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RESUMO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma 

enfermidade respiratória prevenível e tratável, caracterizada 
pela obstrução crônica do fluxo aéreo, que é usualmente pro-
gressiva.  Embora a DPOC comprometa os pulmões, também 
produz consequências sistêmicas importantes. O objetivo deste 
artigo é avaliar o comprometimento das AVD’s em indivíduos 
pneumopatas crônicos, relacionar ao nível de dispneia e mensurar 
a capacidade para realização de atividades físicas nos mesmos. 
As avaliações ocorreram no Ambulatório Araújo Lima (Manaus, 
AM/Brasil), em uma população de 60 indivíduos. Para avaliar 
as atividades de vida diária utilizou-se a Escala London Chest 
Activity of Daily Living (LCADL); para avaliar a duração da 
atividade física, a frequência, intensidade e o tipo de atividade, 
foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ) e para classificar o grau de dispneia, utilizou-se a escala 
MMRC. O estudo revelou que, quanto maior o grau de dispneia 
dos indivíduos com DPOC, mais inativos eles se tornam, e, por-
tanto, pior o desempenho nas atividades de vida diária. 

Palavras-chave: DPOC, dispneia, atividades de vida 
diária, IPAQ.

ABSTRACT
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a 

preventable and treatable respiratory disease characterized 
by chronic obstructive airway obstruction, which is usually 
progressive. Although COPD compromises the lungs, it also 
has important systemic consequences. The aim of this article is 
to evaluate the impairment of AVDs in chronic pneumopathic 
individuals, to relate dyspnea level and to measure the capacity 
to perform physical activities in them. The evaluations occur-
red in the Araújo Lima Ambulatory (Manaus, AM / Brazil), 
in a population of 60 individuals. To evaluate the activities of 
daily living, the London Chest Activity Scale of Daily Living 
(LCADL) was used; To evaluate the duration of physical acti-
vity, frequency, intensity and type of activity, the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used and to classify 
the degree of dyspnea, the MMRC scale was used. The study 
revealed that the higher the degree of dyspnea in individuals 
with COPD, the more inactive they become, and therefore, the 
worse the performance in daily life activities.

Keywords: COPD, dyspnea, activities of daily living, 
IPAQ.
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INTRODUÇÃO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), embora 

prevenível e tratável, é uma enfermidade respiratória comum, 
caracterizada pela obstrução crônica do fluxo aéreo, geralmente 
progressiva1,2. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela 
também produz consequências sistêmicas importantes1,3. As 
estimativas de prevalência da DPOC variam de acordo com os 
padrões de diagnóstico, sendo difícil quantificar a prevalência, 
morbidade e mortalidade desta doença4. Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, a DPOC afeta cerca de 600 
milhões de pessoas em todo o mundo, se tornando a terceira 
maior causa de morte em 2010. No Brasil, estima-se que entre 
5 e 6 milhões de pessoas convivam com DPOC5.

A alteração da mecânica pulmonar na DPOC ocorre pela 
limitação crônica do fluxo aéreo e deslocamento do ponto de 
igual pressão para as vias aéreas periféricas, causando apri-
sionamento de ar e hiperinsuflação, que é a principal alteração 
fisiopatológica na exacerbação da doença, particularmente 
durante o exercício físico6,7.  Ademais, há alterações da mus-
culatura periférica, resultado da diminuição da capacidade 
física e piora do condicionamento, precipitando dispneia pre-
coce e redução das atividades de vida diária. A progressão da 
doença representa um ciclo de comorbidades que compromete 
a qualidade de vida do indivíduo8. Um bom modelo para esta 
interpretação é o da “espiral da dispneia”: o modelo sugere que 
para evitar a dispnéia, os indivíduos adotam um estilo de vida 
sedentário, o que por sua vez diminui a capacidade aeróbica e 
funcional, levando ao descondicionamento9,10.

A capacidade funcional, a morbidade e a mortalidade 
apresentam uma estreita relação em doentes com DPOC, 
demonstrando a importância da avaliação adequada das limi-
tações na realização de AVD’s. Estudos relatam que os fatores 
limitantes para as atividades de vida diária não são homogê-
neos entre as populações, já que as pesquisas geralmente são 
subjetivas, o que torna difícil a comparação com diferentes 
grupos; isso indica a necessidade de especificar tais fatores de 
acordo com o perfil dos indivíduos, o que pode ser verificado 
através de questionários, comumente utilizados em pesquisas 
com pneumopatas crônicos11. Adicionalmente ao interesse em 
se avaliar o nível de atividade física na vida diária, é impor-
tante conhecer o grau de dispneia, estabelecendo uma relação 
entre a mesma e as AVD’s. Neste sentido, o presente estudo 
teve como objetivo identificar relações entre a realização de 
AVD’s em pneumopatas crônicos, ao nível de dispneia e nível 
de atividade física.

MATERIAL E MéTODOS
O estudo foi desenvolvido no Ambulatório Araújo Lima 

da Universidade Federal do Amazonas (Manaus, AM/Brasil). 
Foram avaliados 60 indivíduos com DPOC, de ambos os sexos, 
identificados pelos prontuários e prova de função pulmonar 
que apresentaram obstrução moderada, grave e muito grave 
ao fluxo aéreo. Indivíduos com obstrução leve ao fluxo aéreo e 
aqueles que tiveram exacerbação nos últimos seis meses foram 
excluídos do estudo. Todos os indivíduos foram informados 
sobre os procedimentos e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido, sendo o estudo aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade Federal do 

Amazonas, sob CAAE: 01840212.0.0000.5020. Todos os 
indivíduos avaliados responderam aos questionários de forma 
individual e independente, contudo os pesquisadores estavam 
presentes para esclarecer as dúvidas dos entrevistados. 

Escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL)
Trata-se de questionário auto-administrado e específico 

para indivíduos com doença respiratória crônica, validado e 
traduzido para a língua portuguesa. Composto por 15 itens 
divididos em quatro domínios12: autocuidado, atividades do-
mésticas, atividades físicas e de lazer, totalizando um “escore 
total”. A escala é composta por quinze questões que evidenciam 
situações de vida diária (AVD) com uma pontuação de 0 a 5 
para cada atividade. A soma dos pontos do escore total varia 
de 0 a 75. O escore mais alto representa maior limitação nas 
AVD’s12. 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
Usado para avaliar a duração da atividade física, a fre-

quência, intensidade e o tipo de atividade, permitindo uma 
estimativa do gasto de energia total e classificação das ativi-
dades como leves, moderadas e vigorosas13. Segundo o nível 
de atividade, o indivíduo pode ser classificado como: 

Inativo - aquele que não realiza nenhuma atividade física 
por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana; 

Irregularmente ativo - aquele que realiza atividade física, 
porém, de forma insuficiente para ser classificado como ativo, 
pois não cumpre as recomendações quanto à frequência ou 
duração; 

Ativo - aquele que cumpre as recomendações para ati-
vidade vigorosa (³ 3 dias/sem e ³ 20 minutos por sessão) ou 
moderada (³ 5 dias/sem e ³ 30 minutos por sessão; ou ³ 150 
minutos/sem).

            Muito ativo - aquele que cumpre as recomendações 
de atividade vigorosa (³ 5 dias/sem e ³ 30 minutos por sessão 
ou ³ 3 dias/sem e ³ 20 minutos por sessão + atividade moderada 
ou caminhada por ³ 5 dias/sem e ³ 30 minutos por sessão).

Escala modificada do medical Research Council ( 
MMRC)

O MMRC trata-se de um instrumento para avaliação 
da intensidade de dispneia, baseado nas atividades físicas que 
desencadeiam esta sensação, de acordo com a classificação em 
cinco pontos (0 a IV). No MMRC um número mais elevado 
indica pior sensação de dispneia14. 

Análise Estatística
A análise dos dados foi feita por meio do programa 

Minitab 15 (versão 15.1.3). Foi realizado o Teste Kolmogorov-
-Smirnov para avaliação da normalidade das variáveis, as 
estatísticas média e desvio padrão foram calculadas para des-
crever as características da amostra, a correlação de Pearson 
foi utilizada para verificar a existência de correlação entre as 
variáveis AVD e dispneia e o teste Qui-quadrado para associa-
ção entre a classificação do IPAQ e do MMRC. 

RESULTADOS 
 Do total de 60 indivíduos avaliados, 33 eram do sexo 

feminino e 27 do sexo masculino, com média de idade de 66,9 
± 9,7 anos.

Atividades de Vida Diária
A avaliação das atividades de vida diária revelou maiores 

comprometimentos em tarefas domésticas, nas quais 43% dos 
entrevistados referiram alguma sensação de dispneia; “subir 
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escada” foi a atividade mais comprometida, afetando 86% dos indivíduos, sendo que 28% destes não conseguiam executar esta 
atividade por limitação grave. (figura 1).

As atividades que apresentaram menores comprometimentos foram: “sair socialmente”, onde 41% dos entrevistados referiram 
alguma sensação de dispneia; e “falar/conversar”, com apenas 29% dos indivíduos referindo dispneia. (Figura 2)

Dispneia
Na escala do MMRC 53% dos indivíduos apresentaram graus II e III de dispneia; 35,1% dos indivíduos apresentaram-se com 

dispneia entre os graus 0 e I e uma pequena porcentagem (12%) relatou dispneia grau IV. 
A Figura 3 correlaciona a sensação de dispneia e o escore total da avaliação pelo questionário LCADL (r=0,55). Observou-se 

que as limitações nas atividades de vida diária, representadas pelo escore total, crescem significativamente à medida que a sensação 
de dispneia aumenta (p<0,0001). (Figura 3).
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Nível de Atividade Física e Capacidade Funcional
Na avaliação da duração, frequência, intensidade e tipo 

de atividade física, feita pelo IPAQ, verificou-se que 10% dos 
indivíduos são inativos; 50% irregularmente ativos; 28,4% são 
considerados ativos e aqueles muito ativos totalizam 11,6%.

A associação entre o nível de atividade física e a sensação 
de dispneia revelou que, entre os indivíduos inativos, 50% apre-
sentaram graus I e II na escala MMRC e outros 50% graus III ou 

IV, sem diferença significativa (p=0,68). Entre os irregularmente 
ativos, 54% apresentaram graus III e IV (p=0,04). Já entre os indi-
víduos ativos, apenas 18% relatam graus III ou IV. Os indivíduos 
muito ativos foram 11,6%; destes, nenhum apresentou dispneia 
nos graus II, III e IV (p=0,02). A tabela 1 revela que quanto maior 
o nível de atividade física menor a sensação de dispneia avaliada 
pela escala MMRC. 

DISCUSSÃO
A disfunção muscular periférica que ocorre pela DPOC é 

determinante na capacidade funcional dos indivíduos. Pesquisas 
comprovam que a evolução da doença representa a gradativa 
perda da capacidade funcional, comprometendo a realização das 
AVD’s8,10,15. Além disso, os indivíduos comumente relatam 
maior dificuldade em realizar AVD’s com os membros superio-
res do que àquelas que envolvem os membros inferiores16,17. 
Outro fator a ser considerado são as atividades com os braços 
elevados sem sustentação, que podem ocasionar assincronia 
tóraco-abdominal e dispneia, mesmo em intensidades inferiores 
a atividades realizadas com os membros inferiores. A frequência 
deste evento é maior em indivíduos nos quais a hiperinsuflação 
está presente no exercício, piorando a limitação à AVD18.

No presente estudo, os indivíduos com maior limitação nas 
AVD’s apresentaram maior grau de dispneia. Especificamente, 
foram encontrados maiores comprometimentos nas atividades 
como: “varrer casa, passar pano, tirar pó”; “subir escada” e 
“curvar-se”, as quais exigem maior esforço das musculaturas 
respiratória e periférica. No estudo de Gosselink et al (1996), 
foi avaliada a força muscular respiratória, periférica e função 
pulmonar, encontrando redução de ambas em comparação com 
os indivíduos normais19. 

Quanto ao nível de atividade física, avaliado por um 
questionário de auto-relato, 50% dos sujeitos do estudo não 

atingiram os níveis mínimos de atividades físicas recomendadas 
para promover e manter sua saúde, como previsto pelo American 
College of Sports Medicine and the American Heart Associa-
tion20. Katajisto et al (2012), que também avaliaram os níveis 
de atividade física em indivíduos com DPOC, notaram que 51% 
não atingiram os níveis mínimos de atividades físicas para serem 
classificados como ativos21. Estes achados reforçam a ideia de 
que indivíduos pneumopatas crônicos se tornam intolerantes ao 
exercício à medida que as manifestações sistêmicas e pulmonares 
se instalam22,23. Em nosso estudo, a percepção subjetiva de 
dispneia, avaliada pela escala MMRC, foi significativamente 
maior entre os indivíduos inativos e irregularmente ativos. Na 
avaliação da sensação de dispneia com a intensidade de exercí-
cio físico dos indivíduos, notou-se que 50% dos entrevistados 
foram classificados como irregularmente ativos, sendo que, na 
DPOC, quanto mais sedentário o indivíduo for maior a sensação 
de dispneia. Os indivíduos ativos e muito ativos foram 40%; 
nestes, a sensação de dispneia foi menor à medida que realizam 
mais exercício físico.

Numa amostra de 9.415 adultos nos EUA, dos quais 9,6% 
diziam ser pneumopatas crônicos, 44,3% (versus 27,5% daqueles 
sem autorrelato de DPOC) tinham pelos menos uma dificuldade 
para a realização de AVD, principalmente aquelas de ordem 
prática/instrumental (60% as referiam), levando a um menor 
engajamento nas atividades sociais e uma maior probabilidade 
de morte. Esses dados sugerem que é necessário conhecer as 
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limitações em cada população para aumentar a chance de sucesso 
de programas de incentivo24. 

Estudos recentes têm apontado que um dos desafios atuais é 
identificar as barreiras à prática de atividades físicas, e, portanto, 
às AVD’s, onde fatores externos combinados à própria exacer-
bação das manifestações sistêmicas da doença parecem interagir 
de forma determinante para a tolerância ao exercício. É preciso 
conceber a realização de atividades de vida diária como marcador 
de qualidade de vida e bem estar social, onde o incentivo à prá-
tica de hábitos saudáveis e orientados pode contribuir de forma 
positiva para o sucesso da reabilitação24-27. 

CONCLUSÃO
O presente estudo reforça a relação direta entre o grau de dispneia 
e o desempenho físico/funcional dos pneumopatas crônicos, à 
medida que se tornam mais inativos ou dependentes nas atividades 
de vida diária; sendo os indivíduos mais comprometidos àqueles 
que apresentam graus mais elevados de dispneia, e, portanto, mais 
inativos. Neste sentido, cabe à equipe multidisciplinar orientar 
os indivíduos sedentários à adoção de uma vida mais ativa frente 
às comorbidades fisiológicas e funcionais causadas pela doença, 
bem como promover melhora da qualidade de vida a partir da 
adaptação de programas de reabilitação individualizados, no 
contexto socioambiental de cada indivíduo. 
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