
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

LUCIANO XAVIER GOMES 

 

 

 

ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR, MORBIDADE, QUALIDADE DE 

VIDA E DISTÂNCIA PERCORRIDA EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagarto-SE 

2018 



 

LUCIANO XAVIER GOMES 

 

 

 

 

ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR, MORBIDADE, QUALIDADE DE 

VIDA E DISTÂNCIA PERCORRIDA EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de 

Fisioterapia de Lagarto, Universidade 

Federal de Sergipe, como pré requisito 

para graduação em Fisioterapia. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Oliveira de Matos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagarto-SE 

2018 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 7 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................ 8 

3. RESULTADOS .................................................................................................................... 10 

Tabela 1. Caracterização demográfica e clínica da amostra DPOC moderado e grupo 

Controle. ................................................................................................................................... 11 

Tabela 2. Comparação da Força Muscular DPOC X Grupo Controle. .................................... 11 

Tabela 3. Apresentação de média e desvio padrão do Questionário Saint George e Índice 

BODE. ...................................................................................................................................... 12 

Tabela 4.  Correlação entre as variáveis primárias .................................................................. 12 

4. DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 13 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 16 

6. REFERÊNCIAS: ............................................................................................................ 17 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 21 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido .................................................................. 21 

b) Ficha de avaliação com dados demográficos ................................................................... 22 

ANEXOS ................................................................................................................................. 24 

a) Parecer do comitê de ética ................................................................................................ 24 

b) NORMAS DA REVISTA PUBLICADA ......................................................................... 26 

c) Versão em Português da Escala do Medical Research Council Mod. ............................. 33 

d) Pontuação do índice BODE .............................................................................................. 34 

e) Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) ........................... 35 

 

 



 

 

 

 

 

                                         LUCIANO XAVIER GOMES 

 

ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR, MORBIDADE, QUALIDADE DE 

VIDA E DISTÂNCIA PERCORRIDA EM PACIENTES COM DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de 

Fisioterapia de Lagarto, Universidade 

Federal de Sergipe, como pré requisito para 

graduação em Fisioterapia, sob a orientação 

do Prof. Dr. Carlos José Oliveira de Matos. 

 
                                                                  Lagarto, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

Nota_____ 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

Prof. Dr. - Carlos José Oliveira de Matos 

Assinatura: ____________________________________________________ 

Prof.ª. Dra. - Byanka Porto Fraga  

Assinatura: ____________________________________________________ 

Prof. ª. Esp.- Danielle Alves de Andrade Rebouças 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 



 

 

 

ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR, MORBIDADE, QUALIDADE DE VIDA E 

DISTÂNCIA PERCORRIDA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

ANALYSIS OF MUSCLE STRENGTH, MORBIDITY, QUALITY OF LIFE AND 

PERCORRECTED DISTANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE 

 

 

 

Luciano Xavier Gomes1; Carlos José Oliveira de Matos2 

 

 

1. Graduando da Universidade Federal de Sergipe, Avenida Governador Marcelo Déda 

- São José, Lagarto – SE. 

2. Docente da Universidade Federal de Sergipe, Avenida Governador Marcelo Déda - 

São José, Lagarto – SE. 

 

Financiado pelos próprios autores 

Contato:Luciano_xavier2013@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a força muscular, morbidade, qualidade de vida e distância percorrida em 

pacientes com DPOC. Métodos: Foram avaliados 58 voluntários, 29 DPOC classificados em 

GOLD II (grupo 1) e 29 indivíduos saudáveis (grupo 2), com os seguintes parâmetros mensu-

rados: função pulmonar; variáveis antropométricas; força muscular; morbidade mediante o ín-

dice Body mass index, airway Obstruction, Dyspnea, and Exercise capacity (BODE); qualidade 

de vida com o questionário do Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ); capacidade 

funcional através da distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos.  Para análise 

estatística, realizado o teste de Shapiro Wilk e os testes de Mann-Whitney ou t de Student, assim 

como o teste de correlação de Pearson, para valores de p < 0,05. Resultados: A idade média foi 

de 61±7 anos, valores menores de força, principalmente de extensores de joelho 110,61±41,69; 

em relação a força muscular de membros superiores, destaca-se a força de flexores de cotovelo 

com 96,34±26,15 em comparação ao grupo controle. Na distância percorrida do TC6M o grupo 

1 percorreu uma média de 274± 107.86 e o grupo 2 384.98±100.47 (p<0,05). O BODE apre-

sentou correlação de (r = -0,79) com a distância percorrida no TC6M e de (r =0,72) com o Saint 

George total. Conclusões: Os pacientes com DPOC apresentaram redução da força muscular 

de membros superiores ao comparar com o grupo controle, quanto aos membros inferiores não 

foi observada diferença significativa comparada com força muscular predita. Quanto a morbi-

dade e qualidade de vida observou-se risco moderado e déficit de 29% para distância percorrida. 

 

Descritores: Doença pulmonar obstrutiva crônica; Força muscular; Teste de Caminhada; 

Morbidade; Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Analyze muscle force, morbidity, quality of life and distance in patients with COPD. 

Methods: 58 volunteers were assessed, COPD ranked 29 in GOLD II (Group 1) and 29 healthy 

individuals (Group 2), with the following parameters measured: pulmonary function; anthro-

pometric variables; muscle strength; morbidity by Body mass index index, air way Obstruction, 

Dyspnea, and Exercise capacity (BODE); quality of life with the questionnaire of the St. 

George's Respiratory Questionnaire (SGRQ); functional capacity through the distance walked 

in the six-minute walk test For statistical analysis, conducted the test of Shapiro Wilk and the 

Mann-Whitney test or Student's t-test, as well as the Pearson correlation test, for values of p res 

< 0.05. Results: the mean age was 61 ± 7 years, smaller values of strength, especially of knee 

extensors 110.61 ± 41.69; in respect of upper limb muscle strength, the strength of elbow flexors 

with 96.34 ± 26.15 compared to the control group. In the distance of the TC6M 1 group traveled 

an average of 274 ± 107.86 and the Group 2 384.98 ± 100.47 (p < 0.05). The goat presented 

correlation (r =-0.79) with the distance walked in the TC6M and (r = 0.72) with Saint George. 

Conclusions: patients with COPD reduced muscle strength of upper limbs to com-stop with the 

control group, as for lower limbs not significant difference was observed compared with muscle 

strength predicted captivates. As for morbidity and quality of life showed moderate risk and 

29% deficit for distance travelled. 

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease; Muscle strength; Walk test; Morbidity; 

Quality of life. 



7 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

       A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é considerada uma doença comum, evitável 

e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo de ar que é 

devido as alterações nas vias aéreas e/ou alveolares geralmente causadas por exposição 

significativa a partículas ou gases nocivos e destruição parenquimatosa, cujas contribuições 

relativas variam de pessoa para pessoa1. 

        No Brasil, ocorrem cerca de 40 mil mortes a cada ano, sendo que cada hora, três brasileiros 

morrem em decorrência da DPOC2. O impacto epidemiológico, clínico e socioeconômico da 

DPOC ainda está em constante aumento, além disso deverá ser a terceira principal causa de 

morte no mundo até 2030 e a sétima causa de carga de doença.1,3 Considerada uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, a DPOC induz a uma carga 

econômica e social substancial e crescente1. 

         A inflamação crônica causa mudanças estruturais, estreitamento das pequenas vias aéreas 

e destruição do parênquima pulmonar, desencadeando perda de acessos alveolares nas pequenas 

vias aéreas na qual diminui o recuo elástico pulmonar. Por sua vez, essas mudanças diminuem 

a capacidade das vias aéreas de permanecerem abertas durante a expiração. Entre os sintomas, 

o mais característico da DPOC é a dispneia e muitos fatores são envolvidos em seu mecanismo, 

incluindo limitação do fluxo aéreo, armazenamento de gases, anormalidades de troca de gás, 

hipersecreção mucosa, disfunção muscular respiratória e disfunção do músculo esquelético1,2. 

Essas condições crônicas podem afetar significativamente o estado de saúde do paciente1. Com 

a progressão da doença, os pacientes sofrem de deterioração do status funcional e limitações 

em atividades de vida diária. O estado funcional prejudicado é evidenciado como preditivo de 

exacerbações, internações hospitalares e mortalidade4,5. 

        De acordo com a progressão da doença, Além disso, há diminuição da concentração de 

fibras musculares do tipo I (contração lenta), consequentemente o indivíduo perde força 

muscular e endurance no músculo fadigando mais rápido6. Dessa maneira, a disfunção muscular 

é representada pela fraqueza, redução da resistência e presença de fadiga muscular, com 

prevalência de 50% em pessoas com DPOC grave ou muito grave7. Além do mais, os pacientes 

com DPOC manifestam várias características extrapulmonares. O destaque entre estas 

características é um nível substancialmente reduzido de atividade física8.  

             Considerando a causa multifatorial na fraqueza muscular, além da diminuição da 

funcionalidade que a DPOC gera durante sua progressão, desencadeando alterações na 

morbidade, qualidade de vida e até na capacidade funcional, este estudo objetivou-se analisar a 
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força muscular, morbidade, qualidade de vida e distância percorrida em pacientes com DPOC 

e sua consequente repercussão na funcionalidade. 

 

 2. MATERIAIS E MÉTODOS 

        Trata-se de um estudo transversal, onde foram incluídos 58 pacientes de ambos os sexos, 

com idade entre 49 e 77 anos. Estes foram divididos em 2 grupos: Grupo 1: composto por 

indivíduos com diagnóstico de DPOC (GOLD II), estabelecido pelas normas da Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)2; Grupo 2: indivíduos saudáveis e não 

tabagistas ou ex tabagistas há mais de dois anos, compondo assim o grupo controle. 

        Os critérios de inclusão estabelecidos foram ser paciente ambulatorial do serviço de 

pneumologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, SE, 

Brasil; ter diagnóstico clínico de DPOC há pelo menos 6 meses; constar com exame de 

espirometria no prontuário feito, no mínimo, 3 meses antecedentes; apresentar estabilidade 

clínica, ter 40 anos ou mais; não apresentar infecções e exacerbações nos últimos 3 meses e 

ausência de alterações osteoneuromusculares que limitassem a marcha. Foram excluídos os 

pacientes que tenham sofrido fratura, lesões ou traumas que pudessem interferir na avaliação 

da força muscular, assim como aqueles que passaram por cirurgias abdominais e torácicas 

recentemente.  

        A pesquisa foi aprovada sob o CAAE: 80590617.3.0000.5546, do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, parecer nº 2.434.504 (Anexo a). Todos os 

pacientes foram informados com relação aos procedimentos e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de sua participação no estudo (Apêndice a).                                                                                                                                                                                                                           

            Entre as variáveis estudadas (apêndice b), o índice de massa corporal (IMC) foi 

calculado por meio da equação peso (kg) /estatura² (m). A capacidade funcional pulmonar foi 

avaliada por meio da espirometria, através do espirômetro (Minispir), sendo possível observar 

o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a relação VEF1/ Capacidade Vital 

Forçada (CVF), mensurado no ambulatório de pneumologia.                      

             Na sequência, foram submetidos à avaliação da força dos músculos: bíceps braquial, 

tríceps, flexores do punho e quadríceps, sendo realizada no membro dominante informado pelo 

paciente e quantificada através do dinamômetro portátil MicroFET 2 (Hoggan Health 

Industries, West Jordan, UT, EUA), modo High Threshold. O paciente foi posicionado sentado 

numa cadeira com apoio dos braços, mantendo o ângulo de 90° de quadril e joelhos, com as 

mãos apoiadas na cadeira. Com o dinamômetro posicionado na porção distal do membro, o 
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paciente realizava o movimento resistindo à força do avaliador nos últimos graus de movimento 

e mantendo por 3 segundos. Foram realizados 3 movimentos no membro dominante, o qual foi 

auto relatado e confirmado, com o tempo de descanso de 30 segundos entre cada um deles9. O 

maior valor foi considerado o pico de força (PF). 

          O teste de força foi realizado pelo mesmo avaliador, devidamente treinado, com 

encorajamento verbal padronizado e vigoroso durante a manobra, com o objetivo de estimular 

o paciente a desempenhar um esforço máximo durante todo o tempo de contração muscular                                                                                                                                                                                                                                                                                        

e o avaliador estava atento às compensações e manobra de valsalva. Realizado o cálculo de 

predição da força de quadríceps proposto por Neder et al 10 em seu estudo, que leva em 

consideração a idade, altura, peso e gênero como valores de referência aplicados à população 

brasileira. Fórmula: -1,53 x idade + 1,33 x h + 0,75 x peso + 34,44 x gênero – 66,44 sendo idade 

em anos, altura (h) em m, peso em kg, e gênero (homem = 1, mulher = 0). O indivíduo foi 

classificado com presença de fraqueza (<80% do predito) ou ausência de fraqueza (>80% do 

predito) em Newton. Para membros superiores (MMSS) foram utilizados os valores obtidos. 

           Posteriormente, realizada avaliação da morbidade através do índice Body Mass-Index, 

Airflow Obstruction, Dyspnea and Exercise Capacity (BODE). O índice BODE de cada 

indivíduo foi calculado com base na combinação de quatro variáveis, com as seguintes 

pontuações: uma medida de composição corporal, o IMC, de 0 a 1 ponto; uma medida da 

intensidade de obstrução ao fluxo aéreo (VEF 1 % previsto pré-broncodilatador), de 0 a 3 

pontos; uma medida da sensação subjetiva de dispneia (escala do MRC), de 0 a 3 pontos e uma 

medida da capacidade de exercício (distância percorrida no TC6M), de 0 a 3 pontos. A 

pontuação final do índice BODE varia de 0 a 10 pontos, sendo que, quanto maior o valor do 

índice, pior a condição do paciente11. (ANEXO d). 

          A avaliação subjetiva da sensação de dispneia foi feita por meio da escala MRC, para 

composição do índice BODE. Validada em língua portuguesa e composta por apenas cinco 

itens, dentre os quais o paciente escolhe o item que corresponde a quanto a dispneia limita sua 

vida diária11(Anexo c)).         

         Aplicado o Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ), para 

avaliar qualidade de vida relacionada à saúde12,13. Este instrumento é específico para doenças 

respiratórias crônicas, constituído de 76 itens e dividido em três domínios: 1) Sintomas: 

relacionado às queixas dos problemas respiratórios, (pontuação máxima: 662,5); 2) Atividades: 

relacionado às atividades que normalmente têm provocado falta de ar nos últimos dias, 

(pontuação máxima: 1209,1); e 3) Impacto: relacionado ao controle da doença e interferência 
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nas atividades funcionais, (pontuação máxima: 2117,8). O total é a soma de todas as questões 

e seções do questionário e sua pontuação máxima é de 3989,4. 

          Para a capacidade física, realizado o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pela American Thoracic Society.14. Executado num terreno de 

30 metros, plano e sem obstáculos, pelo mesmo avaliador com experiência. Os dados vitais 

como pressão arterial sistêmica, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de dispneia 

(Escala de Borg) e saturação de oxigênio foram aferidos antes e depois do teste. Foi pedido ao 

paciente que caminhasse de um extremo ao outro da pista, com a maior velocidade possível, 

durante os seis minutos sob acompanhamento do avaliador.  

           Caso o paciente sentisse sintomas como dores em membros inferiores, taquicardia ou 

qualquer outro sintoma de desconforto o teste era interrompido imediatamente. A sequência dos 

testes realizados foi estabelecida buscando o menor desgaste físico do voluntário. Iniciando 

com a avaliação da força, descanso de 5 minutos, seguindo com o TC6m15. Para calcular a 

distância predita no TC6m foi utilizada a fórmula: 890,46 – (6,11 x idade) + (0,0345 x idade²) 

+ (48,87 x gênero) – (4,81 x IMC) [masculino = 1, feminino = 0]; proposta por Brito et al.15. 

           Os dados foram apresentados através de média e desvio padrão (±DP). As distribuições 

das variáveis numéricas foram analisadas inicialmente pelo teste de normalidade de Shapiro-

Wilk, após esta análise, os dados foram comparados entre o grupo DPOC e o grupo controle 

através do teste t de Student ou Mann-Whitney, de acordo com o teste de normalidade. Para as 

correlações foi utilizado o coeficiente de Pearson (r). O software utilizado para análise 

estatística foi o Bioestat 5.3 e sendo considerado nível de significância de 95% (p < 0,05). 

 

 3. RESULTADOS 

          Na amostra de 58 indivíduos sendo 29 saudáveis e 29 com diagnóstico de DPOC 

classificados como GOLD II e descritos demograficamente na Tabela 1. A idade média foi de 

61.46±8.94 anos e índice de massa corpórea (IMC) com média de 25.87±4.84kg/m². 

Previsivelmente o grupo dos saudáveis foi mais ativo quanto ao nível de atividade física e de 

capacidade funcional avaliado pelo TC6M.                                                                                                                   

           O grupo DPOC (tabela 1) obteve no TC6M, uma média abaixo do grupo controle, como 

também inferior ao valor predito que é de 405,03 (p = 0,05), sendo assim o grupo controle 

percorreu uma maior distância em metros do que os pacientes com DPOC (p = 0,001). 
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Tabela 1. Caracterização demográfica e clínica da amostra DPOC moderado e grupo Controle. 

h: homens; m: mulheres; IMC: índice de massa corpórea; TC6M: teste de caminhada de seis 

minutos; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro minuto. Dados apresentados em 

frequência absoluta, média ± dp e utilizado teste t Student para comparação das variáveis. 

 

        Houve diferença estatística (tabela 2) entre o grupo DPOC e grupo controle em relação a 

força muscular em todos os grupos musculares, em destaque os extensores de joelho (p 

0,0004). 

 

 Tabela 2. Comparação da Força Muscular DPOC X Grupo Controle. 

*: Valores < 0,05 

 

 DPOC (n=29) Grupo Controle (n=29) p 

Idade 64.24 ± 8.33 58.68 ± 8.79 0,04 

IMC (kg/m²) 24.17  ± 4.81 27.58 ± 4.30 0,004 

Gênero (h/m) 12/17 6/23 - 

Sedentarismo % (n) 89,66 (26) 41,38 (12) - 

Tabagismo % (n) 37,93 (11) 0 (0) - 

Etilismo % (n) 6,89 (2) 13,79 (4) - 

Exposição gases 

tóxicos, % (n) 

68,96 (20) 10,34 (3) - 

TC6M 274.51 ± 107.86   384.98  ± 100.47   0,001 

VEF1(Pré 

broncodilatador) 

1.11  ±  0.25 - - 

Grupo 

muscular 

DPOC Grupo 

Controle 

p Predito    

Flexores de 

Cotovelo 

96.34 ± 26.15 

 

118.19 ± 34.71 0,004* -    

Extensores 

de  

Cotovelo 

74.14 ± 23.86 94.09 ± 33.05 0,01* -    

Flexores de 

Punho 

72.53 ± 19.79 88.47 ± 21.41 0,003* -    

Extensores 

de Joelho 

110.61 ± 41.69 156.31 ± 44.09 0,0004* 101.56±23.29    
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             Os pacientes do grupo DPOC foram avaliados para a qualidade de vida e foi encontrado 

o valor médio de 1793,43±832,35, para o índice de morbidade o valor de 4,79±2,65 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Apresentação de média e desvio padrão do Questionário Saint George e Índice 

BODE. 

  

           O índice BODE apresentou uma correlação positiva forte com o domínio de atividade 

do Saint George (r = 0,73), com Saint George total (r = 0,72); correlação negativa forte com 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) (r = -0,82), com o TC6M (r = -0,79). 

O Saint George apresentou uma correlação negativa moderada com VEF1 (r = - 057) e com o 

TC6M (r = -0,56) (tabela 4). 

 

  Tabela 4.  Correlação entre as variáveis primárias 

  VARIÁVEIS                                                       r* 

VEF1 X BODE - 0,82 

TC6M X BODE -0,79 

Flexores de Cotovelo X BODE -0,24 

Extensores de Cotovelo X BODE                -0,20 

Flexores de Punho X BODE -0,51 

Extensores de Joelho X BODE -0,27 

Sintomas X BODE 0,50 

Atividade X BODE 0,73 

Impacto X BODE 0,65 

Saint George(total) X BODE 0,72 

Saint George(total) X TC6M -0,56 

Saint George(total) X VEF1 -0,57 

*r= valor da correlação entre as variáveis. 

 

 Grupo DPOC Valor máximo de referência 

Sintomas 298,07 ±173,23 662,5 

Atividade 644,77±331,49 1209,1 

Impacto 849,38±422,03 2117,8 

Saint George total 1793,43±832,35 3989,4 

Índice BODE 4,79±2,65   10 
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4. DISCUSSÃO 
   As características sociodemográficas dos pacientes com DPOC II no presente estudo 

foram semelhantes a outras pesquisas16, corroborando, encontramos maior prevalência de 

DPOC entre indivíduos com mais de 65 anos de idade e com história de tabagismo 

significativa17, em que a maioria dos pacientes passaram por períodos prolongados de exposição 

ao tabaco, entre estes, 37% permaneciam em uso, porém, mostraram-se com menor percentual 

de etilismo (6,89%). 

 Estudos demonstram que o sedentarismo apresenta-se como um importante fator de 

risco modificável, estando presente em 78,3% dos pacientes18, ao encontro deste estudo, em 

que a porcentagem de sedentarismo encontrada nos pacientes com DPOC foi de 89,66%, logo 

o grupo com DPOC apresentou-se predominantemente sedentário, apenas 10% dele realiza 

algum tipo de atividade física regular. Enquanto 58% dos voluntários saudáveis relataram a 

prática de atividade física regular, sugere-se que devido a fatores como a presença de dispneia, 

o paciente DPOC reduz a prática de atividade física acarretando em consequências como a 

fraqueza muscular tanto de membros inferiores quanto membros superiores. 

               O estudo reflete o que é apresentado nas pesquisas quanto a diminuição de força 

muscular, principalmente do músculo quadríceps em pacientes com DPOC quando comparados 

com indivíduos saudáveis19,20. Nossos resultados foram além e mostraram que não só a fraqueza 

do quadríceps é evidente ao comparar com grupo controle, mas também dos músculos dos 

membros superiores, encontrada principalmente nos pacientes com obstrução do fluxo aéreo 

moderado (GOLD II), desencadeando diversas consequências como limitação das capacidades 

e atividades funcionais.   

 Estudo semelhante, avaliou a força do quadríceps em 75 pacientes no estágio IV da 

DPOC (classificação GOLD), em que 92% dos participantes tiveram diminuição da força 

muscular do quadríceps e 76,5% destes classificavam-se com obstrução do fluxo aéreo leve a 

moderada20, diferentemente deste estudo, realizado com DPOC no estágio II. Em contrapartida, 

os valores de pico de força muscular do quadríceps também foram comparados com valores 

preditos10,20. Os resultados demostraram que ambos os grupos apresentaram-se com boa força 

muscular considerando o valor médio predito de 101.56 para o grupo DPOC e de 93.86 para o 

grupo controle .  

          Estes resultados indicam um declínio funcional, implicando em um histórico de perda de 

peso positivo, que geralmente é o produto da perda de massa muscular21, pois a perda de força 

muscular observada nas fases iniciais da doença precede o início dos sintomas que induzem a 

redução do condicionamento nas atividades diárias21,22. A fraqueza muscular periférica é 
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decorrente à atrofia por desuso, provocada pelo descondicionamento físico predominantemente 

encontrada nos MMII21,23, na qual favorece impactos funcionais principalmente nas atividades 

de vida diária (AVD’s), assim os pacientes passam a ter maior limitação em desenvolvê-la. 

Além disso, outros sintomas como redução da capacidade pulmonar, dispneia, hiperinsuflação 

dinâmica e fatores psíquicos relacionados ao medo da fadiga tornam o indivíduo predisposto à 

fraqueza muscular24. 

          Quanto a força muscular de membros superiores, sabe-se que a força muscular distal 

(punho) pode ser possivelmente preservada, levando em consideração que os pacientes com 

DPOC são capazes de continuar a realizar atividades de vida diária que envolvem movimentos 

repetidos do punho, incluindo agarrar, segurar e carregar objetos25, sendo portanto, importante 

para o desenvolvimento das atividades de vida diária, visto ser uma musculatura que está sendo 

recrutada na maioria das atividades.  

O IMC apresenta relação de dependência com força muscular, em que o índice de massa 

corpórea baixo apresenta maior probabilidade do indivíduo evoluir para fraqueza muscular26. A 

afirmação pode explicar o resultado da pesquisa em apresentar média do pico de força de 

quadríceps superior ao valor predito. Em relação a força muscular do membro superior, o grupo 

controle apresentou média do pico de força maior do que o grupo DPOC, pois a média de IMC 

da amostra DPOC foi de 24.17kg/m2, enquanto que a média de IMC do grupo controle foi de 

27.58kg/m². 

Quanto ao TC6M, os resultados da pesquisa confirmaram que os pacientes com DPOC 

percorrem uma menor distância comparados aos saudáveis. Dentre os possíveis motivos, 

sugere-se o sedentarismo, por apresentar característica forte nesse grupo, corroborando com o 

estudo de Hernandes et al.27, ao observar que indivíduos que possuem a doença passam maior 

parte do tempo sentados ou deitados, como forma de evitar o sintoma da dispneia, além de 

caminharem com menor intensidade de movimento. Os autores sugerem que o fato possa ser 

atribuído ao estilo de vida adotado por ele como consequência da doença. O contrário também 

é afirmado por outros autores26,28, em que a inatividade pode ser precursora das alterações 

sistêmicas e não consequência da gravidade da doença. 

         Entretanto há pesquisas28 que propõe que o TC6M é melhor para capacidade funcional 

quando comparado ao VEF1. Corroborando com o resultado, em que o grupo com DPOC foi 

mais inativo e consequentemente percorreram menor distância no TC6M. Ao comparar a 

distância percorrida no TC6m obtido com o predito foi observada uma baixa distância 

percorrida em toda a amostra traduzindo por redução significativa da capacidade física, com 
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um déficit de 29% no TC6M em comparação o valor esperado,  ao encontro de estudos29,30 que 

indicam que a redução da tolerância ao exercício físico é um indicador significativo de 

mortalidade e pior qualidade de vida na doença pulmonar obstrutiva.  

         Quanto a idade, outros autores28,30, confirmam que quanto maior a idade do indivíduo 

menor será a distância percorrida em metros. Quanto ao IMC27 observou-se que idosos com 

índice < 25 Kg.m-2 caminharam maior distância em metros que os voluntários com índice > 25 

Kg/m2. Contrapondo-se aos resultados desta pesquisa, em que a amostra obteve uma média de 

IMC = 25 Kg/m2, mesmo assim os dois grupos tiveram baixo resultado no TC6m quando 

comparados com o predito.  

        No presente estudo, o índice BODE apresentou correlações fortes tanto negativas quanto 

positivas sequencialmente com variáveis de testes funcionais, como distância percorrida no 

TC6M (r = -0,79), e VEF1 (r = -0,82) corroborando com outros estudos realizados31,32. 

        A variável que melhor correlacionou com o índice BODE foi o VEF1 (r = -0,82). O BODE 

mostrou forte correlação com o escore total do SGRQ (r =0,72) e também com o domínio de 

atividade do escore do SGRQ (r= 0,73), mas apresentou correlação moderada (r = 0,50) com o 

domínio sintoma, corroborando com outros estudos32. A qualidade de vida é prejudicada em 

pacientes com DPOC e se deteriora com o aumento da gravidade da doença que está associado 

a um aumento significativo no escore do SGRQ.  

         Além disso, estudos33,34 trazem que um índice de tabagismo maior afeta a qualidade de 

vida dos indivíduos com DPOC, especialmente com os sintomas dos pacientes e o escore de 

impacto, que descreve o estado psicológico dos pacientes. Outro estudo mostrou que o domínio 

Atividades que mede a dificuldade em fazer as atividades físicas diárias, demonstrando como 

a limitação funcional respiratória se associa negativamente com a realização destas tarefas 

cotidianas e consequentemente na qualidade de vida destes pacientes resultou no maior escore 

percentual médio de 80,4 ± 7,235.  

        Dessa maneira, o estudo sugere que quanto melhor a sua condição geral, incluindo os 

aspectos físicos e de qualidade de vida, melhor é a sua capacidade física e consequentemente, 

a funcionalidade e menor é o seu risco de evoluir para morbidade e mortalidade. 

         Como fatores limitantes do nosso estudo, a amostra foi selecionada por conveniência, não 

sendo representativa da população total; o número de pacientes distribuídos por sexo não foi 

similar entre os grupos. Destaca-se um (n) reduzido em comparação com outros estudos, devido 

a recusa de alguns pacientes a fazer parte da pesquisa. 
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5. CONCLUSÃO 

        Os pacientes com DPOC do tipo II apresentaram redução da força muscular de membros 

superiores ao comparar com o grupo controle e em relação aos membros inferiores não foi 

observada diferença significativa quando comparada com força muscular predita. Quanto a 

análise da morbidade e qualidade de vida observou-se risco moderado nestes pacientes, com 

um déficit de 29% na capacidade física para distância percorrida.  
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APÊNDICES 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Análise da força muscular, morbidade, qualidade de vida e distância percorrida em 

pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Orientada pelo professor Doutor 

Carlos José Oliveira de Matos. Este estudo tem por objetivo principal Avaliar os indivíduos 

participantes do projeto em relação aos dados da capacidade pulmonar, funcionalidade e a sua 

qualidade de vida. Está garantida a liberdade de se recusar a participar e a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, bem como tirar dúvidas e pedir esclarecimentos 

pertinentes a pesquisa. 

Seu nome não aparecerá quando informações relacionadas ao estudo forem divulgadas em 

publicações cientificas ou eventos, pois será garantida a privacidade e a confidencialidade. 

Somente os pesquisadores e o orientador terão conhecimento dos dados. Caso apareça algum 

desconforto, a pesquisa estará interrompida até que se normalize. Não haverá remuneração, 

bem como não haverá gratificação. 

Para desenvolvimento da pesquisa será aplicado os instrumentos: Saint georg quetionary, 

Escala do Medical Research Council (MRC), Teste de força muscular e o teste de caminhada 

de 6 minutos. Após estes esclarecimentos, pedimos seu consentimento de forma livre. Portanto, 

preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Nome do participante da pesquisa: _______________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa: ___________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 

 

Prof. Doutor Carlos José Oliveira de Matos 

Contato do pesquisador em caso de dúvidas:   

Departamento de Fisioterapia – Universidade Federal de Sergipe 

E-mail: carlosmatos@ufs.br 

Celular: (79)9900-5131 
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APÊNDICE 

b) Ficha de avaliação com dados demográficos 

 

 

 
 

  Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Campus Prof. Antônio Garcia Filho 

Departamento de Fisioterapia 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

                

          Ficha de Avaliação 
 

Nome: _________________________________     Data Avaliação: ___/___/___ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Telefone: _________________     Idade: ______         Bairro: ________________ 

Naturalidade: _____________________      Escolaridade: __________________ 

Estado Civil: _________________       Ocupação: _______________________   

MEMBRO DOMINANTE: _________ 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso: ______(kg)            Altura:_______(m)                 IMC:_______ (kg/m2)    

 

HÁBITOS DE VIDA 

Atividade física:  (   ) SIM  (   ) NÃO          Fuma:  (   ) SIM  (   ) NÃO      

Bebe:                   (   ) SIM  (   ) NÃO          Exposição a lenha: (   )SIM  (   )NÃO 

 

Nos últimos 30 dias se internou com gripe forte “catarro no peito”?  (   ) SIM      (   ) NÃO 

Fez cirurgia abdominal/torácica ou no MMII nos últimos 3 meses?   (  )SIM        (   )NÃO 

Medicamentos em uso:________________________ 

 

 

ESPIROMETRIA 

 

CVF VEF1 VEF1/CVF 

   

 

 

FORÇA MUSCULAR 

 

MÚSCULOS VALORES (N) 

FLEXORES DE COTOVELO  
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EXTENSORES DE COTOVELO  

FLEXORES DO PUNHO  

EXTENSORES DE JOELHO  

 

 

 

 

TESTE DE CAMINHADA DE 6 MIN 

 

Parâmetros antes do teste: 

Pa: ________(Mmhg)     Fc:_____ (Bpm)    Spo2 ________ (%)    FR: _________ 

  Borg: MMII:______       R:_______     

Após o Teste: 

 Pa_______ (Mmhg)    Fc____   (Bpm)     Spo2 ______ (%)       FR: ____________ 

 Borg: MMII:_________       R:________           Distância Percorrida: __________ 

Conclui o Teste Sem Interromper? ( ) Sim Não ( ) Motivo: ___________________    

 Sinais e Sintomas apresentados no Teste:_________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ANEXOS 

a) Parecer do comitê de ética 
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ANEXO 

b) NORMAS DA REVISTA PUBLICADA 

 

JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA 

RECOMENDAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIAIS A SEREM 
PUBLICADOS NO JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA 

 

1. Suplemento Especial 

Esse termo designa revisões de temas de interesse geral confeccionados a convite do Editor-
Chefe do Jornal ou por sugestão da Diretoria, Departamentos ou Comissões Científicas da SBPT. 
Essas revisões, devido aos critérios para seleção de autores e metodologia empregada acabam 
por não serem classificadas como Diretrizes. Exemplo: Suplemento de Vasculites Pulmonares pu-
blicados em 2005 e Doenças Ocupacionais e Ambientais de 2006.  
 
Recomendações: 
  

  O assunto deverá ser desenvolvido em capítulos, com a identificação individual dos autores. 
Deverão ser fornecidas informações relativas à titulação, instituição a que pertencem, e endereço 
para correspondência, de todos os autores de cada capítulo. 
 

  Para cada capítulo individual serão aplicadas as mesmas regras do Jornal para artigos de revi-
são: 

  Necessidade de Resumo não estruturado no máximo com 250 palavras. Necessidade de Abs-
tract com as mesmas características. 
 

  Necessidade de três a seis palavras-chave e key-words de acordo com os termos Dec e Mesh, 
disponíveis na home-page da Bireme.  
 

  Texto no máximo de 5000 palavras (excluindo-se resumo, abstract e referências bibliográficas). 
 

  Ao longo do texto não usar nomes de autores, dando-se preferência às citações numéricas 
apenas. 
 

  O total de Figuras e Tabelas não deve exceder 8. 
 

  O total de referências bibliográficas não deve exceder 60. 
 

  As referências bibliográficas devem obrigatoriamente seguir as normas da revista, que se ba-
seiam no formato Vancouver Style, atualizado em outubro de 2004. Favor consultar as “Instruções 
aos Autores” disponíveis nos fascículos da revista ou na home-page do jornal. (www.jornaldepneu-
mologia.com.br). 
  
  

a) Diretrizes da SBPT 

Esse termo designa documentos oficiais da SBPT que foram confeccionados por iniciativa da sua 
Diretoria, Departamentos ou Comissões Científicas. A confecção desses documentos é de res-
ponsabilidade das Comissões Científicas que indicarão os seus autores, colaboradores e relato-
res. A metodologia empregada deverá, sempre que possível, seguir as normas da Associação 
Médica Brasileira para sua confecção, incluindo uma revisão da literatura e recomendações com 
os níveis de evidência. 
  
Recomendações: 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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  Recomenda-se que sejam listados como autores apenas os colaboradores que realmente es-
creveram a versão definitiva do texto. É importante identificar as instituições a que pertencem 
esses autores. Ao final da lista dos autores pode-se acrescentar algo como “e o Grupo do III Con-
senso Brasileiro Sobre Gripe”. No rodapé da revista, em letras pequenas teremos a composição 
de todo o grupo: Grupo do III Consenso Brasileiro Sobre Gripe:”José Manuel da Silva, Pedro Pe-
reira...” 
 

  As diversas partes do texto não vão ser identificadas no tocante a sua autoria individual. 
 

  É obrigatório um Resumo inicial, não estruturado, no máximo com 250 palavras. O Resumo 
deverá descrever de modo geral o conteúdo do documento. Necessidade de Abstract em inglês 
com o mesmo conteúdo.  
 

  São necessárias de três a seis palavras-chave e key-words de acordo com os termos Dec 
e Mesh, disponíveis na home-page da Bireme. 
 

  Desenvolver o assunto em texto corrido, único e contínuo. Não utilizar uma estrutura em capí-
tulos, mas separar os diversos temas com títulos e subtítulos. O tamanho do texto, excluindo-se 
resumo, abstract, figuras, tabelas e referências bibliográficas, deve ser limitado a 12.000 palavras, 
 

  Ao longo do texto não usar nomes de autores, dando-se preferência às citações numéricas 
apenas. 
 

  O número total de figuras e tabelas somadas não deve ser superior a 15.   
 

  As referências bibliográficas serão numeradas e colocadas seqüencialmente no texto. Haverá 
apenas uma lista de Referências Bibliográficas colocadas ao final do manuscrito. O número má-
ximo de referências aceitas é de 300. 
 

  As referências bibliográficas devem obrigatoriamente seguir as normas da revista, que se ba-
seiam no formato Vancouver Style, atualizado em outubro de 2004. Favor consultar as “Instruções 
aos Autores” disponíveis nos fascículos da revista ou na home-page do jornal. (www.jornaldepneu-
mologia.com.br).    
 

  A partir de 2008/2009 as Diretrizes que se enquadrarem nessas normas serão publicadas como 
parte integrante de números regulares da revista mensal. 
 

  Pedimos que os textos sejam escritos da maneira mais enxuta possível. Os textos curtos cursam 
com menores tempos de revisão e diagramação, e acabam tendo maiores chances de serem pu-
blicados rapidamente. 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol) ISSN-1806-3713, publicado bimes-
tralmente, é órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia destinado à publi-
cação de trabalhos científicos referentes à Pneumologia e áreas correlatas. 
 
Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados por revisores qua-
lificados, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento.  
 
Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, ou 
não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados diretamente pelo Conselho Edi-
torial, não cabendo recurso. Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. Na 
versão eletrônica do Jornal (www.jornaldepneumologia.com.br, ISSN-1806-3756) todos os artigos 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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serão disponibilizados tanto numa versão em língua latina como também em inglês. Não há taxas 
para submissão e avaliação de artigos. 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional de infor-
mações sobre estudos clínicos em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para pu-
blicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 
OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação 
deverá ser registrado ao final do resumo. 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia adota a definição de ensaio clínico 
preconizada pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que prospectivamente 
designe seres humanos para uma ou mais intervenções visando avaliar seus efeitos em desfechos 
relacionados à saúde. As intervenções incluem drogas, células e outros produtos biológicos, pro-
cedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, terapias comportamentais, mudanças de proces-
sos de cuidados, cuidados preventivos, etc". 

CRITÉRIOS DE AUTORIA 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada se ele 
contribuiu significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. Fica implícito 
que o autor participou em pelo menos uma das seguintes fases: 1) concepção e planejamento do 
trabalho, bem como da interpretação das evidências; 2) redação e/ou revisão das versões prelimi-
nares e definitiva; e 3) aprovou a versão final. 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. Igualmente, não 
devem ser considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, médicos que encaminham 
pacientes ou interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou departamentos, não direta-
mente envolvidos na pesquisa. A essas pessoas poderá ser feito agradecimento especial. 
 
Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores.  
 
Com exceção de trabalhos considerados de excepcional complexidade, a revista considera 8 o 
número máximo aceitável de autores. No caso de maior número de autores, enviar carta a Secre-
taria do Jornal descrevendo a participação de cada um no trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente encaminhados via eletrônica a partir do sistema de 
submissão ScholarOne:https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo. As instruções e o pro-
cesso de submissão estão descritos abaixo.  

Ainda que os manuscritos sejam submetidos eletronicamente, deverão ser enviadas pelo correio 
Carta de Transferência de Copyright e Declaração de Conflitos de Interesses, assinadas por todos 
os autores, conforme modelo disponível aqui: Declaração de Conflito de Interesse"  
 
Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas editoriais da revista, particularmente no 
tocante ao número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, bem como às regras para 
confecção das referências bibliográficas. A não observância das instruções redatoriais implicará 
na devolução do manuscrito pela Secretaria da revista para que os autores façam as correções 
pertinentes antes de submetê-lo aos revisores.  

 
Instruções especiais se aplicam para a confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes e devem 

https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo
http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp/declaracaodeconflitointeresses.zip
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ser consultadas pelos autores antes da confecção desses documentos na homepage do jornal.  
 
A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos adaptações de estilo, gramaticais e outras. 
 
Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, 
devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos estão definidos na Lista 
de Abreviaturas e Acrônimos aceitos sem definição. Clique aqui (Lista de Abreviaturas e Siglas). 
Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las na primeira vez em que forem citadas, por exem-
plo: proteína C reativa (PCR). Após a definição da abreviatura, o termo completo não deverá ser 
mais utilizado. Com exceção das abreviaturas aceitas sem definição, elas não devem ser utilizadas 
nos títulos e evitadas no resumo dos manuscritos se possível. Ao longo do texto igualmente evitar 
a menção ao nome de autores, dando-se sempre preferência às citações numéricas apenas. 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou equipamento incomum, deverão incluir 
o modelo/número do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, por exemplo:  
"... esteira ergométrica (modelo ESD-01; FUNBEC, São Paulo, Brasil)..."  

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o nome do estado ou província também 
deverá ser citado; por exemplo: "... tTG de fígado de porco da Guiné (T5398; Sigma, St. Louis, 
MO, EUA) ..." 

 

PREPARO DO MANUSCRITO 

 

A página de identificação deve conter o título do trabalho, em português e inglês, nome completo 

e titulação dos autores, instituições a que pertencem, endereço completo, inclusive telefone, fax e 

e-mail do autor principal, e nome do órgão financiador da pesquisa, se houver. Essa página deve 

ser enviada como um arquivo a parte, separado do manuscrito principal. (enviar como TITLE 

PAGE) 

 

Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem necessidade de recorrer-se 

 Artigo 
Original 

Artigo de 
Revisão / 
Atualiza-

ção 

Relato 
de 

Caso 

Ensaio 
Pictó-
rico 

Comunica-
ção Breve 

Carta 
ao 

Edi-
tor 

Correspondên-
cia 

Ima-
gens 
em 

Pneu-
mologia 

N.º máximo 
de autores 

8 5 5 5 5 5 3 3 

Resumo 

 N.º má-
ximo de 
palavras 

250 com 
estrutura 

250 sem 
estrutura 

250 
sem es-
trutura 

250 sem 
estrutura 

100 sem es-
trutura 

- - - 

N.º máximo 
de pala-

vras 

3.000 5.000 1.500 3.000 1.500 1000 500 200 

N.º máximo 
de referên-

cias 

40 60 20 30 20 5 3 3 

N.º de ta-
belas e fi-

guras 

6 8 3 12 2 1 - 3 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
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ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser feito na forma estruturada com: Objetivo, Méto-

dos, Resultados e Conclusões. Quando tratar-se de artigos de Revisão e Relatos de Casos o 

Resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve ser estruturado nem 

exceder 100 palavras. 

 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do Resumo deve ser for-

necida. 

 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em português e inglês, que 

definam o assunto do trabalho.  

 

Texto: 
 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo referências e tabelas. 

Deve conter no máximo 6 tabelas e/ou figuras. O número de referências bibliográficas não deve 

exceder 40. A sua estrutura deve conter as seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Agradecimentos e Referências. A seção Métodos deverá conter menção a aprovação 

do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, ou pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Animais, ligados a Instituição onde o projeto foi desenvolvido. Nessa seção também 

deve haver descrição da análise estatística empregada, com as respectivas referências bibliográ-

ficas. Ainda que a inclusão de subtítulos no manuscrito seja aceitável, o seu uso não deve ser 

excessivo e deve ficar limitado às sessões Métodos e Resultados somente. 

 

Revisões e Atualizações: Serão realizadas a convite do Conselho Editorial que, excepcional-

mente, também poderá aceitar trabalhos que considerar de grande interesse. O texto não deve 

ultrapassar 5000 palavras, excluindo referências e tabelas. O número total de ilustrações e tabelas 

não deve ser superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se limitar a 60. 

 

Ensaios pictóricos: Serão igualmente realizados a convite, ou após consulta dos autores ao Con-

selho Editorial. O texto não deve ultrapassar 3000 palavras, excluídas referências e tabelas. O 

número total de ilustrações e tabelas não deve ser superior a 12 e as referências bibliográficas 

não devem exceder 30. 

 

Relatos de Casos: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas as referências e figu-

ras. Deve ser composto por Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências. Recomenda-

se não citar as iniciais do paciente e datas, sendo mostrados apenas os exames laboratoriais 

relevantes para o diagnóstico e discussão. O número total de ilustrações e/ou tabelas não deve 

ser superior a 3 e o limite de referências bibliográficas é 20. Quando o número de casos apresen-

tados exceder 3, o manuscrito será classificado como uma Série de Casos, e serão aplicadas as 

mesmas regras de um artigo original. 

 

Comunicações Breves: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluindo as referências e 

tabelas. O número total de tabelas e/ou figuras não deve exceder 2 e o de referências bibliográficas 

20. O texto deverá ser confeccionado de forma corrida. 

 

Cartas ao Editor: Devem contribuições originais contendo resultados preliminares, não ultrapas-

sando 1000 palavras e com não mais do que 5 referências bibliográficas e 2 tabelas e/ou figuras.  

 

Correspondência: Serão consideradas para publicação comentários e sugestões relacionadas a 

matéria anteriormente publicada, não ultrapassando 500 palavras no total. 
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Imagens em Pneumologia: o texto deve ser limitado ao máximo de 200 palavras, incluindo título, 

texto e até 3 referências. É possível incluir até o máximo de 3 figuras, considerando-se que o 

conteúdo total será publicado em apenas uma página.  

 

Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser apresentados em preto e branco, com legendas 

e respectivas numerações impressas ao pé de cada ilustração. As tabelas e figuras devem ser 

enviadas no seu arquivo digital original, as tabelas preferencialmente em arquivos Microsoft Word 

e as figuras em arquivos JPEG acima de 300 dpi. Fotografias de exames, procedimentos cirúrgicos 

e biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais serão consideradas para impres-

são colorida, sem custo adicional aos autores. As grandezas, unidades e símbolos devem obede-

cer às normas nacionais correspondentes (ABNT:http://www.abnt.org.br). 

Legendas: Legendas deverão acompanhar as respectivas figuras (gráficos, fotografias e ilustra-

ções) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a 

suas citações no texto. Além disso, todas as abreviaturas e siglas empregadas nas figuras e tabe-

las devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas. 

 

Referências: Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas no texto, numeradas com 

algarismos arábicos e na ordem em que foram citadas. A apresentação deve estar baseada no 

formato Vancouver Style, atualizado em outubro de 2004, conforme os exemplos abaixo. Os títulos 

dos periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela List of 

Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine disponibilizados no ende-

reço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html.  

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima desse número, cite os seis primei-

ros autores seguidos da expressão et al. 

 

Exemplos: 

Artigos Originais 

1. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs AC et al. Prediction of metabolic 

and cardiopulmonary responses to maximum cycle ergometry: a randomized study. Eur Respir J. 

1999;14(6):1204-13. 

 

Resumos 

2. Singer M, Lefort J, Lapa e Silva JR, Vargaftig BB. Failure of granulocyte depletion to suppress 

mucin production in a murine model of allergy [abstract]. Am J Respir Crit Care Med. 

2000;161:A863. 

 

Capítulos de Livros 

3. Queluz T, Andres G. Goodpastures syndrome. In: Roitt IM, Delves PJ, editors. Encyclopedia of 

Immunology. 1st ed. London: Academic Press; 1992. p. 621-3. 

 

Publicações Oficiais 

4. World Health Organization. Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis. 

WHO/Tb, 1994;178:1-24.  

 

Teses 

5. Martinez TY. Impacto da dispnéia e parâmetros funcionais respiratórios em medidas de quali-

dade de vida relacionada a saúde de pacientes com fibrose pulmonar idiopática [thesis]. São 

Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1998.  

 

Artigos Publicados na Internet 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html
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6. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am 

J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 3 p.]. Available from: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

 

Homepages/Endereços Eletrônicos 

7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Re-

sources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.can-

cer-pain.org/ 

 

Outras situações:  
Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas por estas Instruções Redatoriais, 

deverão ser seguidas as recomendações contidas em International Committee of Medical Journal 

Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Updated October 

2004. Disponível em http://www.icmje.org/.  
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 ANEXO  

c) Versão em Português da Escala do Medical Research Council Mod. 

 

 

VERSÃO EM PORTUGUÊS DA ESCALA DO MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL MOD. 

 

Só sofre de falta de ar durante exercícios intensos.  

Sofre de falta de ar quando andando apressadamente ou subindo uma 

rampa leve.                                                                                                    

 

Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade por causa de falta 

de ar ou tem que parar para respirar mesmo quando andando devagar. 

 

Para para respirar depois de andar menos de 100 metros ou após 

alguns minutos. 

 

Sente tanta falta de ar que não sai mais de casa, ou quando está se 

vestindo. 
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ANEXO 

d) Pontuação do índice BODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 0 1 2 3 

VEF1, %previsto >/ = 65 50-65 35-49 </ = 35 

Dispneia: MRC 0-1 2 3 4 

TC6M, metros >/ = 350 250-349 150-249 </ = 149 

IMC >21 </ = 21 - - 
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ANEXO  

e) Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) 
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