMS, uma outra medida objetiva com larga aceitação clínica 

é o Teste de manutenção da vigília. Contudo, ambos os testes requerem estrutura laboratorial, são de 

execução demorada e acarretam custos elevados (LITTNER et al., 2005). Por outro lado, a ESE, 

empregada neste estudo, é um instrumento simples e de baixo custo, reconhecido como a medida 

subjetiva de sonolência diurna mais amplamente utilizada, tanto no contexto clínico quanto de 

pesquisa (KENDZERSKA et al., 2014). É importante considerar também que existe uma distinção 

entre a presença de sintomas depressivos, conforme avaliado pela EHAD, e o diagnóstico de 

transtorno depressivo, conforme estabelecido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5), que geralmente requer uma avaliação do quadro clínico por especialista e 

entrevista estruturada.  

.   
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3.2 Estudo 2: A suplementação de melatonina pode potencializar a reabilitação pulmonar na 

DPOC: um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo 

 

3.2.1 Objetivo 

 

Analisar o efeito da melatonina exógena sobre a força muscular respiratória, capacidade 

funcional e qualidade de vida em pacientes com DPOC submetidos a um programa de reabilitação 

pulmonar.  

 

3.2.2 Pacientes e métodos 

 

A população foi constituída por pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em 

acompanhamento no Ambulatório de Pneumologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da 

Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC). 

Os critérios de seleção para o programa de reabilitação incluíram pacientes do Serviço de 

Pneumologia do HUWC-UFC de ambos os sexos; com diagnóstico médico de DPOC baseado nas 

diretrizes GOLD (MIRZA et al., 2018) com estabilidade da doença, sem exacerbação ou agravamento 

dos sintomas respiratórios, aumento do uso de medicação de rotina e capacidade de mobilização 

independente. Foram excluídos os pacientes com exacerbação da DPOC, com comprometimento 

ortopédico ou neurológico que poderia tornar os indivíduos incapazes de completar o treinamento 

físico, pacientes que não completaram o período de 12 semanas de reabilitação pulmonar (RP). Os 

pacientes leram, concordaram e assinaram o consentimento livre e esclarecido do Comitê de Ética do 

HUWC-UFC sob o protocolo nº 1.127.072 e o ensaio clínico foi aprovado pelo Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos (ReBEC), identificador RBR99gyq8. 

 

Desenho do estudo  

 

Trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. O 

período de tratamento foi de 12 semanas. Inicialmente, os participantes foram submetidos a uma 

avaliação para obtenção de dados demográficos e clínicos relevantes para a realização de um 

programa de reabilitação pulmonar. O estadiamento da DPOC, conforme o Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), foi obtida por espirometria prévia obtida na avaliação 

médica que consistiu na mensuração do FEV1% Pós-BD e grau de dispneia pelo mMRC. Os pacientes 

foram então alocados aleatoriamente nos grupos MLT ou placebo, através de um processo de 
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randomização em bloco, realizado para garantir igual proporção de participantes tratados com cada 

uma das substâncias. Para tanto, utilizaram-se frascos idênticos, porém codificados por um sistema 

elaborado por farmacêutica da Unidade de Pesquisa Clínica da UFC, mantido sob absoluto sigilo dos 

pesquisadores e pacientes ao longo de todo o período de coleta de dados. Os frascos foram fornecidos 

em lotes (quatro por lote), dois dos quais contendo 90 cápsulas de MLT de liberação rápida (3mg) e 

os outros dois com 90 cápsulas idênticas de placebo (amido em pó). A cada paciente incluído no 

estudo foi entregue um frasco, juntamente com instruções para que fosse tomada uma cápsula por 

dia, por um período de 12 semanas, duas horas antes de dormir à noite. Nesse intervalo, os integrantes 

do estudo foram submetidos à RP três vezes por semana, totalizando 36 encontros, onde eram colhidas 

informações sobre os efeitos adversos, a adesão e a possível exacerbação dos sintomas.  

Foram realizadas as seguintes atividades: Exercícios respiratórios realizados com 

POWERbreathe Classic Medic, com 40% da carga obtida na avaliação da manovacuometria 

(MINAHAN et al., 2015), aquecimento musculares, fortalecimento muscular de membros superiores 

com 50% da carga máxima obtida no teste incremental (LANGER et al., 2009) realizando exercícios 

nos padrões de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP)(COSTOSO et al., 2003). 

Prosseguindo ao treinamento físico realizava-se exercícios para fortalecimento de membros 

inferiores, com incremento da carga de acordo com a tolerância do paciente (aumento de 0,5 kg a 

cada três a seis sessões). Para o treino aeróbico utilizava-se a modalidade cicloergômetro modelo 

Ergo 167 Cycle, Ergo-FIT® com intensidade de 80% da carga máxima obtida no teste incremental 

de MMII, alternando com a modalidade esteira da marca Proaction BH Fitness®. A potência da 

bicicleta e a velocidade da esteira eram aumentadas, respeitando-se a tolerância de cada paciente. A 

queixa de dispneia e/ou fadiga muscular foram fatores limitantes para prosseguimento dos exercícios. 

Ao final de cada sessão, o paciente permanecia sentado por cinco minutos realizando técnicas de 

relaxamento. O uso de oxigenoterapia contínua, quando necessário, foi realizado conforme a 

prescrição médica, com um fluxo de oxigênio necessário para manter SatO2 ≥ 92% e foi 

constantemente monitorado por meio de oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Os 

pacientes foram avaliados pelo mesmo fisioterapeuta antes e após as 36 sessões. Todas as medidas 

foram repetidas no final do ensaio (12ª semana) para comparação. Apenas após o último integrante 

do estudo ter concluído o período de tratamento, os códigos foram revelados, permitindo a 

composição e posterior análise estatística dos testes nos grupos (MLT) e controle (placebo).  
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Instrumentos e medidas 

 

Todas os pacientes foram avaliados antes (T0) e após a 12ª semana do tratamento (T1) 

quanto a dispneia, a capacidade funcional, a força muscular respiratória e periférica e a percepção de 

estado de saúde. 

Para avaliação do nível de dispneia foi utilizada a escala de estado funcional do Medical 

Research Council (MRC) modificada para avaliar quanto a dispneia afetava a funcionalidade dos 

pacientes (ANEXO F). Essa escala se baseia nos graus das diferentes atividades que levam a dispneia, 

variando entre e 0 à 4 (KOVELIS et al., 2008). 

A capacidade de exercício foi avaliada pelo TC6 e pelo teste de carga máxima para membros 

superiores e inferiores, a força muscular respiratória pelo uso do manovacuômetro, a força muscular 

periférica pelo uso de um dinamômetro e os testes incrementais para a avaliação carga inicial de 

exercícios. A percepção do estado de saúde e qualidade de vida foi avaliada pelos questionários AQ20 

e CAT. 

O TC6 Teste de caminhada durante seis minutos consistiu na avaliação da distância máxima 

percorrida pelo paciente durante seis minutos. Este procedimento foi realizado em um corredor de 30 

metros de comprimento com incentivos padronizados durante o teste de acordo com os parâmetros 

recomendados pela ATS (ATS, 2002). Cada paciente realizou o TC6 inicial duas vezes em dias 

alternados e o melhor TC6min foi registrado para aferir os valores pré-programa (HOLLAND et al., 

2014). Os parâmetros aferidos antes, durante e após o teste foram a frequência respiratória, frequência 

cardíaca, a saturação da hemoglobina pelo oxigênio (SatO2) e a percepção da intensidade de esforço 

físico pela escala de Borg modificada (ANEXO G) (BORG, 1995). O valor previsto da distância 

percorrida foi calculado utilizando a equação segundo Britto e colaboradores (2013) (ANEXO H). 

O teste de carga máxima constou do protocolo de exercícios em cicloergômetro com uma 

fase de repouso de pelo menos 3 minutos, iniciando com a carga mínima do equipamento (15watts) 

por 2 minutos, com incrementos minuto a minuto de 5watts da taxa de trabalho, seguida por uma fase 

de recuperação de pelo menos pelo menos 2 minutos (ANEXO I) (RADTKE et al., 2019). O teste 

fora interrompido quando o paciente manifestasse verbalmente a impossibilidade de continuar ou 

quando não conseguisse manter a cadência mínima de 60 rpm. 

O teste de carga máxima para os membros superiores consistiu no teste incremental de 

membros superiores (TIMMSS) com elevação de pesos realizando um movimento na diagonal 

primária do método de FNP (Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva) - Método Kabat (VOSS; 

IONTA; MYERS, 1987), com o membro dominante, durante dois minutos alternados com período 

de repouso idêntico (ANEXO J). A carga inicial de 0,5 Kg era progressivamente aumentada com 0,5 
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Kg a cada sequência de dois minutos, até o limite de tolerância do paciente, que foi determinado pela 

incapacidade do mesmo em realizar o movimento de forma coordenada, ou pela impossibilidade 

física de finalizar a sequência iniciada no tempo programado (VELLOSO et al., 2013). Os parâmetros 

aferidos antes, durante e após o teste foram a frequência respiratória, frequência cardíaca, a pressão 

arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD), a saturação da hemoglobina pelo oxigênio (SpO2) e a 

percepção da intensidade de esforço físico pela escala de Borg modificada.  

Para a força de preensão palmar foi utilizado o dinamômetro hidráulico manual (Jamar®, 

Califórnia, EUA) de acordo com as recomendações da The American Society of Hands Theraphists 

(ASHT). Os pacientes foram orientados a se manterem sentados, com ombro abduzido e neutralmente 

rodado, cotovelo flexionado a 90º, antebraço em posição neutra de prono-supinação e articulação do 

punho entre 0º e 30º de extensão. Foram executadas três medidas com o membro dominante, com 

tempo de descanso de 60 segundos entre cada medida (ANEXO K) (BOADELLA et al., 2005; 

SOARES et al., 2012). Os valores foram expressos como percentual do previsto de acordo com 

Novaes e colaboradores, (2009). 

Os parâmetros aferidos antes, durante e após o teste foram a frequência respiratória, 

frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD), a saturação da hemoglobina 

pelo oxigênio (SatO2) e a percepção da intensidade de esforço físico pela escala de Borg modificada.  

A avaliação da força muscular respiratória foi realizada medindo-se as pressões máxima 

inspiratória e expiratória (PImáx e PEmáx) de acordo com o método proposto por Black , Hyatt, 

(1969), seguido por Neder e colaboradores, (1999), por manovacuômetro digital MVD 300 

(Globamed. Porto Alegre, RS, Brasil) calibrado de -300 a +300cm H2O. A carga inicial de 

treinamento correspondeu a uma carga linear de 40% da PImáx basal. O treinamento foi realizado 

com o paciente sentado numa cadeira e com os pés apoiados no chão utilizando o POWERbreathe 

Classic Medic, um equipamento utilizado para treinar a musculatura inspiratória e, 

consequentemente, melhorar a performance em pacientes com doenças respiratórias através de uma 

resistência sentida ao realizar a inspiração. A cada 4 a 5 sessões o paciente era submetido novamente 

a manovacuometria para recalcular a carga de treinamento (ANEXO L) (“POWERbreathBRASIL”, 

2015). 

Para a percepção do estado de saúde e qualidade de vida foi utilizado o AQ20, um 

instrumento específico desenvolvido para DPOC, traduzido e validado para uso no Brasil, que é 

composto por 20 questões com pontuação de 0 a 20. Quanto maior a pontuação pior a percepção sobre 

o estado de saúde (ANEXO M)(CAMELIER, ROSA, JONES, 2003).  

Para avaliação do impacto dos sintomas da DPOC foi utilizado o CAT (COPD Assessment 

Test), um instrumento validado no Brasil que analisa o impacto da DPOC na qualidade de vida dos 
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pacientes, permitindo-lhes descrever os seus sintomas com mais precisão. O CAT é um questionário 

que contém oito questões que abordam o impacto dos sintomas na DPOC.  Para cada questão, há uma 

pontuação que varia de zero a cinco (ANEXO N). Ao final do teste, soma-se a pontuação de todas as 

respostas. Os resultados variam de acordo com a faixa dos escores obtidos, classificados da seguinte 

forma em relação ao impacto clínico: 6-10 pontos, leve; 11-20, moderado; 21-30, grave; e 31-40, 

muito grave (SILVA et al., 2013). 

 

Protocolo Clínico  

 

Inicialmente, todos os pacientes realizaram testes de pré reabilitação seguindo o protocolo do 

PR do Serviço de Reabilitação do HUWC-UFC, que incluiu uma avaliação física funcional. Neste 

período, todos os pacientes elegíveis foram solicitados a preencher os questionários AQ20 e CAT. A RP 

foi iniciada durante 12 semanas com 3 sessões semanais no período da tarde. 

Todos os indivíduos participaram da RP ambulatorial de 12 semanas (3 sessões / semana). Em 

cada sessão, incluindo treinamento respiratório, foi fornecido treinamento de exercício com 

cicloergômetro de membro inferior. Cada sessão de treinamento foi de 60 min e foi acompanhada de perto 

por um fisioterapeuta. A taxa de trabalho, a SpO2, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a percepção 

de esforço na fadiga das pernas e a dispneia pela escala de Borg modificada durante o treinamento foram 

monitoradas. Cada sessão foi composta por exercícios físicos de treinamento muscular respiratório, 

aquecimento, exercícios intervalados com fortalecimento dos membros superiores e inferiores, 

condicionamento aeróbico finalizando com alongamento e relaxamento muscular. 

Ao final do período de RP, todas avaliações foram repetidas para comparação com valores de 

referência. 

 

Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada pelo programa Statistical Package for Social Science V21.0 

(SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). Os dados são apresentados como média e desvio padrão, sendo 

considerado significativo p <0,05. . Para as variáveis foram calculadas as média de cada grupo (MLT 

e Placebo). O teste de Kolmogorov - Smirnov foi utilizado para avaliação da normalidade. Na análise 

entre grupos para as variáveis com distribuição contínua, foi utilizado o teste t de Student, para as 

variáveis que não atendiam ao requisito de homogeneidade de variâncias foi utilizado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. Para a análise intergrupo, foi usada a o teste t de Student nao-pareado ou 
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o teste U de MannWhitney. O qui-quadrado foi utilizado para comparar os grupos quanto ao grau de 

dispneia (mMRC 1,2,3,4) e impacto clinico dos sintomas pelo CAT (CAT <10/≥10). 

 

3.2.3 Resultados 

 

Quarenta e seis pacientes com 66 ± 10,4 anos foram randomizados para receber 3 mg de 

MLT (n = 18) ou placebo (n = 21), conforme descrito no Fluxograma 2. 

 

Fluxograma 2 – Processo de Inclusão de pacientes 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em média, a avaliação basal não evidenciou diferenças significativas entre os grupos MLT 

e placebo em termos de idade, sexo, IMC, parâmetros de espirometria, gravidade da dispneia 

(mMRC), escore do CAT, percepção do estado de saúde pelo AQ20, funcionalidade observada no 

TC6min, força muscular periférica e pressões respiratórias máxima (Tabela 3). 
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Tabela 3. Características basais dos indivíduos com DPOC. 

 TOTAL 

n=39 

MELATONINA 

n=18 

PLACEBO 

n=21 

Valor de p 

Idade, média ± DP 66,59±10,4 67±9,2 66,2±11,5 0,41  

IMC, média ± DP, kg/cm2  25,5±4,5 27,4±4,5 23,9±4,0 0,22  

Gênero, n (%) 

Masculino  

 

24(61,5) 

 

11 (61)  

 

13 (62) 

 

0,95  

VEF1%, média ± DP 42,7±13,1 41,3±12,3 43,9±13,6 0,55  

mMRC 0/1/2/3/4 0/6/4/14/15 0/1/3/5/9 0/1/5/9/6 0,10  

CAT <10/≥10 2/37 1/17 1/20 0,91  

BODE index, mean ± SD 4,1±1,5 4,5±1,1 4,0±1,6 0,18  

 Definição das abreviaturas: CAT - COPD assessment test; IMC - índice de massa corporal; mMRC-  

escala de dispneia modificada; VEF1% Pós-BD - volume expiratório forçado pós-broncodilatador 

 

Ao final da RP, o grupo MLT apresentou maior DTC6 (496m) comparada com o grupo 

placebo (457m; p= 0,026), embora tenha sido observado uma diferença mínima significante também 

para o grupo placebo (∆ = 25 m) (HOLLAND et al., 2014). Houve melhora na dispneia intragrupos 

(BORG com ∆ = 0,7; p = 0,001 em ambos os grupos). No entanto, foi encontrada diferença 

significativa apenas nos indivíduos que receberam MLT, em relação aos valores basais, na FC de 

recuperação após 5 min de esforço (87bpm para 80bpm; p = 0,001) na percepção de fadiga de 

membros inferiores (BORG: 4 para 3; p = 0,047) (Tabela 4). 

O teste incremental de membros inferiores (TIMMII) mostrou, ao final do período de RP, 

superioridade do grupo MLT na potência desenvolvida (57,8W vs. 46,4W; p=0,000). Na avaliação 

intragrupo, observou-se, no grupo MLT, uma melhora na FC após o esforço (116,8bpm para 

108,0bpm; p = 0,004), no BORG respiratório (5,8 para 4,5; p = 0,003) e no BORG de MMII (6,0 para 

5,2; p = 0,012) (Tabela 4).  

Para o teste incremental para membros superiores (TIMMSS) foi observado, ao final do 

período de RP, superioridade do grupo MLT na carga realizada (2,7kg vs. 2,0Kg; p=0,001) e na 

percepção de fadiga de MMSS (BORG 4,5 para 3,9, p=0,02) (Tabela 4). 

O grupo MLT exibiu uma maior FPP, em termos de percentual do previsto, ao final da RP, 

em relação ao grupo placebo (respectivamente, 105,3% vs. 86,2%; p=0,000). Uma melhora deste 

parâmetro, em relação aos valores basais foi observada em ambos os grupos, respectivamente, (89,3 

para 105,3; p= 0,000); (82,6 para 86,2; p=0,005) (Tabela 4)  

 

Tabela 4- Valores basais e alterações após a reabilitação pulmonar no grupo MLT e Placebo 
 MELATONINA 

média±DP 

PLACEBO  

média±DP 

Valor de p 

TC6    

DTC6m    

Pré- reabilitação 424,7±55 432±92 0,42 
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Pós reabilitação 496±53 457±83 0,026c 

Valor de p 0,000b 0,006b  

∆ (m) 71,0±26,1 25,0±36,0 0,000 c 

FC 5min pos-teste (bpm)    

Pré- reabilitação 87,0±14,0 89,0±10,9 0,878  

Pós reabilitação 80,5±13,7 85,5±13,8 0,270   

Valor de p 0,001b 0,129   

Dispneia pos teste (Borg)    

Pré- reabilitação 3,8±0,8 4,7±1,5 0,06  

Pós reabilitação 3,1±1 4,0±1,4 0,09  

Valor de p 0,001b 0,001b  

∆ BORG 0,7 0,7  

Fadiga MMII pós teste 

(Borg) 

   

Pré- reabilitação 4,0±1,3 4,0±2,0 0,47  

Pós reabilitação 3,0±1,5 4,0±2,0 0,023a 

Valor de p 0,047a 0,831  

FMP    

TIMMII    

Potência(W)    

Pré- reabilitação 39,3±9,8 39,4±9,5 0,49 

Pós reabilitação 57,8±9,3 46,4±5,7 0,000 a 

Valor de p 0,000a 0,01 a  

∆ (W) 18,4±5,1 7,0±10,6 0,000 a 

FC 5min pos-teste (bpm)    

Pré- reabilitação 116,8±10,0 111,0±17,0 0,228 

Pós reabilitação 108,0±10,7 110,0±16,0 0,563  

Valor de p 0,004 a 0,634   

Dispneia pós-teste (Borg)    

Pré- reabilitação 5,8±1,6 5,3±1,8 0,370  

Pós reabilitação 4,5±1,5 5,4±1,5 0,088  

Valor de p 0,003a 0,818   

Fadiga (MMII) pós teste 

(Borg) 

   

Pré- reabilitação 6,0±1,2 6,0±1,6 0,635 

Pós reabilitação 5,2±1,2 5,7±1,6 0,373 

Valor de p 0,012a 0,409   

TIMMSS(Kg)    

Peso levantado    

Pré- reabilitação 1,58±0,3 1,81±0,4 0,124  

Pós reabilitação 2,7±0,5 2,0±0,4 0,001c 

Valor de p 0,000b 0,000b  

∆ (Kg) 0,86±0,28 0,21±0,33 0,000c 

Dispneia pós teste (Borg)    

Pré- reabilitação 3,5±1,9 3,6±1,6 0,845 

Pós reabilitação 3,0±1,7 3,1±1,4 0,717 

Valor de p 0,44 0,47  
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Fadiga pós-teste (Borg)    

Pré- reabilitação 4,5±1,3 4,4±1,5 0,674 

Pós reabilitação 3,9±1,1 4,3±1,1 0,269 

Valor de p 0,024a 0,628ͽ  

FMP    

FPP % Predito    

Pré- reabilitação 89,3±13,0 82,6±16,3 0,16 

Pós reabilitação 105,3±14,1 86,2±15,7 0,000c 

Valor de p 0,000a 0,005b  

FMR     

PImáx %predito    

Pré- reabilitação 89,5±26,4 75,8±18,3 0,065 

Pós reabilitação 111,2±32 79,9±16,3 0,001a 

Valor de p 0,000a 0,039a  

∆ (%) 21,6±15,4 4,09±8,48 0,000a 

PEmáx %predito    

Pré- reabilitação 95,4±28,8 78,7±26,7 0,035 c 

Pós reabilitação 109,4±30,5 82,8±28,0 0,005c 

Valor de p 0,000b 0,039 b  

∆ (%) 13,9±8,9 4,1±12,7 0,004c 

mMRC 0/1/2/3/4    

Pré- reabilitação 0/1/3/5/9 0/1/5/9/6 0,10 

Pós reabilitação 3/8/4/2/1 2/10/3/3/3 0,81 

Valor de p 0,004d 0,01d  

mMRC     

Pré- reabilitação 3,33±0,77  2,76±1,14 0,14  

Pós reabilitação 1,44±1,10  1,76±1,26 0,20 

Valor de p 0,03 b 0,03a  

AQ20    

Pré reabilitação 11,4±3,9 9,9±5,2 0,15 

Pós reabilitação 4,5±2,1 8,0±4,1 0,017a 

Valor de p 0,000 a 0,000 a  

∆ AQ20 -6,9±3,0 -1,9±2,4 0,000 a 

CAT    

Pré- reabilitação 23,2±7,4 20,1±5,9 0,08 

Pós reabilitação 12,1±3,3 16,6±5,9 0,003 a 

Valor de p 0,000 a 0,009 a  

∆ CAT -11,0±6,4 -3,6±5,6 0,000 a 

Definição das abreviaturas: AQ20: airways questionnary 20; CAT: COPD assessment questionnary; 

DTC6: distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos; DP: desvio-padrão; FC: 

frequência cardíaca; FMP: força muscular periférica; FMR: força muscular respiratória; FPP: força 

de preensão palmar; MMII: membros inferiores; mMRC: modified medical research council; 

MMSS: membros superiores; PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória 

máxima; Resp. respiratório; SatO2: Saturação periférica de oxigênio 

Símbolo: a =Teste T Student; b =teste de Wilcoxon; c =teste U de MannWhitney; d= Qui-quadrado 
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Analisando a FMR, verificou-se que houve um  aumento significante, no percentual do valor 

predito (% pr) para PImáx ao final do período de RP com superioridade do grupo MLT 

(111,2cmH2O2 (% pr) vs. 79,9 (% pr) cmH2O; p=0,001). Para os valores de PEmáx, foi observado ao 

final do período de RP, superioridade também do grupo MLT de forma significativa no percentual 

do predito (109% vs. 82,8%; p=0,005) (Tabela 4).  

A sensação de dispneia observada pelo mMRC mostrou significativa melhora em ambos os 

grupos, de (3,33 para 1,44, p=0,03) no grupo MLT e de (2,76 para 1,76, p=0,03) no grupo placebo 

(Tabela 4). 

A percepção do estado de saúde aferida pelo AQ 20, após a RP, foi superior nos pacientes 

que utilizaram MLT, comparados ao grupo placebo com redução nos escores de AQ20 (-6,9 vs. -1,9; 

p=0,000), embora tenha sido observada na avaliação intragrupos melhora significante em ambos os 

grupos (p=0,000).  

Na percepção do estado de saúde por meio da quantificação do impacto dos sintomas comuns 

da DPOC aferida pelo CAT, após a houve uma diferença significativa da MLT na redução do impacto 

dos sintomas entre os grupos (-11,0 vs.-3,6; p= 0,000).  

 

3.2.4 Discussão 

 

Este estudo mostra que a administração diária de MLT oral em pessoas com DPOC que 

realizam RP por 12 semanas aumenta os ganhos da capacidade funcional de exercício, tanto em 

termos de resistência do músculo esquelético quanto de força muscular. O tratamento com MLT 

também está associado a uma melhora mais acentuada na força muscular inspiratória e na percepção 

dos sintomas de dispneia e na qualidade de vida relacionada à saúde em comparação com o grupo 

placebo na conclusão do programa de RP. 

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a investigar os efeitos da suplementação de MLT 

na RP em pessoas com DPOC. Anteriormente, uma revisão sistemática com metanálise, incluiu 74 

estudos com 2.506 participantes, sobre os efeitos de intervenções complementares ao treinamento 

físico convencional em RP na DPOC, nenhum estudo de suplementação de MLT foi descrito. 

Curiosamente, essa revisão sistemática relatou poucos beneficios clinicamente relevantes na 

capacidade de exercício em relação ao treinamento físico convencional. Os resultados favorecendo a 

terapia “add-on” foram observados para treinamento físico adicional: ventilação não invasiva, 

tiotrópio, hormônio do crescimento, vitamina D, proteínas / gorduras e aminoácidos. Em contraste 

com o presente estudo, nenhuma categoria de intervenção única demonstrou benefícios 

estatisticamente significativos com múltiplos desfechos (CAMILLO et al., 2016). 



62 

A MLT tem sido o foco de intensa investigação nos últimos anos devido aos seus múltiplos 

efeitos antioxidantes, antiinflamatórios, antineoplásicos e propriedades regulatórias circadianas e 

endócrinas. Entretanto, as funções e os mecanismos de ação da MLT no desenvolvimento e 

regeneração muscular receberam menos atenção. Foi relatado que a MLT desempenha um papel 

significativo no metabolismo (SARTORI et al., 2009; HA et al., 2006; DE ALMEIDA et al., 2006) 

e regeneração muscular (STRATOS et al., 2012; MEHANNA et al., 2017; FAVERO et al., 2019; 

OSTJEN et al., 2019), assim como, na homeostase das células-tronco musculares (LUCHETTI et al., 

2014; SALUCCI et al., 2016). Evidências também indicam que a MLT exerce um efeito protetor 

contra o dano oxidativo nos músculos esqueléticos e pode atuar como um agente terapêutico eficaz 

em distúrbios relacionados aos músculos, conforme revisado recentemente (CHEN, YOU, SHAN, 

2020). Na distrofia muscular de Duchenne (DMD), uma condição caracterizada por ausência de 

distrofina, inflamação crônica, dano sarcolemal e degeneração do músculo esquelético, a 

administração de doses relativamente elevadas de MLT resultou numa diminuição significativa nos 

níveis plasmáticos de nitritos, peroxidação lipídica, citocinas e marcadores plasmáticos de lesão 

muscular, após 3 meses, com redução adicional 9 meses depois. Tais achados indicam que a MLT 

pode atenuar o processo degenerativo muscular por meio da redução do estresse oxidativo e da 

inflamação, diretamente envolvidos no processo distrófico (CHAHBOUNI et al., 2010).  

Adicionalmente, é necessário considerar que os maiores ganhos em desfechos de capacidade 

física com uso da MLT podem estar associados, pelo menos em parte, aos seus efeitos benéficos sobre 

a qualidade do sono (NUNES et al., 2008). Estudo anterior envolvendo 932 participantes com DPOC 

avaliados por actigrafia observou uma associação entre melhor qualidade objetiva do sono e maior 

quantidade de atividade física na vida diária (SPINA et al., 2017).  

O desfecho primário deste estudo foi o teste de caminhada de seis minutos, amplamente 

utilizado para caracterizar a gravidade e avaliar o progresso de pacientes com pneumopatiascrônicas 

antes e depois de intervenções clínicas, tais como, a RP (ANDRIANOPOULOS et al., 2015; PEREZ 

et al., 2019). Os resultados observados indicam que participantes de ambos os grupos atingiram a 

diferença mínima importante na DTC6 após a RP, previamente definida como 25 a 33m para pessoas 

com doença respiratória crônica (HOLLAND et al., 2014). A melhora observada após a 

administração de MLT foi cerca de 67% maior do que a relatada em revisão sistemática com 

metanálise que avaliou 38 estudos com 1.012 pacientes e encontrou uma diferença média de 45m 

(MCCARTHY et al., 2015). Além disso, os pacientes que receberam MLT apresentaram redução 

significativa na percepção de fadiga nos membros inferiores e na frequência cardíaca no período de 

recuperação após o esforço, o que confirma um efeito benéfico da suplementação de MLT na melhora 

da tolerância ao exercício e da aptidão cardiovascular após a RP. Previamente, ensaio clínico duplo-
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cego, envolvendo 36 pacientes com DPOC clinicamente estável, randomizados para receber MLT 

3mg ou placebo por 3 meses, não observou melhora na capacidade de exercício avaliada pelo 

TC6min, apesar de terem sido demonstrados efeitos benéficos sobre a dispneia e o estresse oxidativo 

pulmonar. Uma vez que os participantes daquele estudo não realizaram RP, é razoável supor que os 

ganhos observados no presente estudo sejam devidos à ação combinada da MLT e do exercício físico 

(DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012). 

Da mesma forma, foi observada diferença significativa na redução na FC de recuperação 

após o esforço e no índice de esforço percebido pela escala de BORG modificada a favor do grupo 

MLT no cicloergômetro, além da melhora na potência exercida, refletindo o efeito ergogênico da 

MLT em promover um melhor desempenho no exercício e recuperação. Resultados semelhantes 

foram encontrados anteriormente com melhora na resistência ao exercício em cicloergômetro em 

participantes adultos saudáveis que receberam a administração aguda de 6mg MLT (BECK et al., 

2018). A explicação pode ser baseada em outro estudo (VIEIRA et al., 2007) ao identificar que níveis 

mais baixos de proteína C reativa foram associados à recuperação mais rápida da FC em idosos 

sedentários. Eles argumentaram que o sistema nervoso parassimpático está relacionado à regulação 

inflamatória, ação da MLT já investigada (DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012). 

O presente estudo mostra um incremento significativo na força muscular periférica, avaliada 

pela força de preensão manual e testes incrementais de membros superiores, após RP para ambos os 

grupos MLT e placebo, confirmando relatos anteriores (KNEPPERS et al., 2019). Porém, os valores 

de força de preensão manual e carga máxima sustentada no teste incremental de membros superiores 

mostraram superioridade, após o treinamento, no grupo MLT, comprovando que a MLT atua na 

capacidade de gerar força, concordando com estudos que demonstraram que a MLT leva a períodos 

mais longos de contração muscular, melhora a força muscular, preserva os estoques de glicogênio, 

ajuda a prevenir o estresse oxidativo extra e intracelular e protege contra danos musculares em 

treinamentos com resistência (LEONARDO-MENDONÇA et al., 2017; BECK et al., 2015; 

MAZEPA et al., 2000).   

Ao avaliar a força muscular respiratória (RMS) neste estudo, observou-se que os pacientes 

apresentaram uma melhora no percentual de PImáx e PEmáx em relação ao valor previsto em ambos 

os grupos, corroborando com estudos anteriores (BEAUMONT et al., 2018; LAN et al., 2018) que 

demonstraram melhora na força muscular respiratória em pacientes submetidos a RP. Porém, a 

superioridade da MLT em aumentar a FMR aqui observada em ambos os grupos, pode ser explicada 

por seu potencial efeito terapêutico já comprovado dado por sua ação antiinflamatória (DE MATOS 

CAVALCANTE et al., 2012), na redução do processo degenerativo muscular (CHAHBOUNI et al., 

2010; HIBAOUI et al., 2011; HEWITT et al., 2018) na melhora da fisiologia muscular (GOMEZ-
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PINILLA et al., 2006), em processos relacionados ao músculo sarcopênico (COTO-MONTES et al., 

2016), melhorando assim a força muscular periférica e respiratória desses indivíduos. 

Neste estudo, a RP acompanhou-se de melhora da dispneia, avaliada pelo escore mMRC, 

em ambos os grupos. A RP tem sido relatada como útil na redução da dispneia (LÖTTERS et al., 

2002; RAMON et al., 2018; GOLD, 2021). Uma recente revisão sistemática e meta-análise de 42 

estudos com 2.150 participantes mostrou que programas de RP, incluindo treinamento de resistência 

de membros inferiores, em um período de intervenção de 4 a 12 semanas, melhoraram a dispneia em 

pacientes estáveis com DPOC (HIGASHIMOTO et al., 2020). Outro estudo randomizado, duplo-

cego e controlado por placebo de 36 pacientes clinicamente estáveis com DPOC moderada a muito 

grave, não submetidos à RP, o tratamento com 3 mg de MLT por três meses foi associado a uma 

melhora significativa na gravidade da dispneia, medida pelo mMRC, sem alterações da função 

pulmonar ou da capacidade funcional de exercício. Além disso, foi relatado que os pacientes que 

apresentaram melhora da dispneia apresentaram maior redução dos níveis de 8-isoprostano no 

condensado do ar exalado (DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012). Anteriormente, tambem foi 

descrita uma correlação entre os marcadores de estresse oxidativo pulmonar e a gravidade da dispneia 

na DPOC (MAKRIS et al., 2008).  

Também é consistente que o estado de saúde melhora com a redução dos sintomas. A 

redução da dispneia e da frequência das exacerbações tendem a uma melhora da qualidade de vida e 

do estado de saúde (SANTOS et al., 2014; PEHLIVAN et al., 2018). Verificando a percepção do 

paciente quanto qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) nesta pesquisa, constatou-se que, 

semelhante ao mMRC em prever com precisão uma significativa ganho pós-PR, a pontuação CAT e 

AQ20 neste estudo também mostraram um ganho significativo em ambos os grupos ao longo de um 

período de 12 semanas depois de iniciar a RP com superioridade observada no grupo de MLT 

sugerindo que o estado geral de saúde são fatores relevantes que podem interferir na qualidade de 

vida dos indivíduos com DPOC. 

Ganhos significativos nos escores AQ20 e CAT após RP foram encontrados neste estudo 

para ambos os grupos. Em média, os indivíduos que receberam MLT relataram uma melhora maior 

em comparação com o placebo. Essa melhora geral tanto na pontuação AQ20 como do CAT pode 

ser, pelo menos em parte, explicada pela redução geral da gravidade da dispneia. Por outro lado, os 

maiores ganhos de capacidade funcional observados nos participantes que receberam MLT podem 

estar relacionados à maior pontuação de melhora no CAT observada nesses sujeitos do estudo. Foi 

demonstrado que, na DPOC, o aumento da gravidade da dispneia está associado a uma redução nas 

atividades de vida diária e piora do estado de saúde e da qualidade de vida. À medida que a doença 

progride, a gravidade da dispneia e a frequência das exacerbações tendem aumentar, levando o 
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paciente a uma redução nas atividades da vida diária e uma piora da qualidade de vida e do estado de 

saúde  (PEHLIVAN et al., 2018; SANTOS et al., 2014). Isso é consistente com achados anteriores 

de que pessoas funcionalmente menos graves tinham menos comprometimento da qualidade de vida 

(GRUENBERGER et al., 2017; SANTOS et al., 2014). 

Uma limitação a ser considerada no estudo é a falta de avaliação da resposta metabólica ao 

exercício, como consumo de oxigênio, medida da concentração de lactato, para estimar a intensidade 

do exercício e a concentração de glicose, bem como a bioimpedância dos pacientes para observação 

concreta dos benefícios da MLT na melhoria da fisiologia muscular. A despeito disso, os resultados 

apresentados revelam que a MLT administrada com RP melhora a tolerância ao exercício em 

pacientes com DPOC.  

Em suma, os resultados deste estudo trazem uma contribuição original para o manejo dos 

pacientes com DPOC, de interesse para todos os profissionais que atuam nessa área. Apesar de serem 

reconhecidos os benefícios da MLT sobre diversos parâmetros relacionados à saúde (ALGHAMDI, 

2018; BLASK et al., 2006; CARRILLO-VICO et al., 2013; DE MATOS CAVALCANTE et al., 

2012) não existem evidências previas sobre seus efeitos no contexto da RP. Estudos futuros deverão 

possibilitar uma avaliação da duração desses benefícios além de permitir uma ampliação destes 

resutlados para pessoas com DPOC de diferentes perfis, tais como, pacientes hospitalizados e/ou em 

período de exacerbação.  
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4. CONCLUSÕES 

 

O uso de melatonina exógena, na dose de 3mg/dia, por um período de 90 dias em pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica após participar de um programa de reabilitação pulmonar 

promove: 

 Melhora da qualidade objetiva e subjetiva do sono 

 Redução da sonolência diurna  

 Redução dos sintomas de ansiedade e depressão 

 Otimização do aumento da capacidade funcional e da força muscular respiratória  

 Melhora da qualidade de vida 
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ANEXO A - REGISTRO DE ENSAIOS CLÍNICOS BRASILEIROS 
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ANEXO B – DIÁRIO DO SONO DE DUAS SEMANAS 
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ANEXO C – INDÍCE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (IQSP) 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

INDÍCE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (IQSP) 
Data: ___/___/___ 

Pré-Reabilitação (  )     Pós-Reabilitação (    )    

Nome:___________________________________________________________________ 

 

 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais de sono durante o último mês somente. 

Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites no último mês. 

Por favor, responda a todas as perguntas: 

 

1. Durante o mês passado, a que horas se deitou à noite na maioria das vezes? 

 HORÁRIO DE Deitar-se:___________  

2. Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) demorou para adormecer, na 

maioria das vezes?            QUANTOS MINUTOS_____________   

3. Durante o mês passado, a que horas acordou de manhã, na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE ACORDAR: ________   

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite dormiu?  

HORAS DE SONO POR NOITE:_________ 

 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problema para dormir devido a... 

a. Não conseguir pegar no sono nos primeiros trinta minutos? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

b. Acordar no meio da noite, de madrugada ou muito cedo pela manhã? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

c. Precisar ir ao banheiro no meio da noite? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

d. Não conseguir respirar confortavelmente? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

e. Tossir ou roncar muito alto? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 
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2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

f. Sentir muito frio? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

g. Sentir muito calor? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

h. Ter sonhos ruins ou pesadelo? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

i.Sentir dores 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

j. Outra razão, por favor, descreva _________________________________________ 

Quantas vezes, você teve problemas para dormir devido a estas razões?  

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 

geral? 

0 Muito boa 

1 Boa 

2 Ruim 

3 Muito ruim 

 

7. Durante o mês passado, quantas vezes você precisou tomar remédios (prescrito ou não 

pelo médico) para ajudá-lo a dormir?   

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

 

8.Durante o mês passado, quantas vezes você teve problema para ficar acordado enquanto 

dirigia, se alimentava ou estava em alguma atividade social? 

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 
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9.Durante o mês passado, que grau de dificuldade você teve para se manter animado e 

realizar suas tarefas? 

  

0 Nenhuma durante o mês passado 

1 Menos de 1 vez por semana 

2 1 ou 2 vezes por semana 

3 3 ou mais vezes por semana 

 

 

Instruções para pontuação 

IQSP total Soma dos 7 componentes (0-4=boa; ≥ má qualidade) 

Qualidade subjetiva do sono Questão (Q) 6 

Latência do sono Questão 2 (≥15=0;16-30=1;31-60=2;>60=3) +Q5. 

Total da soma: 0=0; 1-2=1;3-4=2;5-6=3 

Duração do sono Q4 (>7=0; 6-7=1;5-6=2;<5=3. 
Eficiência do sono Q1,2,3,4= n de horas dormidas/n horas no leito 

X100(%) = (> 85%=0;75-84=1;65-74=2; <65%=3) 

Distúrbios do sono Soma de Q5 (5b a 5J-0=0; 1-9=1;10-18=2;19-27=3) 

Uso de medicação para dormir Q7 

Disfunção do Sono Q8+Q9= (0=0;1-2=1;3-4=2;5-7=3) 

 

 

 

 

 

 

 

Observações:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

 

Responsável pela avaliação:__________________________ 
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ANEXO D. ESCALA DE SONOLÊNCIA EPWORTH (ESE) 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 
ESCALA DE SONOLÊNCIA EPWORTH  

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (  )     Pós-Reabilitação (    )    

 
          

Nome:___________________________________________________________________ 

 

Qual a sua chance de cochilar ou dormir nas situações descritas a seguir, contrariamente a 

sentir-se apenas cansado? Isso se refere ao seu modo de vida usual nas últimas quatro 

semanas. Mesmo que isso não tenha acontecido recentemente, tente pensar em como essa 

situação teria afetado o seu modo de vida. Usando a escala abaixo, tente encontrar o número 

mais apropriado para cada situação.  

 

Pontuação: 

0- Nenhuma chance de cochilar 

1- Pequena chance de cochilar 

2- Chance razoável ou moderada de cochilar 

3- Chance alta de cochilar 

 

Situações Chance de cochilar 

Sentado e lendo 1 2 3 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado em lugar público (Ex: sala de espera, cinema, igreja) 0 1 2 3 

Como passageiro (trem, ônibus, carro por 1 hora sem 

interrupção) 

0 1 2 3 

Deitando-se à tarde quando as circunstâncias permitem 0 1 2 3 

Sentado e conversando com alguém 0 1 2 3 

Sentado logo após o almoço (sem uso de álcool) 0 1 2 3 

No carro, parado por alguns minutos no tráfego 0 1 2 3 

Total de Pontos  

 

 

 

Observações:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

                         Responsável pela avaliação_____________________ 
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ANEXO E - ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 
Data: ___/___/___ 

Pré-Reabilitação (  )     Pós-Reabilitação (    )    

Nome:___________________________________________________________________ 

 

A 1) 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 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 

0 (   ) Sim, do mesmo jeito que antes 

1 (   ) Não tanto quanto antes 

2 (   ) Só um pouco 

3 (   ) Já não sinto mais prazer em nada 

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 

3 (   ) Sim, e de um jeito muito forte 

2 (   ) Sim, mas não tão forte 

1 (   ) Um pouco, mas isso não me preocupa 

0 (   ) Não sinto nada disso 

D 4) 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 5) 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 6) Eu me sinto alegre: 

3 (   ) Nunca 

2 (   ) Poucas vezes 

1 (   ) Muitas vezes 

0 (   ) A maior parte do tempo 

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

0 (   ) Sim, quase sempre 

1 (   ) Muitas vezes 

2 (   ) Poucas vezes 

3 (   ) Nunca 

D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

3 (   ) Quase sempre 

2 (   ) Muitas vezes 

1 (   ) De vez em quando 

0 (   ) Nunca 
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A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no 

estômago: 

0 (   ) Nunca 

1 (   ) De vez em quando 

2 (   ) Muitas vezes 

3 (   ) Quase sempre 

D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

3 (   ) Completamente 

2 (   ) Não estou mais me cuidando como deveria 

1 (   ) Talvez não tanto quanto antes 

0 (   ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

A 11) 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 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

0 (   ) Do mesmo jeito que antes 

1 (   ) Um pouco menos do que antes 

2 (   ) Bem menos do que antes 

3 (   ) Quase nunca 

A 13) 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 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio 

ou quando leio alguma coisa: 

0 (   ) Quase sempre 

1 (   ) Várias vezes 

2 (   ) Poucas vezes 

3 (   ) Quase nunca 

 

 

Pontuação 

Ansiedade: _____ (sem ansiedade de 0 a 7, com ansiedade ≥ 8) 

Depressão: _____ (sem depressão de 0 a 8, com depressão ≥ 9) 

 

 

Observações:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

Responsável pela avaliação:__________________________ 
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ANEXO F – ESCALA DE DISPNÉIA DO MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC) 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 
ESCALA DE DISPNÉIA DO MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC) 
 

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )    

 
          

Nome:___________________________________________________________________ 

 

 
 

0 Paciente tem falta de ar somente quando realiza exercício intenso. 

1 A falta de ar surge quando o paciente apressa o passo no plano, ou sobe escadas 

ou ladeiras. 

2 Dispneia no próprio passo no plano ou dificuldade para acompanhar o passo de 

outra pessoa da mesma idade. 

3 Dispneia no plano em menos de 100 metros ou após alguns minutos de 

caminhada. 

4 Dispneia para sair de casa ou pra se vestir. 

 

   

 

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                      Responsável pela avaliação:________________________________    
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ANEXO G – ESCALA DE BORG MODIFICADA 

 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

ESCALA DE BORG MODIFICADA 

0 NADA DE CANSAÇO 

 

1 MUITO LEVE 

2 LEVE 

3 MODERADO 

4 UM POUCO ACENTUADO 

5 ACENTUADO 

6 MUITO ACENTUADO 

7 FORTE 

8 MUITO FORTE 

9 MUITO MUITO DIFICIL 

10 MÁXIMO, NÃO AGUENTO MAIS 
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ANEXO H – TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 

TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS 
 

Pré-Reabilitação (   )                Pós-Reabilitação (   ) 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

 

  Distância prevista 511+ altura2(cm) × 0,0066 –idade2(anos) × 

0,030− IMC2(kg/m2) × 0,068 

Limite inferior 81% do valor previsto 

FCmáx 220–Idade (anos) 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

PRIMEIRO TESTE 

 

Distância Prevista:______ Limite inferior__________ FCmáx_______ 

 

 
FC SpO2 FR PA 

BORG 

Dispneia MMII 

Repouso       

3 min   - -   

6 min       

5 min (rec)       

 

Distância percorrida:_____        Voltas:__________ 

 

Parou ou fez pausa antes dos seis minutos?  Sim (   )         Não (    ) 

 

TEMPO FC SpO2 FR PA 
BORG 

Dispneia MMII 

       

 

 

Utilizou oxigênio?        Sim (    )      Não (    )    Quanto? ___________L/min 

 

Sintomas durante o teste?   Sim (    )      Não (    ) Qual?___________________ 

 

Sintomas ao final do teste?   Sim (    )     Não (    ) Qual?___________________ 

 

Observações:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

               Responsável pela avaliação:____________________________________ 
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ANEXO I – TESTE INCREMENTAL DE MEMBROS INFERIORES 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

TESTE INCREMENTAL DE MEMBROS INFERIORES (BICICLETA) 

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )             

Nome:___________________________________________________________________ 

FCmáx:__________________  

ATENÇÃO! O paciente deverá realizar o teste com uma velocidade constante de 60 rpm. A carga 

inicial (potência) será de 15W, podendo ser aumentada de 5 em 5W ou de 10 em 10W 

dependendo da condição clínica do paciente. 

 FC (bpm) FR(rpm) PA(mm/Hg) 
SpO2 

(%) 

   BORG 

Dispneia MMSS 
Repouso       

2’ de aquecimento   15W       
3’        
4’        
5’        
6’        
7’        
8’        
9’        

10’        
11’        
12’        
13’        
14’        
15’        
16’        

2’ recuperação ativa       
2’ recuperação passiva       

Utilizou oxigênio?  Sim (  )    Não (  )   Quanto? ________________L/min 

Sintomas durante o teste? Sim (  ) Não (  )    Qual?_______________________________ 

Sintomas ao final do teste? Sim (  )Não (  )    Qual?_______________________________ 

Conseguiu atingir e manter uma velocidade de 60 rpm?  Sim (   )     Não (    )     

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

CARGA MÁXIMA: _______________________ 

(80% DA CARGA MÁXIMA) - CARGA DE TREINAMENTO: ______________ 

 

         Responsável pela avaliação:____________________________________ 
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ANEXO J - TESTE INCREMENTAL DE MEMBROS SUPERIORES 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

TESTE INCREMENTAL DE MEMBROS INFERIORES (BICICLETA) 

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )             

Nome:___________________________________________________________________ 
 

CARGA 

Kg(f) 

Tempo 

inicial/final 

(min) 

Tempo 

final 

(min) 

FC(bpm) FR(rpm) 
SpO2 

(%) 

BORG 

Dispneia MMSS 

0,50 0’- 1’       

1,00 1’- 2’       

1,50 2’- 3’       

2,00 3’- 4’       

2,50 4’- 5’       

3,00 5’- 6’       

3,50 6’- 7’       

4,00 7’- 8’       

4,50 8’- 9’       

5,00 9’- 10’       

5,50 10’- 11’       

6,00 11’- 12’       

Recup. 2’        

 

 

 

Utilizou oxigênio?  Sim (  )    Não (  )    Quanto? ________________L/min 

Sintomas durante o teste? Sim (  ) Não (  )    Qual?_____________________________  

Sintomas ao final do teste? Sim (  ) Não (  )   Qual?______________________________ 

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

CARGA DE TREINAMENTO: ________________________ 

 

 

 

         Responsável pela avaliação:__________________________ 
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ANEXO K – DINAMOMETRIA 

 
 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 
 

DINAMOMETRIA 

 
Data: ___/____/_____ 

 

Pré-Reabilitação (     )  Pós-Reabilitação (     ) 

 

Nome:___________________________________________________________________

_ 

 

Peso:________kg  Altura:________m  Idade:_______anos 

 

 

Força de Preensão Manual Predita (FPMP):____________kgf 

 

Perimetria do braço - membro superior dominante (15cm a partir do 

acrômio):_____cm 

 

  

MENSURAÇÕES (kgf) 

 

 

 

 

 

Observações:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Responsável pela avaliação:_________________________________________________ 

FPMP = 20,591 – (0,368 x IDADE) + (0,0941 x ESTATURA) + (0,0723 x PESO) + 0,350 x 

PERIMETRIA) + (12,748 x GÊNERO*) 

*GÊNERO: MASCULINO = 1; FEMININO = 0 
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ANEXO L– MANOVACUOMETRIA 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 
MANOVACUOMETRIA 

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )    

 
          

Nome:____________________________________________________________Idade:______ 

 

PImáx predita:______________________ PEmáx predita:_________________________ 

Limite Inferior:______________________ Limite Inferior:_________________________ 

 

 

HOMEM (20 a 80 anos) MULHER (20 a 80 anos) 

 

PImáx 

 

155,3 – 0,80 x (idade em anos) 

Limite inferior: subtraindo-se 

do valor previsto pela equação 

o produto (1,645 x 17,3) 

PImáx 

 

110,4 – 0,49 x (idade em anos) 

Limite inferior: subtraindo-se do 

valor previsto pela equação o 

produto (1,645 x 9,1) 

PEmáx 

 

165,3 – 0,81 x (idade em anos) 

Limite inferior: subtraindo-se 

do valor previsto pela equação 

o produto (1,645 x 15,6) 

PEmáx 115,6 – 0,61 x (idade em anos) 

Limite inferior: subtraindo-se do 

valor previsto pela equação o 

produto (1,645 x 11,2) 

 
 

PImáx PEmáx 

  

  

  

  

 

PImáx: _____________________________   PEmáx: _____________________________ 

 

 

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Responsável pela avaliação:_____________________________ 
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ANEXO M- QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA AQ20 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 
QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA AQ 20 

Data: ___/___/___ 

Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )    

Nome:___________________________________________________________________ 
 

Pergunta SIM NÃO Não se 

aplica 

1. Você tem crises de tosse durante o dia?    

2. Você frequentemente se sente cansado devido a sua doença 

pulmonar? 

   

3. Você sente falta de ar ao cuidar do jardim devido a sua doença 

pulmonar? 

   

4. Você se preocuparia em ir à casa de um amigo se lá existisse algo 

que pudesse causar uma crise de sintomas pulmonares? 

   

5. Você tem sintomas pulmonares quando fica exposto a cheiros 

fortes, fumaça de cigarro ou perfume? 

   

6. O (a) seu (sua) companheiro(a) fica incomodado com a sua doença 

pulmonar? 

   

7. Você fica com falta de ar enquanto tenta dormir?    

8. Você fica preocupado com os efeitos a longo prazo na sua saúde 

causados pelos medicamentos que você tem que tomar por causa da 

sua doença pulmonar? 

   

9. Os seus sintomas pulmonares pioram quando você fica aborrecido?    

10. Existem momentos em que você tem dificuldade de andar pela 

casa devido a sua doença pulmonar? 

   

11. Você sente falta de ar para as suas atividades durante o trabalho 

devido aos seus problemas pulmonares? 

   

12. Você sente falta de ar para subir escadas devido a sua doença 

pulmonar? 

   

13. Devido a sua doença pulmonar você sente falta de ar para realizar 

as tarefas domésticas? 

   

14. Devido a sua doença pulmonar você tem que voltar para casa mais 

cedo do que as outras pessoas após um programa noturno? 

   

15. Você tem falta de ar quando está rindo devido a sua doença 

pulmonar? 

   

16. Você frequentemente se sente impaciente devido a sua doença 

pulmonar? 

   

17. Devido a sua doença pulmonar você sente que não consegue 

aproveitar totalmente a sua vida? 

   

18. Devido a sua doença pulmonar você se sente muito enfraquecido 

após um resfriado? 

   

19. Você tem a sensação constante de um peso no tórax?    

20. Você se preocupa muito com a sua doença pulmonar?    

OBS:O uso do NÃO SE APLICA acontecerá se não souber responder à questão ou não tiver vivido a 

situação. 

Responsável pela avaliação:_______________________ 
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ANEXO N – TESTE DE AVALIAÇÃO DA DPOC - COPD Assessment Test (CAT) 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 
TESTE DE AVALIAÇÃO DA DPOC - CAT 

Data: ___/___/___ 

 
Pré-Reabilitação (   )     Pós-Reabilitação (    )    

 
          

Nome:___________________________________________________________________ 

 

Nunca tenho tosse 1 2 3 4 5 Estou sempre a tossir 

Não tenho nenhuma 

expectoração (catarro) no peito  
1 2 3 4 5 

O meu peito está cheio de 

expectoração (catarro) 

Não sinto nenhum aperto no 

peito   
1 2 3 4 5 

Sinto um grande aperto no peito 

Não sinto falta de ar ao subir 

uma ladeira ou um lance de 

escadas 
1 2 3 4 5 

Quando subo uma ladeira ou um 

lance de escadas sinto bastante 

falta de ar 

Não sinto nenhuma limitação 

nas minhas atividades em casa 
1 2 3 4 5 

Sinto-me muito limitado nas 

minhas atividades em casa 

Sinto-me confiante para sair de 

casa, apesar da minha doença 

pulmonar 
1 2 3 4 5 

Não me sinto nada confiante 

para sair de casa, por causa da 

minha doença pulmonar 

Durmo profundamente 

1 2 3 4 5 

Não durmo profundamente 

devido à minha doença 

pulmonar 

Tenho muita energia 1 2 3 4 5 Não tenho nenhuma energia 

 

PONTUAÇÃO:__________________________________ 

 

Pontuação Impacto 

0 a 10 Baixo 

11 a 20 Médio 

21 a 30 Alto 

31 a 40 Muito alto 

 

Observações:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Responsável pela avaliação:_______________________ 
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APÊNDICE 
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APÊNDICE 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “EFEITOS DA MELATONINA 

ASSOCIADA À REABILITAÇÃO PULMONAR SOBRE O GRAU DE DISPNEIA, FORÇA 

MUSCULAR RESPIRATÓRIA, CAPACIDADE DE EXERCÍCIO E QUALIDADE DO SONO EM 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)”. 

O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da melatonina associada à reabilitação pulmonar sobre o 

grau de dispneia, força muscular respiratória, capacidade de exercício e qualidade do sono em 

indivíduos com DPOC. 

Solicitamos que leia atentamente as informações que se seguem e pergunte o que desejar para obter 

todos os esclarecimentos necessários para decidir conscientemente sobre a sua participação nesse 

estudo. Caso esteja de acordo, assine a autorização na última folha. 

INFORMAÇÕES:  

Após uma consulta médica pré-agendada com seu médico do pulmão, se o(a) senhor (a) aceitar 

participar da pesquisa, realizará alguns exames a seguir: 

 O eletrocardiograma (ECG) um exame para registrar o funcionamento do coração, onde para sua 

realização passamos um gel na pele do peito esquerdo e nas extremidades dos braços e pernas e depois 

grudamos umas peças de borracha por cima para registrar a atividade elétrica. É um exame rápido de 

no máximo 5 minutos. Este exame poderá lhe causar pouco desconforto na retirada das peças de 

borracha porque prende nos pelos do corpo.  

 A microneurografia, um exame usado na avaliação diagnóstica das doenças dos nervos e dos 

músculos antes e após o treinamento físico. Este exame será realizado com estímulos elétricos com 

uma agulha descartável e de uso único aplicados no nervo de sua perna que são inseridos através da 

pele até o músculo; podem ocorrer pequenos sangramentos e formação de diminutos hematomas. 

Essa ocorrência é inerente ao exame e não traz risco à saúde. Eles são ligeiramente dolorosos, mas 

suportáveis.  

 Uma avaliação laboratorial - será coletada por um profissional experiente uma amostra de sangue 

venoso na veia do seu braço, para realizar o exame de sangue que irá analisar os níveis de algumas 

substâncias que agem em seu organismo controlando sua pressão arterial e batimentos cardíacos. O(a) 

senhor(a) poderá sentir dor e ainda poderá ocorrer a presença de hematoma (mancha roxa) em seu 

braço pela introdução da agulha.  
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   A actimetria. É um exame que registra os períodos de movimento e de repouso. Será colocado o 

actígrafo (um aprelho parecido com um relógio) no seu punho. Este aparelho vai permanecer no seu 

braço por sete dias anteriores ao início do tratamento e durante os últimos sete dias do período de 

estudo, devendo ser retirado somente para o banho ou para realizar alguma atividade que tenha risco 

de molhar o aparelho. Durante este período o(a) senhor(a) vai preencher também um diário de sono, 

incluindo, dentre outras, informações sobre horário de deitar-se e levantar, o tempo despendido na 

cama, antes de iniciar o sono, horário de início de sono, horário de fim de sono, período de sono e 

eficiência do sono. Após os sete dias o(a) senhor(a) retornará ao hospital para iniciar os exercícios de 

treinamento físico. Este exame poderá causar-lhe desconforto devido à permanência de um objeto ao 

qual o(a) senhor(a) não está acostumado a utilizar. 

  O(a) senhor(a) fará alguns testes de respirar profundamente e soprar que serão: Função respiratória 

– é o teste do sopro, um exame que consiste em verificar as suas medidas respiratórias e o(a) senhor(a) 

(a) terá que respirar profundamente e soprar em um bocal com a sua força máxima. Outro exame que 

o(a) senhor(a) irá realizar é a coleta do condensado de ar exalado (o ar que o(a) senhor(a) sopra) será 

utilizado para determinação dos marcadores de estresse e inflamação pulmonar. O(a) senhor(a) vai 

respirar em um bocal por aproximadamente 15 minutos e o condensado de ar será coletado em um 

recipiente de vidro para a dosagem. E ainda, serão realizadas algumas medidas de pressão respiratória 

através de um aparelho denominado Manovacuômetro. O(a) senhor(a) (a) posicionará os lábios em 

um bocal e o seu nariz será ocluído por um clip nasal, em seguida deverá inspirar (puxar o ar) o 

máximo que conseguir. Alguns pacientes se queixam de tontura passageira após a realização dessas 

medidas. 

 O(a) senhor(a) (a) vai responder 08 questionários em dias diferentes (um ou dois a cada dia) que 

perguntam sobre sua condição de saúde, de sono e de dispneia (cansaço ou falta de ar que o(a) 

senhor(a) sente devido a sua doença). Alguns destes questionários são extensos e o(a) senhor(a) (a) 

os responderá em uma média de 20 minutos. Esses questionários poderão trazer-lhe riscos mínimos 

de constrangimento e exposição, mas seus dados ficarão em sigilo e em nenhuma hipótese serão 

divulgados. 

 Após realizar estes exames o(a) senhor(a) irá levar para casa uma medicação que irá utilizar todas 

as noites, sem parar os demais medicamentos que fazem parte de seu tratamento. Esta medicação 

poderá lhe causar sono. Não foram percebidas outras reações com esta medicação na dosagem que 

lhe será oferecida, mas se o(a) senhor(a) sentir algo diferente deverá comunicar aos pesquisadores. 

 Neste mesmo período que o(a) senhor(a) (a) irá utilizar a medicação, será convidado a participar de 

um programa de reabilitação (atividade física) duas vezes por semana durante 12 semanas (3 meses). 
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Trata-se de exercícios para os braços e pernas sob a orientação de um fisioterapeuta que lhe orientará 

durante este período. O(a) senhor(a) irá realizar algumas atividades com pesos, caminhar numa esteira 

e pedalar numa bicicleta fixa. No início do treinamento estas atividades geram cansaço, podem causar 

falta de ar e dor nas pernas. Esses sintomas desaparecem à medida que o(a) senhor(a) adquire força 

muscular devido aos exercícios. Durante as atividades, caso o(a) senhor(a) perceba esses sintomas, 

poderá parar sempre que desejar. 

Durante todo o protocolo de exercícios o(a) senhor(a) (a) estará monitorizado com o uso do oxímetro 

de pulso (um aparelho colocado no seu dedo indicador) para medida de oxigênio, frequência 

respiratória, e frequência cardíaca. Também será aferida sua pressão arterial durante o treinamento. 

O(a) senhor(a) (a) poderá se beneficiar desse estudo, pois serão realizados exames que poderão 

contribuir com o seu tratamento e os exercícios provavelmente melhorarão os sintomas de 

sua doença como a falta de ar, cansaço físico e a sua limitação ao exercício. O(a) senhor(a) 

poderá ficar mais disposto a realizar suas atividades de vida diária.   

Os seus dados de identificação serão mantidos em sigilo por ocasião da exposição e/ou publicação 

dos resultados obtidos nesse ensaio. 

Ficam os responsáveis por esta pesquisa, abaixo identificados, encarregados de informar ou 

esclarecer, em qualquer tempo, conforme sua solicitação sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

Não há despesas pessoais para o(a) senhor(a) (a) em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 

consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

A sua participação neste estudo é voluntária. O(a) senhor(a) (a) tem a liberdade de desistir ou 

interromper a participação nesse estudo, sem a necessidade de qualquer explicação e sem que isto 

venha a interferir no seu atendimento médico nessa Instituição. 

Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A principal investigadora é a Dra. Soraya Maria do Nascimento Rebouças Viana, que pode ser 

encontrada na Avenida Rogaciano Leite, 900 ap. 901. Salinas. CEP: 60 810.001 - Fortaleza, CE. Tel.: 

(85) 88783749/ (85)32730271. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
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explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

Fortaleza, _____ de _____________________ de 2014. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou 

responsável legal 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital caso não assine 

 

 


