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Elastic bandage associated respiratory therapy in patients with chronic
obstructive pulmonary disease.
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RESUMO

ABSTRACT

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um
problema de saúde pública, parcialmente reversível, com
limitação ao fluxo aéreo e desvantagens musculares que sobrecarregam a musculatura respiratória. Além disso, a força
muscular insuficiente gera dificuldade inspiratória tendo a
fisioterapia um papel importante no tratamento de pacientes
com DPOC. Constantemente, novos estudos buscam técnicas
inovadoras para auxiliar a promoção da qualidade de vida de
doentes crônicos. Recentes pesquisas sugerem a utilização
de bandagem elástica (BE) como alternativa para diferentes
distúrbios relacionados à reabilitação neuromuscular, analgesia, aumento de amplitude articular, entre outros. Este estudo
objetivou verificar a ação da BE, na musculatura respiratória,
associada à fisioterapia convencional (FTC) em pacientes com
DPOC; e estimular novos conhecimentos na área. Um único
grupo, composto por dez mulheres, foi avaliado e submetido a
duas sessões, randomizadas por sorteio: uma com FTC e outra
FTC associada à BE em que responderam a perguntas sobre a
ação da BE (avaliação subjetiva). Após a FTC a variável Borg
apresentou diferença estatisticamente significativa. Com o uso
da BE houve melhora da percepção da facilitação respiratória,
aumento da Pressão Expiratória Máxima, Cirtometria Axilar
e Cirtometria Abdominal, sendo esta a única a apresentar diferença estatisticamente significativa. Portanto, com o uso da
BE, a maioria das pacientes apresentaram maior mobilidade
abdominal e 60% delas relataram maior facilidade para realizar
a incursão respiratória.

The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a
public health problem, partially reversible, with airflow limitation and muscles dysfunctions that overwhelm the respiratory
muscle. Moreover, insufficient muscle strength generates inspiratory difficulty and physical therapy has an important role in
the treatment of patients with COPD. Constantly, new studies
seek innovative techniques to help the promotion of quality
of life of chronically-ill patients. Recent research suggests
the use of elastic bandage (EB) as an alternative for different
disorders related to neuromuscular rehabilitation, pain relief,
increased joint range of motion, among others. This study
aimed to verify the action of EB, in the respiratory muscles,
associated with conventional physical therapy (PT) in patients
with COPD, and stimulating new knowledge in the area. One
group, consisted of ten women, was evaluated and underwent
two sessions, randomly selected: one session with PT and other
PT with EB in which the patients answered questions about the
action of EB (subjective assessment). After the PT the variable
Borg statistically significant difference. With the use of EB
was improved perception of respiratory facilitation, increased
maximum expiratory pressure, axillary cirtometry and abdominal cirtometry this being the only one to present a statistically
significant difference. Therefore, by using the EB most patients
had increased mobility abdominal and 60% reported greater
ability to perform the inspiration.
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INTRODUÇÃO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida
como um problema de saúde pública, sendo a décima segunda
enfermidade mais prevalente no mundo. A Organização Mundial de Saúde fez uma estimativa de que em 2020 essa doença
ocupará a quinta posição no ranking mundial 1,2.
De acordo com as definições da Gold - Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Diseas - a DPOC é uma doença
parcialmente reversível, caracterizada por limitação progressiva
ao fluxo aéreo devido à obstrução crônica e está associada à
resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases
nocivos. A DPOC pode ser estadeada, segundo a Gold, em: leve
(I), moderada (II), grave (III) e muito grave (IV), dependendo
da avaliação espirométrica, funcional e clínica 1, 2.
A diminuição deste fluxo aéreo na DPOC é multifatorial podendo ocorrer por aumento na quantidade de muco
intraluminal, alterações das pequenas vias aéreas, espessamento
da parede brônquica, perda da retração elástica pulmonar e perda
dos pontos de fixação das vias aéreas terminais aos alvéolos2.
Pacientes portadores de DPOC são propensos à fadiga, pois apresentam algumas desvantagens musculares para
realizar as trocas gasosas, sendo as principais: a sobrecarga da
musculatura respiratória imposta pela obstrução crônica ao fluxo
aéreo, que tem como resultado uma grande demanda energética;
o músculo diafragma geralmente encontra-se numa posição
geométrica anormal (aplanado) alterando sua capacidade de
gerar força e contração muscular. Adicionalmente, apresentam
massa muscular reduzida, o que contribui para a diminuição da
capacidade de gerar pressão inspiratória e que leva à fraqueza
muscular3.
A fisioterapia tem importante papel no tratamento
da doença e sua aplicabilidade tem se tornado cada vez mais
diversificada com o surgimento de novas técnicas. A bandagem
elástica (BE), tipo de bandagem funcional, foi criada no Japão
pelo Dr. Kenzo Kase na década de 70 4, e é considerada pelos
fisioterapeutas como um método auxiliar na reabilitação do sistema neuromusculoesquelético 5,6 levando à melhor adequação
do tônus muscular, facilitação ou inibição da ação muscular,
diminuição da dor, correção de posicionamentos inadequados
e melhora local do fluxo sanguíneo e linfático5.
Tais ações se devem à combinação de efeitos mecânicos
e excitatórios, sendo o principal deles a ativação dos mecanorreceptores cutâneos, formando um arco de resposta muscular
de acordo com o sentido da tensão exercida pela bandagem7.
O principal objetivo deste estudo foi verificar a ação
da BE, sobre os músculos diafragma e intercostais externos em
pacientes com DPOC, associada a um programa de reabilitação
pulmonar por meio da fisioterapia convencional (FTC); e estimular novos conhecimentos na área.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este foi um estudo descritivo, analítico e transversal realizado nos anos de 2012 e 2013 após aprovação do estudo pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual
de Campinas sob o número 196.813/2013 - CEP.
Foram estudadas 10 pacientes do sexo feminino, com

idades entre 40 e 75 anos, encaminhadas pela equipe médica de
pneumologia do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP) para o ambulatório de fisioterapia
respiratória do mesmo serviço, com diagnóstico clínico de
DPOC Gold lll ou lV 2.
As pacientes foram submetidas a uma avaliação geral
e específica do sistema respiratório e assinaram um termo de
consentimento para participar do programa proposto, conforme
recomenda o parecer 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Antes de iniciada a primeira sessão foi realizado um teste
de sensibilidade que consistia em aplicar uma estreita faixa da
BE no antebraço da participante e, após 30 minutos, caso não
apresentasse qualquer tipo de reação alérgica dava-se continuidade ao protocolo.
Foram incluídos no estudo indivíduos com diagnóstico
prévio de DPOC que não manifestaram qualquer tipo de alergia ao material da BE ou desconforto considerável durante o
tratamento. E foram excluídos os indivíduos com DPOC exacerbada; hemodinamicamente instáveis; e que não completaram
o protocolo determinado.
Todas as mulheres realizaram duas sessões de fisioterapia,
com duração de uma hora e trinta minutos cada, sendo que ao
início e término de cada sessão verificaram-se as medidas PIM,
PEM, Cirtometria (axilar e abdominal), SPO2 e BORG. No primeiro dia, a própria voluntária a participar do estudo sorteava
se realizaria a FTC apenas ou esta associada à aplicação da BE,
realizando na próxima semana a sessão não sorteada.
As variáveis analisadas foram:

1-

Manovacuometria

A manovacuometria é um método para avaliar a força
muscular respiratória inspiratória e expiratória (por meio da
PIM e PEM, respectivamente) tendo como instrumento um
aparelho analógico escalonado de 0 a 120 cmH2O, da marca
Clinical Medica®. As voluntárias foram orientadas a ficarem
na posição ortostática, utilizando clipe nasal, de acordo com o
método descrito por Black e Hyat (1969)8.
A PIM foi mensurada a partir do volume pulmonar
residual (VR), após uma expiração máxima e a PEM foi mensurada a partir da capacidade pulmonar total (CPT), após uma
inspiração máxima. As pacientes foram orientadas a manter a
pressão por mais de um segundo e cada manobra foi realizada
três vezes, sendo considerado o maior valor mensurado.

Saturação Periférica de Oxigênio
A Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2) foi mensurado
através de um oxímetro de pulso arterial (OPA) que fornece
continuamente e de forma não invasiva informações clínicas
sobre o carreamento pela hemoglobina do oxigênio presente
no sangue arterial. É utilizada para monitorar pacientes com
risco de desenvolver hipoxemia, tanto na fase de repouso como
de atividade. Os valores normais situam-se entre 95 a 100%9.

Escala de Borg Modificada
É a escala mais utilizada na prática clínica, que consiste
em uma avaliação subjetiva do nível de percepção de dispneia
do paciente que varia de zero a dez pontos, sendo que o zero
indica nenhum sintoma e o valor dez o máximo de sintoma 10.
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Cirtometria
É um método de avaliação que consiste em medir, por
meio de uma fita métrica, a circunferência torácica e abdominal
durante a expiração e inspiração, e tem como objetivo avaliar a
melhora da mobilidade e expansibilidade destas regiões.
Para a realização da cirtometria foi utilizada uma fita
métrica com escala de 0 a 150 centímetros. O exame foi realizado com a paciente em pé e o examinador na frente da mesma.
Avaliaram-se o perímetro axilar; e abdominal passando sobre a
cicatriz umbilical, realizando três mensurações em cada região.
Primeiramente a medida foi realizada na inspiração máxima ao nível da capacidade pulmonar total e posteriormente
na expiração máxima ao nível do volume residual, nas regiões
citadas anteriormente, antes e após cada sessão 11.

RESULTADOS
Foram incluídos no estudo dez pacientes, com idade
média de 60,10±7,78 anos.
As variáveis SPO2, Cirtometria Axilar e Abdominal,
PIM e PEM não apresentaram resultados estaticamente significativos, apesar do aumento após a FTC, com exceção da
Cirtometria Abdominal que se manteve sob o mesmo valor
(Tabela 1).
Tabela 1: Variáveis, por meio da mediana e p – valor, antes e após
FTC e FTC associada à BE.

Fisioterapia Convencional
A fisioterapia convencional foi composta por exercícios com duração dede 30 minutos (série de 10 repetições e
intervalo de um minuto entre as séries), sendo utilizados bastões
e halteres de 1 Kg para membros superiores; bolas e caneleiras
de 1 Kg para membros inferiores e cicloergômetro (Diamond
E B 597e Profissional Series®) durante 20 minutos; finalizando
com alongamentos gerais e relaxamento por 10 minutos.
Durante a realização dos exercícios as pacientes foram
orientadas a realizar respiração diafragmática para controle do
padrão respiratório na tentativa de diminuir a retenção de ar e
minimizar o trabalho da respiração12.

Bandagem Elástica
A BE deve ser colocada sobre a pele limpa e seca,
podendo ser usada nos casos de fraqueza muscular com tensão
de média à máxima; e aplicada com sentido da origem à inserção
dos músculos para facilitar a contração 13,14. No estudo, todas
as voluntárias foram submetidas à aplicação da BE, seguindo
o método de Kinesio® Taping, em formato de “I” no sentido
das fibras dos músculos diafragma e intercostais externos, para
maior tensão e facilitação muscular; sendo aplicada ao início
de uma das sessões de fisioterapia15.
Ao final da sessão com BE a voluntária realizava uma
avaliação subjetiva da ação muscular por meio de duas perguntas: se houve diferença ou não em realizar a FTC com a faixa; e
caso tenha sentido diferença se foi “muito bom, bom nem bom,
nem ruim, ruim, muito ruim, não sei responder”.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para análise estatística, foram utilizados o software
R e o programa Microsoft Excel. Os dados foram expressos
em mediana e desvio padrão (±DP), sendo este usado apenas
para a idade. As variáveis intragrupo pré e pós-condutas foram
analisadas por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon para
amostra pareada assumindo como valor de significância p<0,05
16,17
.
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Tabela 1: Em destaque p – valor significativo.
Houve diferença estatisticamente significativa dada pela
escala de Borg quanto à percepção da dispneia quando as pacientes foram submetidas exclusivamente a FTC. Em contrapartida,
após a FTC associada à BE tal diferença não foi estatisticamente
significativa, com aumento discreto da mediana (0,25 – 0,5)
comparado com o protocolo apenas com FTC, ou seja, quando
usado a BE a percepção de dispneia foi menor.
As variáveis PIM e PEM mostraram discreta diminuição e aumento de seus valores iniciais, respectivamente, porém
sem diferença estatisticamente significativa.
Quando analisada a variável SPO2 após a FTC esta
apresentou aumento, porém após FTC + BE houve discreta
diminuição da mediana, ambas sem significância estatística.
Em relação à avaliação subjetiva, 60% das pacientes
perceberam melhora na sensação da ação muscular descrita com
o uso da BE. Destas, quatro avaliaram a diferença como “muito
boa” e duas como “boa”.

DISCUSSÃO
A bandagem elástica nos últimos 20 anos tem sido muito
usada como forma de tratamento fisioterapêutico, existindo
um vasto número de estudos relacionados à área ortopédica,
porém em relação à fisioterapia respiratória as referências bibliográficas são escassas apontando a importância deste estudo
na literatura 18.
A BE pode ser usada em qualquer localização do corpo
como forma de tratamento de alterações neuro musculoesqueléticas. Os efeitos da técnica são gerados por meio de mecanismos
neurofisiológicos e biomecânicos, e dependem do modo de aplicação que engloba a tensão causada pelo estiramento e o sentido
da BE. Quando o objetivo da aplicação da BE é proporcionar
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a facilitação da ação muscular, a direção da aplicação segue da
origem à inserção do músculo; sendo de modo contrário quando
o objetivo é a inibição da ação muscular7,18.
Nos pacientes portadores de DPOC observam-se algumas
desvantagens musculares para realização da ventilação pulmonar, como a sobrecarga da musculatura respiratória e a posição
geométrica anormal do músculo diafragma. Tais fatos alteram
a capacidade de gerar força e contração muscular dos músculos
respiratórios, aumento da demanda energética e redução da
massa muscular, o que contribui para a diminuição da capacidade de gerar pressão inspiratória, prejudicando o desempenho
frente a exercícios físicos, a força dos músculos respiratórios e
a qualidade de vida 3,19,20.
A idade média das voluntárias foi de 60,10 ± 7,78 anos.
Estes valores em idade coincidiram com a prevalência atual da
DPOC no Brasil o que faz com que os resultados deste estudo
possam contribuir para a melhora da qualidade de vida da
maioria da população que sofre desta doença21.
Por meio da manovacuometria observamos que não houve
alteração significativa da PIM nas pacientes avaliadas, tanto na
conduta com FTC como na técnica associada à BE, o que indica
a manutenção da força muscular inspiratória. Tal fato deve-se,
possivelmente, ao tempo restrito do uso da BE ou a ineficácia
desta para o ganho de força de músculos respiratórios. Em relação à PEM, os resultados foram expressivos numericamente
denotando a possível tonificação dos músculos intercostais,
porém sem diferença estatística.
Estes resultados foram similares aos do estudo descrito
por Hack (2009)22 que analisou o efeito da BE, em crianças
asmáticas, sobre diversos músculos como o diafragma e intercostais que apresentam desvantagens similares aos pacientes
com DPOC.
A escala modificada de Borg é amplamente utilizada
na avaliação fisioterapêutica e foi incluída no estudo como
instrumento para avaliação do grau de dispneia 23,24.
A escala utilizada apresentou aumento em ambas as
condutas, sendo estatisticamente significativa após a FTC, o
que mostra maior dispneia após os tratamentos. Miranda et
al. (2011)25 afirmam que os exercícios de membros superiores
geram grande esforço respiratório e metabólico, o que causa
aumento da dispneia e fadiga.
No presente estudo a escala de Borg foi aplicada
logo após as condutas fisioterapêuticas, o que possivelmente
justifica o aumento desta variável, uma vez que os pacientes
encontravam-se mais cansados devido ao esforço físico.
Porém, sabe-se que a reabilitação pulmonar, a longo
prazo, realizado durante a terapia que envolve exercícios de
membros superiores e inferiores, diminui os sintomas relacionados à doença, como a dispneia, melhorando a qualidade de
vida de pacientes com DPOC. Entretanto, tais efeitos são mais
expressivos em programas longos e contínuos, superiores a 12
semanas26,27.
A cirtometria tem por objetivo avaliar a expansibilidade da região tóraco abdominal, por meio das medidas de
circunferência a cada incursão respiratória10. A cirtometria
abdominal apresentou aumento da mediana apenas com uso da
BE, o que diverge do estudo de Forti (2008)28 no qual ocorreu
aumento da cirtometria abdominal após fisioterapia respiratória.
Nota-se que como as costelas inferiores são mais oblíquas que
as superiores elas conseguem maior amplitude de expansão do
que as superiores, aumentando a capacidade de mobilidade do

gradil costal após os exercícios.
A saturação periférica de oxigênio (SpO2) foi avaliada
por oxímetro de pulso que permitiu a monitorização do oxigênio
no sangue antes, durante e após os tratamentos fisioterapêuticos.
Ele fornece a leitura, por meio da absorção de oxiemoglobina e
desoxihemoglobina, em resposta à luz vermelha e infravermelha
disparadas pelo oxímetro29.
Na avaliação subjetiva, 60% das pacientes sentiram
diferença ao realizar a fisioterapia com a BE, sendo que deste
percentual, quatro relataram que o uso foi “muito bom” e duas
“bom”. Referiram também que havia sido mais fácil realizar
as incursões respiratórias, com predominância diafragmática,
durante os exercícios. Isto vai de encontro aos dados estatisticamente significativos obtidos em relação à cirtometria abdominal
com o uso da técnica.
Fatores como o grau da DPOC, o estado clínico da paciente em tratamento, a idade e o índice de massa corpórea (IMC)
podem ter interferido nos resultados obtidos, mas este último
dado não pode ser comprovado estatisticamente já que apenas
o peso foi coletado.
Porém, sabe-se que pacientes acima do peso sofrem menor
ação muscular da BE, pois esta age tensionando a pele por meio
da força reativa, o que é transmitido às unidades mais profundas
como o tecido adiposo, fáscia muscular e o músculo alvo7.

CONCLUSÕES
No presente estudo a BE demonstrou ser eficiente nos
músculos intercostais externos e diafragma, alguns dos responsáveis pela inspiração. A utilização da BE associada à FTC
apresentou aumento numérico da força muscular expiratória e
da cirtometria axilar; e diferença estatisticamente significativa
da cirtometria abdominal, além de maior percepção da incursão
respiratória descrita por 60% das voluntárias.
As dificuldades em relação às referências bibliográficas e
palavras-chave demonstram o ineditismo do estudo na literatura.
Tal fato motiva a continuidade da pesquisa, com maior número
de sessões e amostra, com intuito de fornecer subsídios para que
novas tecnologias possam ser implementadas como auxílio à
fisioterapia respiratória, trazendo mais conforto e bem estar aos
pacientes com doenças respiratórias crônicas.
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