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RESUMO
Contextualização: Apesar de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) se beneficiarem em diversos aspectos após a participação em programas
de reabilitação pulmonar, ainda são observados altos índices de evasão entre os
participantes. A adesão tem sido associada ao grau de satisfação dos pacientes com
relação ao programa de tratamento. Objetivo: Analisar a adesão e a percepção da
satisfação em pacientes com DPOC submetidos a treinamento físico de alta
intensidade em solo e em água. Métodos: Setenta pacientes com DPOC foram
aleatorizados para o Grupo solo (GS; n = 36) ou Grupo água (GA; n = 34). Todos
realizaram treinamento de endurance e força de alta intensidade, três vezes por
semana, durante seis meses, com cargas de trabalho de treinamento equivalentes
para as condições água e solo. A satisfação foi avaliada ao final de ambos os
programas de treinamento por meio de um questionário específico, composto por
sete perguntas estruturadas e semi-estruturadas. As perguntas estruturadas foram
quantificadas usando um sistema de escala de Likert. Já as semiestruturadas foram
coletadas por meio de entrevista individual, realizada por um fisioterapeuta. As
perguntas eram relacionadas ao tratamento, sintomas, exercícios realizados durante
o treinamento, atividade física diária e relação terapeuta-paciente. A adesão foi
avaliada pelo número de pacientes que completaram o programa em ambos os
grupos. A análise da distribuição dos dados foi feita com o teste de Shapiro-Wilk e foi
utilizado o teste de Mann Whitney e Qui-quadrado para análises da satisfação e
adesão, respectivamente. A significância estatística estabelecida foi de p<0,05. As
entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas de acordo com os critérios de
análise de conteúdo. Resultados: Em relação à adesão, 59% dos pacientes do GA
e 44% dos pacientes do GS completaram o programa, não havendo diferença entre
os grupos (p>0,05). Pacientes de ambos os grupos mostraram-se igualmente
satisfeitos em todos os aspectos avaliados após seis meses de treinamento físico
(p>0,05). No entanto, a análise qualitativa revelou que os pacientes do GA relataram
benefícios mais proeminentes de satisfação no que diz respeito aos sintomas
respiratórios, lazer, sensação de dor e sono. A relação terapeuta-paciente foi um
fator importante para o sucesso do tratamento em ambos os grupos. Conclusão:
Pacientes com DPOC mostram-se satisfeitos após seis meses de treinamento físico
de alta intensidade em água ou solo, com a percepção de que o exercício na água
promove benefícios adicionais em comparação ao solo. A satisfação dos pacientes
com DPOC submetidos ao treinamento físico na água e no solo pode ser
caracterizada como multifatorial. Além disso, parece não haver superioridade de
nenhum dos meios (aquático ou solo) no que diz respeito à adesão aos programas
de treinamento.
Palavras-chave: DPOC, treinamento físico, satisfação.

CARVALHO, Débora Rafaelli. Adherence and satisfaction of patients with COPD
who underwent high-intensity physical training on land and in water: qualiquantitative study. 2014. 65 fls. Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (Programa Associado entre
Universidade Estadual de Londrina [UEL] e Universidade Norte do Paraná
[UNOPAR]) – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2014.

ABSTRACT
Contextualization: Although patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) benefit in many ways after participating in pulmonary rehabilitation
programs, high rates of dropout are still observed among participants. The adherence
has been linked to the degree of patient´s satisfaction related to the program.
Objective: To Analyze the adherence and the perception of satisfaction in patients
with COPD who underwent high-intensity physical training on land and in water. In
addition, to identify the perception of satisfaction in these patients regarding the
treatment. Methods: Seventy patients with COPD were randomised to the Land
Group (LG; n 36) or Water Group (WG; n 34). All patients underwent high intensity
endurance and strength training, three times a week, for six months (60 sessions),
with equivalent training workloads for water and land conditions.The satisfaction was
assessed at the end of both training programs through a specific questionnaire,
consisting of seven structured and semi-structured questions. Structured questions
were quantified using a Likert-scale system. The semi-structured questionnaire was
applied in an individualized interview, by a physiotherapist. Questions were related to
treatment, symptoms, exercises performed during training, daily physical activity and
therapist-patient relationship. The adherence was assessed by the number of
patients who completed the program in both groups. Data distribution was checked
with the Shapiro-wilk test and we used the Mann Whitney test and Chi-square to
analyse satisfaction and adherence, respectively. Statistical significance was set at
p<0.05. The interviews were recorded, transcribed and analysed according to the
criteria of content analysis. Results: Regarding adherence, 59% patients of WG and
44% of LG completed the program, with no difference between groups (p>0.05).
Patients of both groups were equally satisfied in all aspects evaluated after six
months of physical training (p>0.05). However, the qualitative analysis revealed that
the patients of WG reported more prominent benefits of satisfaction regarding the
respiratory symptoms, leisure, sensation of pain and sleep. Therapist-patient
relationship was an important factor for the success of treatment in both groups.
Conclusion: Patients with COPD are satisfied after six months of high-intensity
physical training in water or land, with the perception that exercise in water promoted
additional benefits compared to the land. The satisfaction of patients with COPD
submitted to physical training in water and land can be characterized as
multifactorial. In addition, there seems to be no superiority of any of the regimens
(water or land) regarding adherence to the training programs.
Key words: COPD, physical training, satisfaction, patient compliance.
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1 INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença caracterizada
pela limitação ao fluxo aéreo, que é progressiva e está associada à inflamação
pulmonar e sistêmica1,2,3. A principal manifestação relacionada à doença é a
dispneia devido à limitação ventilatória, que consequentemente leva a uma redução
da capacidade de exercício, aumentanto assim a inatividade do indivíduo1. Tais
alterações levam ao descondicionamento, fraqueza muscular, desnutrição, redução
da qualidade de vida, baixos níveis de atividade física da vida diária e altos índices
de ansiedade e depressão4,5,6.
Todos os aspectos negativos relacionados à DPOC reforçam a necessidade
da reabilitação desses indivíduos. Várias são as evidências que mostram que
programas de reabilitação pulmonar (RP) são benéficos para pacientes com DPOC,
no sentido de melhorar a capacidade de exercício, a força muscular, os sintomas, a
qualidade de vida e os graus de ansiedade e depressão7,8. Tais programas variam
em relação as suas características, mas de maneira geral, possuem um componente
educacional e o treinamento físico, este último considerado o elemento principal dos
programas de reabilitação pulmonar9. A combinação de treinamento de endurance
(em esteiras e cicloergômetros) e força (com pesos) de alta intensidade, geralmente,
é utilizada9.
Apesar dos benefícios da RP, principalmente no que diz respeito à redução
dos sintomas da doença, altas taxas de evasão dos programas têm sido descritas.
Recente estudo mostrou que as taxas de evasão nos programas de RP têm variado
entre 10% a 32% em pacientes com DPOC9. Dentre os fatores apontados como
determinantes
hospitalizações,

da

baixa

problemas

adesão

ao

tratamento,

psicológicos,

estão

dificuldade

de

as

exacerbações,

transporte,

entre

outros10,11,12,13.
Diferentes alternativas de treinamento físico têm sido propostas com o intuito
de aumentar a adesão dos pacientes aos programas de RP8,14,15. O exercício
aquático é uma forma de treinamento alternativo que tem sido usado há décadas
nas áreas de fisioterapia e reabilitação. O dinamismo da água é relevante para
indivíduos que procuram formas de melhorar a aptidão sem o risco inerente de
lesões músculo-esqueléticas devido ao impacto16. Além disso, o treinamento na
água tem se mostrado eficaz em pessoas saudáveis e em pacientes com diversas
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doenças como asma, insuficiência cardíaca, poliomielite, fibromialgia e artrite
reumatóide17,18,19,20,21,22. Em relação à população com DPOC, estudos tem
demonstrado que o treinamento aquático é seguro e possível de ser utilizado, além
de, apresentarem resultados superiores na qualidade de vida e capacidade física
após o treinamento físico23,24,25,26.
Outro fator que vem recebendo grande importância no tratamento em
indivíduos com DPOC tem sido a satisfação dos pacientes27, pois esta pode fornecer
informações sobre o serviço prestado e as expectativas do paciente com relação ao
tratamento27. Porém, ainda não se sabe se há diferença nas taxas de adesão de
pacientes com DPOC quando realizam treinamento físico de alta intensidade em
solo ou em água, bem como, na satisfação desses pacientes com os programas de
treinamento. Dessa forma, a presente dissertação teve por objetivo analisar a
adesão e a percepção da satisfação em pacientes com DPOC submetidos a
treinamento físico de alta intensidade em solo e em água.
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2 REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

A DPOC é uma das principais causas de morbidade, mortalidade e
os custos de cuidados de saúde em todo o mundo28. Os dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) apontam que, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), poderá ser a terceira maior causa de morte mundial em 203029. A principal
causa da DPOC é o tabagismo, porém outros fatores de risco também são descritos
na literatura, como infecções respiratórias ou asma na infância, presença de
tuberculose previa, poluição ambiental, exposição ocupacional a partículas nocivas,
entre outras30. A DPOC é definida pela limitação ao fluxo aéreo, geralmente
progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à
inalação de partículas e gases tóxicos1. Além disso, exacerbações e comorbidades
também contribuem para a gravidade da doença1.
Apesar da DPOC ser caracterizada principalmente pelas alterações
nos pulmões, esta também apresenta alterações sistêmicas importantes31. Dentre
elas, a redução da capacidade de exercício, que ocorre principalmente devido à
limitação ventilatória, anormalidades nutricionais, disfunção muscular periférica e
respiratória32. As causas dessas alterações são, principalmente, a inflamação
sistêmica, o estresse oxidativo, a redução da massa muscular, a inatividade, a
hipoxemia e as carências nutricionais1. Os problemas emocionais como depressão,
ansiedade e isolamento social também são observados33. Essas manifestações
sistêmicas contribuem para o aumento da sensação de dispneia e fadiga, e
consequentemente, para a redução da qualidade de vida destes indivíduos1.

2.2 Programas de Reabilitação Pulmonar

Para o tratamento de indivíduos com DPOC, o planejamento tem
como foco a melhora e/ou solução dos sintomas a ela associados. Uma abordagem
utilizada é o tratamento medicamentoso, com o uso de broncodilatadores e
corticosteróides, com o objetivo de melhora da obstrução ao fluxo aéreo1. Porém,
também são necessárias medidas para o tratamento dos efeitos sistêmicos da
DPOC, e os pacientes são comumente encaminhados para programas de
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reabilitação pulmonar (RP). A RP é definida como sendo uma intervenção com foco
na avaliação precisa do paciente seguida por tratamentos que incluem o treinamento
físico, mudanças no comportamento e sessões de educação, com foco na condição
física e emocional dos indivíduos acometidos pela DPOC, além de promover uma
mudança comportamental a longo prazo do indivíduo9. Tal intervenção é eficaz na
minimização dos sintomas, reduzindo assim a sensação de dispneia, melhorando a
capacidade de exercício, consequentemente restabelecendo a qualidade de vida de
indivíduos com DPOC8, além de ter ação efetiva na redução dos custos em cuidados
da saúde, assim como, redução de admissões hospitalares e mortalidade34. A RP
pode ser considerada para todos os indivíduos com DPOC, em qualquer fase da
doença, podendo ser iniciada logo após internações por sua exacerbação9.
A RP pode ser elaborada por uma equipe interdisciplinar, sendo
inclusos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas
ocupacionais, assistentes sociais, entre outros profissionais da saúde9. A base da
intervenção é a realização da prática de exercício físico, além de medidas
educativas, otimizando o estado geral do paciente8. Entretanto, existem diversas
formas de exercício físico que podem ser utilizados no contexto da RP, tais como,
treinamento intervalado, treinamento de membros superiores, treinamento de força
muscular

respiratória,

estimulação

elétrica

neuromuscular

transcutânea

e

treinamento aquático9,25,26. O tratamento deve ter em foco as necessidades
específicas de cada indivíduo, tendo por base a avaliação inicial e continuada,
levando assim em consideração a complexidade da doença9.

2.2.1 Adesão de pacientes com DPOC a programas de reabilitação pulmonar

Como descrito anteriormente, a RP resulta em melhoras dos
sintomas respiratórios, performance física e qualidade de vida8. Sendo assim, a
adesão à intervenções terapêuticas é fundamental para o manejo da DPOC. Porém,
grande parte dos pacientes inclusos nos estudos não completam os programas de
RP, assim como em outras doenças crônicas, contribuindo para ineficácia do
treinamento físico, favorecendo a piores resultados34. A taxa de abandono em
programas de RP tem variado de 10% a 32% entre os estudos 9,35. Pitta e
colaboradores observaram uma taxa de abandono de 29% em um programa de RP
que teve a duração de seis meses composto por treinamento físico de endurance e
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força muscular periférica, além de sessões de educação36. Outro estudo descreveu
taxa de abandono de 23% em um programa com duração de três meses, com três
sessões semanais, composto por treinamento de endurance, exercícios respiratórios
e educação12. As principais razões de abandono de programas de RP citadas na
literatura foram: comorbidades, dificuldade no transporte, sintomas depressivos,
exacerbações, hospitalizações e falta de apoio familiar9,37,12,36.
Assim, fatores que podem facilitar a adesão dos pacientes devem
ser considerados na elaboração de programas de treinamento. Nesse sentido, o
treinamento aquático pode ser considerado como alternativa de treinamento físico
para pacientes com DPOC24. Tal abordagem se mostrou benéfica, pois a DPOC
além de suas manifestações sistêmicas, é prevalente na população idosa38,
caracterizada por apresentar maiores taxas de comorbidades físicas39. Outras
opções, no entanto, ainda precisam ser melhor estudadas, a fim de melhorar a
adesão destes pacientes ao treinamento físico.

2.3. Satisfação em pacientes com DPOC

A satisfação de pacientes tem recebido uma grande importância no
tratamento de indivíduos com DPOC, por proporcionar informações sobre o serviço
prestado e as expectativas do paciente27. A preferência do paciente pode ser um dos
determinantes mais relevantes na satisfação40. A literatura tem demonstrado que o
paciente traz, para qualquer tipo de intervenção, expectativas resultantes de
experiências anteriores, as quais podem influenciar o grau de satisfação do
paciente41,42.
Yohannes e colaboradores examinaram o grau de satisfação de
pacientes com DPOC após oxigenioterapia de longa duração e concluíram que 88%
dos pacientes apresentaram-se satisfeitos com o serviço prestado43. Evidências têm
demonstrado nos serviços de atendimento aos pacientes com DPOC, que o nível de
satisfação e preferência destes pacientes tem associação com uma maior aderência
ao tratamento medicamentoso27,40. Outro estudo realizado com o intuito de avaliar a
satisfação dos usuários de fisioterapia em redes públicas, observou que grande
parte dos pacientes relataram uma ótima satisfação com o atendimento recebido 44.
Machado e Nogueira analisaram a satisfação dos pacientes com relação ao
atendimento fisioterapêutico e observaram que 75% dos usuários estavam
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satisfeitos, além de relatarem que indicariam o serviço para terceiros 45. Embora
existam diferentes estudos relacionados à satisfação com o serviço de fisioterapia,
ainda existem poucos que comparam a satisfação dos pacientes em diferentes
programas de RP. Com isto, conhecer e analisar a satisfação dos pacientes acerca
do programa de treinamento físico se torna fundamental para a compreensão e a
melhoria do ambiente clínico.

2.4. Métodos qualitativos em pesquisa

Recentemente, os métodos de pesquisas qualitativas têm sido
considerados para a prática baseada em evidências na área da sáude46,47. Dessa
forma, a pesquisa qualitativa tem recebido grande interesse na área das ciências da
saúde, já que, oferece uma melhor compreensão para as pesquisas nesta área48. É
importante destacar que, embora a pesquisa qualitativa seja considerada uma
prática baseda em evidência na área da saúde, em outras áreas, como, exatas e
humanas, a pesquisa qualitativa tem conotação diferente49,50,51.
Tais métodos descrevem a complexidade, profundidade ou o
conjunto de ocorrências, situações e fenômenos, buscando testar ou gerar novas
hipóteses, sendo desenvolvida em um ambiente não experimental52. A pesquisa
qualitativa pode fornecer informações a respeito das crenças, experiências de
pacientes, assim como, o ponto de vista do paciente com relação à prática clínica53.
Os resultados da pesquisa qualitativa são obtidos por meio de documentos,
entrevistas, observações e podem complementar o método quantitativo. Alguns
desafios e preocupações com relação ao procedimento metodológico devem ser
levados em consideração, tais como, o processo de recrutamento, entrevista e
interpretação do conhecimento. Tal procedimento pode fornecer informações muito
importantes, porém difíceis de serem compreendidas. Para isto os critérios devem
ser previamente definidos de acordo com os objetivos da pesquisa44.
As pesquisas em saúde têm utilizado os métodos qualitativos para
verificar a satisfação, preferência e percepção dos pacientes com relação aos
programas de treinamento físico40,54. Recentes estudos em pacientes com DPOC
vêm utilizando a pesquisa qualitativa, com intuito de entender a percepção dos
pacientes, com relação a adesão e barreiras encontradas durante e após os
programas de RP11,55,56,57,58,59. Rae e Write demonstraram em uma pesquisa
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qualitativa que, pacientes com DPOC submetidos ao treinamento físico aquático se
sentiram bem com o ambiente60. Portanto, a compreensão das perspectivas do
paciente podem fornecer aos profissionais da saúde elementos importantes para
auxílio nas decisões clínicas.
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3 ARTIGO

ADESÃO E SATISFAÇÃO DE PACIENTES COM DPOC SUBMETIDOS A
TREINAMENTO FÍSICO DE ALTA INTENSIDADE EM SOLO E ÁGUA: ESTUDO
QUALI-QUANTITATIVO
(Artigo formatado de acordo com as normas de submissão do periódico Physical
Therapy Journal, Qualis A1 na Área 21 da CAPES)
AUTORES
Débora Rafaelli de Carvalho, Myriam Fernanda Merli, Josiane Marques Felcar, Fabio
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi analisar a adesão e a percepção da satisfação em
pacientes com DPOC submetidos a treinamento físico de alta intensidade em solo e
água. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, composto por setenta pacientes
aleatorizados para o Grupo solo (GS; n=36) ou Grupo água (GA; n=34). Todos os
pacientes foram submetidos ao treinamento de endurance e força de alta
intensidade. A satisfação foi avaliada ao final do programa com um questionário
específico, composto por sete perguntas estruturadas e semiestruturadas. As
perguntas eram relacionadas ao tratamento, sintomas, exercício realizados durante
o programa, atividade física diária e relação terapeuta-paciente. A adesão foi
avaliada por meio da medida do número de pacientes que completaram o programa
em ambos os grupos. Em relação à adesão, 59% dos pacientes do GA e 44% dos
pacientes do GS completaram o programa (p>0,05). Pacientes de ambos os grupos
mostraram-se igualmente satisfeitos em cada categoria após seis meses de
treinamento físico (p>0,05). No que diz respeito à análise qualitativa, revelou que os
pacientes do GA relataram benefícios mais proeminentes de satisfação com relação
aos sintomas respiratórios, lazer, sensação de dor e sono. Portanto, pacientes com
DPOC mostram-se satisfeitos após seis meses de treinamento físico de alta
intensidade em água ou solo, com a percepção de que o exercício na água promove
benefícios adicionais em comparação ao solo. Além disso, não houve superioridade
de nenhum dos meios (aquático ou solo) no que diz respeito à adesão aos
programas de treinamento.
Palavras-chave: DPOC, treinamento físico, satisfação.
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INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença caracterizada
pela limitação progressiva ao fluxo aéreo e associada à inflamação sistêmica,
levando a um descondicionamento cardiorrespiratório, fraqueza muscular, redução
das atividades físicas da vida diária (AVDs)1,2,3. Várias são as evidências sobre os
benefícios dos programas de reabilitação pulmonar (RP) para pacientes com DPOC,
no sentido de melhorar capacidade de exercício, força muscular, sintomas,
qualidade de vida4,5. Embora tais programas resultem em efeitos positivos, altas
taxas de evasão têm ocorrido em programas de RP. Recente estudo mostrou que as
taxas de evasão nos programas de RP têm variado entre 10% a 32% em pacientes
com DPOC6. Vários fatores têm sido apontados pelos estudos como determinantes
da baixa adesão ao tratamento como: exacerbações, hospitalizações, problemas
psicológicos, dificuldade de transporte, dentre outros7,8,9,10.
Uma alternativa para aumento da adesão tem sido o exercício aquático, o
qual tem sido usado há décadas nas áreas de fisioterapia e reabilitação. O
dinamismo da água é relevante para indivíduos que procuram maneiras de melhorar
a aptidão sem o risco inerente de lesões musculoesqueléticas, devido ao impacto11.
O treinamento na água tem se mostrado eficaz em diferentes populações12,13,14,
assim como em relação a população com DPOC, estudos tem demonstrado que o
treinamento aquático é seguro e aplicável, além disso, tem apresentados benefícios
semelhantes ou superiores quando comparado ao treinamento em solo15,16,17.
Além de alternativas de treinamento para esta população, o grau de
satisfação dos pacientes DPOC com o tratamento têm recebido grande importância
por fornecer informações sobre o serviço prestado, expectativas do paciente com
relação ao tratamento18,19,20. Desta forma, avaliar a taxa de adesão e a satisfação
em pacientes com DPOC que realizam treinamento físico de alta intensidade em
solo ou em água é fundamental, uma vez que maiores graus de satisfação podem
elevar a adesão e, consequentemente, resultam em maior aproveitamento dos
benefícios advindos do tratamento. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a
adesão e a percepção da satisfação em pacientes com DPOC submetidos a
treinamento físico de alta intensidade em solo e em água.
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MÉTODO

Tipo de Estudo e amostra

Trata-se de um estudo quali-quantitativo longitudinal com uma amostra de
conveniência de setenta pacientes, com DPOC provenientes de um projeto de
pesquisa em desenvolvimento no Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde da
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), no período de Agosto de 2011 a
Fevereiro de 2014. Tal projeto teve como objetivo comparar os efeitos do
treinamento em solo e em água em pacientes com DPOC sobre variáveis de
capacidade de exercício e força muscular. Os pacientes foram aleatorizados por
meio de sorteio de envelopes opacos, selados e numerados, sequencialmente, para
serem submetidos em dois grupos: Grupo Solo (GS) e Grupo Água (GA).
A amostra foi composta por pacientes com diagnóstico de DPOC segundo os
critérios da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)1; com
ausência de exacerbações/infecções respiratórias por no mínimo três meses antes
do início do estudo; ausência de comorbidades graves e/ou incapacitantes que
pudessem interferir na realização das avaliações e; não ter seguido nenhum tipo de
programa de exercício no último ano. Pacientes que apresentassem qualquer contra
indicação à realização das avaliações ou optassem a qualquer momento por finalizar
sua participação no estudo foram excluidos.
Os participantes foram informados quanto aos objetivos do estudo e
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética (PP 0038/13).

Procedimentos

Inicialmente

foram

coletadas

informações

com

relação

aos

dados

sociodemográficos, bem como sobre as comorbidades. Além disso, dados
antropométricos, tais como o peso e altura, também foram coletados. A partir do
peso e da altura, o índice de massa corpórea (IMC) foi calculado (peso/altura2).
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Função Pulmonar

Espirometria simples (Pony FX, Cosmed, Itália) foi realizada de acordo com
padronização internacional e considerando os valores de referência para a
população brasileira21,22.

Intervenção

O programa de treinamento físico foi realizado no solo ou água seguindo a
aleatorização. As sessões, tanto no GS quanto GA, foram compostas inicialmente
por aquecimento (caminhada livre durante um minuto e exercícios metabólicos de
membros superiores), seguido do treino de endurance em bicicleta ergométrica e
caminhada determinada por um estímulo sonoro (metrônomo), alternado com o
treino de força de membros superiores (bíceps e tríceps braquial) e inferiores
(quadríceps femoral) com caneleira. Ao final da sessão foi realizado alongamento
dos grupos musculares dos membros inferiores (MMII), membros superiores
(MMSS), cadeia lateral de tronco e cervical. Todas as sessões foram realizadas no
mesmo horário (período vespertino) durante 24 semanas, sendo no primeiro
trimestre três sessões por semana e segundo trimestre duas sessões por semana,
com sessões de uma hora por dia (total de 60 sessões). Fisioterapeutas treinados
conduziram todas as sessões. Todos os pacientes incluídos no estudo participaram
do grupo de sessão educativa, com duração de 30 minutos, quinzenalmente e
conduzido junto com o programa. Os temas abordados nas sessões foram:
informações sobre a DPOC; treinamento físico na DPOC; orientações a respeito de
como usar a medicação inalatória; fatores psicológicos na DPOC; aspectos
financeiros da DPOC; atividade de vida diária; técnicas de conservação de energia e
aspectos nutricionais na DPOC.
Grupo solo (GS): o treino de endurance foi realizado com a caminhada em
terreno plano, com intensidade inicial (ditada por um metrônomo) de 75% da
velocidade média alcançada no teste de caminhada de seis minutos (TC6min), e no
cicloergômetro, com 60% da carga máxima calculada, também baseada no
TC6min23. Para o treino de força, a carga inicial foi estabelecida em 70% do teste de
uma repetição máxima (1RM). Valores de sintomas de quatro a seis na escala de
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Borg modificada foram considerados como alvo para a dosagem da intensidade do
treinamento24.
Grupo água (GA): os treinos foram realizados dentro de uma piscina plana,
com temperatura aproximada de 33ºC. O treino de endurance foi realizado com a
caminhada, com intensidade inicial (ditada por um metrônomo) de 75% da
velocidade média alcançada no teste de caminhada de seis minutos (TC6min)
dividido por três25, e no cicloergômetro, utilizou-se a escala de Borg modificada entre
quatro e seis. Para o treino de força, a carga inicial foi estabelecida em 70% do teste
de uma repetição máxima (1RM) acrescentando 14%. O acréscimo de 14% foi feito
considerando as propriedades físicas da água e a densidade do material com que as
caneleiras eram compostas (granalha de ferro) de forma que fosse correspondente
ao mesmo peso no solo. O cálculo da correspondência do peso dentro e fora da
água foi feito por um físico considerando que o peso dentro da água é igual o peso
fora menos o empuxo. O peso do ferro na água é a massa fora x 1,14, o que
corresponde a 14%. A influência da força viscosa da água com relação ao
movimento durante o treinamento de força subaquático também foi analisada e
especificamente para a situação deste estudo a resistência foi considerada
desprezível tanto para quadríceps femoral como para bíceps e tríceps braquial.

Análise da adesão aos programas de treinamento

A taxa de adesão foi coletada de todos os pacientes inclusos no estudo, tanto
os aleatorizados para o GS ou GA. Os pacientes que finalizaram as 24 semanas de
treinamento, seja no GS ou GA e compareceram para a reavaliação, foram
considerandos aderentes. Já a desistência foi identificada quando os pacientes
paravam de frequentar o treinamento, mesmo após três contatos por telefone. Os
pacientes foram questionados quanto aos motivos da desistência, atribuindo, assim,
as principais razões que levaram à interrupção do tratamento.

Entrevista sobre satisfação

O questionário utilizado na entrevista foi desenvolvido contendo perguntas
estruturadas e semiestruturadas relacionadas à satisfação dos pacientes com o
programa, com base nas diretrizes do “Qualitative Research Guideline Project”26. Tal
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questionário foi submetido à avaliação de dois juízes, um com experiência em
estudos qualitativos e outro com conhecimento e prática clínica na área específica e
a todos os alunos da disciplina de Abordagens Qualitativas de Pesquisa em Saúde
do programa de Mestrado Associado em Ciências da Reabilitação da Universidade
Estadual de Londrina/Universidade Norte do Paraná no ano de 2012, com
conhecimento prévio sobre a elaboração de questionário de entrevista. Depois disso,
foram feitas adequações em relação à estrutura e sequência das perguntas.
Posteriormente, foi realizado um estudo piloto, com intuito de verificar a
compreensão das perguntas pelo entrevistado, alcance dos objetivos propostos e
treinar o entrevistador. O questionário final de entrevista incluiu sete perguntas.
O

questionário

foi

composto

por

sete

perguntas

estruturadas

e

semiestruturadas relacionadas à preferência, resultados, sintomas, exercícios
realizados durante o programa, AVDs, relação terapeuta-paciente e opção de
escolha de outro ambiente de treinamento, sendo cinco perguntas respondidas de
acordo com uma escala visual do tipo Likert com graduação de -3 a +3 (variando de
muito insatisfeito a muito satisfeito)27. Com a finalidade de facilitar a análise
estatística, a escala foi modificada de 0 a 6, variando de muito insatisfeito para muito
satisfeito como na escala visual. As perguntas semiestruturadas foram coletadas por
meio de uma gravação autorizada do áudio da fala dos pacientes, possibilitanto a
transcrição mais fidedigna do relato dos pacientes. A entrevista foi realizada com
todos os pacientes que concluíram seis meses de treinamento no GS e GA. Os
pacientes que abandonaram o programa também foram procurados para a
realização da entrevista. Todas as entrevistas foram realizadas por um fisioterapeuta
treinado e em ambiente adequado: sem ruído, com privacidade, confortável, calmo e
distante do local de treinamento.

Análise dos dados

Para a análise estatística, o software GraphPad 6.0. (GraphPad Software Inc.,
San Diego, CA, USA) foi utilizado. A normalidade dos dados foi verificada com o
teste de Shapiro-Wilk. A estatística paramétrica ou não paramétrica foi utilizada de
acordo com a distribuição dos dados. A taxa de desistência foi avaliada pelo teste
Qui-quadrado, assim como as principais razões de abandono. Para análise da
comparação do grau de satisfação em cada categoria do questionário entre os
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pacientes do GS e GA, o teste de Mann-Whitney foi utilizado. A significância
estatística adotada para análise foi de 5%.
Para a análise dos dados qualitativos, foram entrevistados vinte pacientes,
sendo os dez primeiros aleatorizados para cada grupo de treinamento. As
entrevistas foram realizadas por um único avaliador treinado, gravadas e transcritas
na íntegra. Após a leitura repetida das transcrições, foram elaboradas as categorias,
posteriormente encaminhadas para avaliação por dois juízes independentes, um
experiente na área específica e outro em pesquisa qualitativa. Os dados qualitativos
foram submetidos à análise de conteúdo, segundo Bardin 28. As cinco categorias de
análise foram: 1. Preferência ao tipo de treinamento; 2. Sensação ao realizar os
exercícios durante o programa; 3. Sintomas dos pacientes; 4. Relação terapeutapaciente; e 5. Satisfação com o programa. As categorias foram apresentadas por
recortes,

extraídos

das

entrevistas,

os

quais

foram

considerados

mais

representativos para o entendimento da percepção dos pacientes. Para garantir o
sigilo da identidade dos pacientes, os pacientes do GS foram descritos pela letra “S”
e do GA pela letra “A” e o respectivo número da ordem da entrevista.

RESULTADOS

Cento e oitenta e dois sujeitos procuraram o programa, destes, setenta foram
aleatorizados. Trinta e seis participantes completaram todo o tratamento (Figura 1).
As características iniciais apresentaram-se semelhantes entre os grupos (Tabela 1).
Os 36 pacientes que completaram o treinamento na água ou em solo
participaram das 60 sessões, no período de seis meses. Vinte participantes
aleatorizados para grupo solo (55%) e quatorze participantes do grupo água (41%)
não conseguiram finalizar o estudo. Embora a taxa de evasão no grupo solo
apresentar-se elevada, não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05)
(Figura 2). Foram investigados os principais motivos de evasão em ambos os
grupos, sendo descritos na Tabela 2. Não foram encontradas diferenças
estatisticamente significantes nas características iniciais dos participantes que
completaram e os que abandonaram o estudo em ambos os grupos de treinamento
(p>0,05).
No que diz respeito à preferência inicial e após os seis meses de treinamento
quanto ao tipo de ambiente de treinamento, os pacientes do GA apresentaram um
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maior predomínio pelo mesmo tipo de treinamento, ao qual foi aleatorizado, tanto no
início do tratamento quanto ao término do tratamento (Figura 3).
Em relação à satifação dos pacientes referente aos exercícios de endurance e
força muscular periférica realizados durante o programa, efeitos sobre os sintomas
dos pacientes, relação terapeuta-paciente e com o programa em geral, foi possível
observar que a maioria dos pacientes em ambos os grupos mostraram-se de
moderadamente a muito satisfeitos quando analisados por meio da escala Likert,
não havendo diferença estatisticamente significante (Figura 4).
Quando os pacientes que abandonaram o programa de treinamento físico
foram convidados a responder o questionário sobre satisfação, apenas seis
pacientes do GA e treze do GS aceitaram. Foi possível observar que os pacientes do
GA também apresentaram uma maior preferência ao mesmo ambiente de
treinamento (50%), quando comparados ao GS (30%). Quando questionados sobre
a satifação com o programa até o momento do abandono, os pacientes de ambos
grupos relataram estar moderadamente a muito satisfeitos em todos os aspectos do
questionário. Além disso, não houve diferença estatisticamente significante na
satisfação dos pacientes que abandonaram com os pacientes que concluíram o
programa (p>0,05).
No que diz respeito à preferência ao tipo de treinamento, esta parece estar
relacionada

às

experiências

anteriores

na

percepção

dos

participantes

entrevistados, sendo que, o grupo água apresentou um predomínio ao mesmo tipo
de treinamento:
“Sempre gostei de água. Se eu vejo uma represa que eu possa
entrar na água já estou entrando."(A10)
“Mesma preferência, pois sempre gostei de água, pois já havia
realizado hidroterapia."(A4)
No entanto, os participantes do grupo solo referiram ter preferência tanto pelo
mesmo ambiente para o qual foram aleatorizados, assim como preferência diferente,
não apresentando um predomínio:
“Eu prefiro solo, porque eu penso que o treinamento na água é
mais intenso.”(S6)
“Porque eu gosto de água e achava que seria melhor."(S8)
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Quando os pacientes foram questionados a sensação ao realizar os
exercícios durante o programa, tanto no GS quanto no GA, relataram ser muito
agradável, e referiram à sensação como:
“Todos os exercícios foram agradáveis.”(S1)
“Foi muito agradável, bem prazeroso. Eu gosto de praticar
atividade física, foi muito agradável de fazer as atividades.”(S7)
“Porque

o

exercício

é

bom.

Gosto

muito

de

fazer

exercício.”(A2)
“Eu me sentia bem, não tive nenhum problema.”(A7)
Os pacientes descreveram melhora na sensação de dispneia, fadiga, dor e
uma maior disposição para realizar suas atividades, quando questionados sobre os
sintomas após o término do programa (Figura 5). Seguem os benefícios descritos
pelos pacientes do GS:
“Consigo correr sem falta de ar e cansaço."(S1)
“Meu corpo melhorou, as minhas pernas estão menos
cansadas."(S5)
No entanto, foi observado que os participantes do GA relataram benefícios
mais proeminentes no que diz respeito aos sintomas respiratórios, lazer, sensação
de dor e sono:
“Estou mais disposta para sair, ir em lojas e comprar
roupas."(A3)
“Melhorou meu corpo, as forças em minhas pernas, apetite,
sono e minha disposição."(A2)
Na categoria relação terapeuta-paciente, as expectativas em relação ao
fisioterapeuta estão vinculadas ao acolhimento, e ambos os grupos decreveram
estar muito satisfeitos com o atendimento recebido pelos fisioterapeutas:
“Nossa, foi ótimo, todas as terapeutas são maravilhosas,
pacientes, compreensivas, carinhosas. Se eu pudesse não
sairia daqui."(S6)
“Gostei pela atenção, pois me socorreram e fizeram tudo que
era possível."(A7)
O programa de RP para os pacientes está relacionado aos benefícios que
receberam no âmbito da saúde. Ambos os grupos relataram estar satisfeitos com
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programa de treinamento físico, pois por meio deste, os pacientes se sentiram
melhor:
“O programa foi muito bom para mim.”(A1)
“Me sinto mais satisfeito com a saúde que tenho agora do que
antes.”(S8)

DISCUSSÃO

O presente estudo mostrou que a adesão em pacientes portadores de DPOC
submetidos a treinamento em solo e em água é semelhante. Além disso, os
pacientes mostraram estar de moderadamente a muito satisfeitos com ambos os
programas de RP. Porém, a análise qualitativa revelou que o GA apresentou
benefícios mais proeminentes quando comparado ao GS.
No presente estudo, foi possível observar uma alta taxa de abandono em
ambos os grupos, com maior predomínio no GS que apresentou 56% de abandono,
porém não havendo diferença entre os grupos. Tal achado vai de encontro aos
resultados de Cote and Celli29, no qual foi observado um aumento no abandono ao
programa de reabilitação pulmonar de 53%.

Neste estudo, o programa teve a

duração de oito semanas e era composto por sessões educativas e treinamento
físico. Resultados similares foram encontrados por Bourbeau e colaboradores, no
qual cerca de 60% dos pacientes reduziram a participação em um programa de autocuidados em pacientes com DPOC durante quatro meses30. Já Probst et al.31
demonstraram em seu estudo 37% de abandono, em programa de treinamento físico
de alta e baixa intensidade com duração de três meses. O abandono do treinamento
no presente estudo foi atribuído, na maioria dos casos, a problemas de saúde, falta
de interesse, seguido por problemas profissionais. Embora os pacientes tenham
relatado falta de interesse no programa, estes referiram estar satisfeitos com
tratamento que receberam. Tal achado pode estar relacionado ao fato de grande
parte da amostra ser do gênero masculino, e mesmo sendo aposentados ainda são
provedores do lar, sendo necessário manter a atividade profissional. Além disso, o
abandono pode estar associado ao estilo de vida dos pacientes32.
A preferência dos pacientes quanto ao ambiente de treinamento, pode
interferir na adesão ao tratamento. Foi observado no presente estudo que grande
parte do GS e a maioria do GA preferiam o treinamento aquático. Estudos realizados
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com objetivo de comparar os efeitos do treinamento físico em solo e em água,
observaram a preferência dos pacientes ao final de um programa de treinamento
físico em água e solo, apresentaram 49% dos pacientes (treinamento solo e água)
preferiram o treinamento físico em água17,33. Rae e Write descreveram em um
estudo com objetivo de analisar a viabilitade e aceitação de pacientes com DPOC ao
exercício aquático, que os pacientes gostaram e estavam felizes na água, além de
superarem medos anteriores34. Os achados do presente estudo podem estar
associados a experiências anteriores do paciente, como relatado por alguns
pacientes durante a entrevista, pois experiências passadas podem predispor a
preferência pelo ambiente ao qual possa realizar a atividade física.
Com relação à sensação de realizar o exercício físico de alta intensidade
durante o treinamento, foi observado que todos os pacientes referiram que os
exercícios eram agradáveis de se realizar. Estudos tem demonstrado que exercícios
de intensidade moderada a alta, levam a uma sensação de prazer, pois atividades
aeróbicas levam a um estado de equilíbrio fisiológico, promovendo uma resposta
afetiva de sensação agradável35. Além disso, estudo realizado com o intuito de
compreender a afetividade do paciente observaram que o ambiente pode influenciar
a percepção ao exercício36.
Já em relação aos efeitos do programa sobre a saúde dos pacientes, pode
ser observado no presente estudo, que ambos os pacientes do GS e GA estavam
satisfeitos. Entretanto, ao analisar a percepção dos pacientes (análise qualitativa), foi
possível demostrar que o GA apresentou benefícios adicionais. Tais achados vão de
encontro aos descritos por Wadell et al (2004) e McNamara et al (2013), que
analisaram os efeitos do treinamento físico no ambiente aquático e terrestre, e
mostraram que o treinamento físico realizado na água apresentou benefícios
adicionais nos aspectos da qualidade de vida, assim como uma melhora mais efetiva
na capacidade de exercício dos pacientes15,17. Vale ressaltar, porém, que ambos os
estudos não utilizaram a análise qualitativa, mas sim, questionários objetivos para
avaliação da qualidade de vida. Outro fator a ser destacado é que os paciente do
presente

estudo

apresentavam

comorbidades

musculoesqueléticas

e

cardiovasculares, podendo influenciar os resultados. Um estudo sugeriu que as
comorbidades interferem de forma negativa sobre os resultados de RP em solo37.
Porém, já como descrito anteriormente, o treinamento aquático pode ser uma
alternativa atrativa para esta população, já que há evidências de que no ambiente
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aquático o paciente sofre menor impacto nas articulações, além de obter efeitos
relaxante devido as propriedades físicas da água, promovendo assim benefícios
adicionais11.
A percepção do paciente frente à relação terapeuta-paciente pode fornecer
importantes informações para elaboração de estratégias para reabilitar o paciente38.
O presente estudo mostrou que todos os pacientes, de ambos os grupos, relataram
estar muito satisfeitos com relação ao terapeuta, concordando com a literatura
vigente. A relação terapeuta-paciente, quando afetuosa e valorizada, facilita a
adesão do paciente ao tratamento, além de auxiliar no manejo do paciente. Quanto
melhor for a relação com o paciente, maior será a possibilidade de tratar e incentivar
o paciente na realização do tratamento39. Assim, podemos pressupor que a relação
terapeuta-paciente é um fator essencial para a satisfação dos pacientes com o
programa de treinamento físico.
Finalmente, o presente estudo pode observar que ambos os grupos referiram
estar satisfeitos com o programa. Tem sido descrito na literatura diversas dimensões
relacionadas à satisfação do paciente40. Esta pode ser classificada como
multifatorial, por ter como interação a relação terapeuta-paciente, ambiente físico de
treinamento, eficácia do tratamento e conforto40. Estudo realizado no Marrocos,
apresentou resultados semelhantes ao presente estudo, no qual observou-se que a
grande maioria dos pacientes estavam satisfeitos com o atendimento global, além de
mostrar que em países de baixo desenvolvimento as variáveis sociodemográficas
podem influenciar na satisfação do paciente41. Corroborando com os nossos
achados, outro estudo publicado recentemente, demonstrou que a relação
terapeuta-paciente tem papel fundamental na satisfação, seguido da eficácia do
tratamento42.
Apesar dos esforços, o presente estudo apresenta algumas limitações. A
amostra reduzida limita a análise, impossibilitando a realização de comparações
mais detalhadas com relação à satisfação. Um outro tópico que merece reflexão foi a
ausência da comparação qualitativa entre os participantes que não finalizaram o
treinamento físico. A aplicação clínica do presente estudo é importante pois para a
tomada de decisões referente ao tratamento do paciente, assim como planejamento
clínico deve ser baseado em evidências científicas. Considera-se que a divulgação
deste estudo possa proporcionar maiores informações, auxiliando na elaboração de
programas mais atrativos para os pacientes. Além disso, o oferecimento do
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treinamento no meio aquático para a população com DPOC mostrou ser uma
interessante alternativa a ser considerada.

CONCLUSÃO

Pacientes com DPOC são igualmente satisfeitos após seis meses de
treinamento físico de alta intensidade em água ou solo. Além disso, não parece
haver superioridade de nenhum dos meios (aquático ou solo) no que diz respeito à
adesão aos programas de treinamento. Em relação à percepção dos participantes, o
exercício na água promoveu benefícios adicionais em comparação ao solo. Além
disso, a relação terapeuta-paciente foi fator importante para o sucesso. Finalmente,
a satisfação dos pacientes com DPOC submetidos ao treinamento físico na água e
no solo pode ser caracterizada como multifatorial.
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Figura 1

Fluxograma dos pacientes no estudo
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Reavaliação
(n= 36)
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Tabela 1

Características iniciais da amostra estudada
Grupo solo

Grupo água

p

(n = 36)

(n = 34)

Gênero (M/F)

20/16

23/11

0,29

Idade (anos)

67 ± 8

69 ± 8

0,24

Peso (Kg)

69 ± 15

66 ± 12

0,44

Altura (m)

1,62 ± 0,08

1,61 ± 0,07

0,60

26 ± 5

25 ± 5

0,67

CVF (% prev)

63 ± 15

66 ± 14

0,39

VEF1 (%prev)

46 ± 14

48 ± 16

0,51

VEF1/CVF (%)

56 ± 8

56 ± 10

0,96

Musculoesquelética (n)

11

8

0,69

Cardiovascular (n)

23

18

0,35

Oxigêniodomiciliar (n)

0

0

-

Exacerbações (n)

11

6

0,32

Mora sozinho (n)

6

6

0,83

Ativo profissionalmente (n)

14

10

0,55

Aposentado (n)

26

22

0,67

Renda individual (R$)

1,183.00

1,604.00

0,96

Renda familiar (R$)

1,719.00

2,398.00

0,46

IMC (Kg/m2)
Função Pulmonar

Comorbidades

Valores apresentados em média ± desvio padrão ou absoluto. M: masculino; F: feminino; IMC:
índice de massa corpórea; CVF: capacidade vital forçada; VEF 1: Volume espiratorio forçado no
primeiro segundo; Prev: previsto; n: número de pacientes.
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p = 0 ,2 2
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Figura 2

Adesão ao treinamento em ambos os grupos
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Tabela 2

Principais razões de abandono
Grupo solo

Grupo água

(n = 20)

(n = 14)

P

Problemas de saúde

8 (40%)

7 (50%)

0,72

Falta de interesse

8 (40%)

3 (20%)

0,29

Problemas profissionais

2 (10%)

1 (7%)

0,99

Dificuldade de transporte

1 (5%)

2 (14%)

0,55

Problemas familiares

1 (5%)

1 (7%)

0,99

Variáveis apresentadas em valores absolutos e porcentagem.

40

Figura 3

Preferência do paciente ao tipo de tratamento
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Figura 5

Abrangência dos benefícios relatados pelos pacientes
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CONCLUSÃO GERAL

O

presente

estudo

mostrou

que

pacientes

com

DPOC

apresentaram adesão similar em ambos os programas. Ambos os grupos de
treinamento são igualmente satisfeitos após seis meses de treinamento físico de alta
intensidade em água e solo. A percepção dos pacientes com relação ao
treinamento, o exercício na água promoveu benefícios adicionais em comparação ao
solo. Além disso, a relação terapeuta-paciente foi fator importante para o sucesso. A
satisfação dos pacientes com DPOC submetidos ao treinamento físico na água e no
solo pode ser caracterizada como multifatorial. Considerando que em ambos os
programas se mostraram benéficos para os pacientes, o treinamento físico no
ambiente aquático, pode ser um treinamento interessante e alternativo a ser
oferecido para os pacientes com DPOC.
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APÊNDICE A
Termo de Consentimento Livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDO

Título do estudo: Análise da satisfação e aderência de pacientes com DPOC submetidos a
dois protocolos de treinamento físico: treino em solo versus treino em água.

Pesquisador responsável: Profa. Dra. Vanessa Suziane Probst

Prezados(as) Senhores(as):
Sabe-se que programas de treinamento com exercícios melhoram a capacidade de
exercício, força muscular, sintomas e qualidade de vida em pacientes com DPOC. No
entanto, altas taxas de desistência tem sido observadas (em torno de 35%) em programas
como o treino de endurance e força (realizado no solo), preconizado como melhor opção de
treinamento atualmente. Além disso, pouco se sabe sobre os efeitos de tal programa em
relação à satisfação dos pacientes atendidos. E, se, de fato, tal abordagem é superior, em
termos de aderência, a outras modalidades de exercício, como por exemplo, exercícios na
água.

Objetivo:comparar o grau de satisfação e a aderência de pacientes com DPOC submetidos
a dois protocolos de treinamento físico: treinamento em solo (programa tradicional) versus
treinamento em água (hidrocinesioterapia). O trabalho será realizado na Universidade Norte
do Paraná (Unopar) em Londrina e incluirá 40 pacientes.

Procedimentos: Todos os indivíduos incluídos serão submetidos a uma avaliação inicial
(pré-tratamento) e outra após 3 meses de intervenção, composta pelos seguintes testes:
avaliação antropométrica (medidas de peso e altura); espirometria (teste simples e nãoinvasivo que avalia a função pulmonar); Manovacuometria (teste simples e não-invasivo que
avalia a força muscular respiratória); Teste de 1RM e Dinamometria (testes simples e nãoinvasivos que avaliam a força muscular periférica); Teste de Caminhada de 6 minutos e
Teste de caminhada de Shuttle (testes para avaliação da tolerância ao exercício); Aplicação
de questionários que avaliam a Atividade de Vida Diária (atividades do dia-a-dia);
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Bioimpedância (teste simple e não-invasivo que analisa a composição corporal); Plataforma
de força (teste simples e não-invasivo que avalia o equilíbrio).

Custos: A pesquisa é gratuita e, portanto, não envolve qualquer custo por parte dos
indivíduos. Não haverá qualquer gratificação financeira pela participação.

Riscos: Nenhum dos procedimentos a serem utilizados constitui risco direto para a
integridade física ou moral dos participantes. Além disso, os participantes poderão
abandonar o procedimento a qualquer momento que acharem conveniente, sem qualquer
prejuízo para si ou qualquer outra pessoa.

Benefícios: é sabido que o treino com exercício resulta em melhora da falta de ar,
capacidade de exercício, força muscular e qualidade de vida em pacientes com DPOC.
Dessa forma, é esperado que as duas modalidades de treinamento que serão realizadas
nesse estudo levem a resultados benéficos aos pacientes. O que esperamos responder com
o estudo é se a satisfação dos pacientes após treinamento de uma das modalidades é
superior a outra, bem como se haverá diferença em relação à taxa de desistência entre as
duas abordagens de tratamento.

Sigilo: A identidade dos participantes será sempre preservada, embora os resultados da
pesquisa possam ser divulgados em publicações e eventos científicos.

Agradecemos pela valiosa colaboração e colocamo-nos à disposição nos telefones
(43) 3371-7990 ou 3371-7816 para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Profa. Vanessa Suziane Probst
Coordenadora do Projeto
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CONSENTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO

Eu, ______________________________________________________, RG/ CPF
______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do
estudo “Análise da satisfação e aderência de pacientes com DPOC submetidos
a dois protocolos de treinamento físico: treino em solo versus treino em
água”.Fui

devidamente

informado

e

esclarecido

pelo

pesquisador(a)

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou prejuízo para o indivíduo ou
qualquer outra pessoa.

Local e data : _________________________________________
Nome: _______________________________________________
Assinatura do sujeito ou responsável:_____________________
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APÊNDICE B
Ficha de avaliação da espirometria
Espirometria
Nome: ___________________________________________________________
ID: ______
Data: ___ / ___ / ___
Idade: ________

Avaliador: _______________________

Peso: ________

Altura: ________

ESPIROMETRIA
1. Pré-Bd
1.1.

Capacidade vital lenta (CVL)

Parâmetro
CVL (L)
VRE (L)
VE (L/m)
Rf (1/m)
Vt (L)
Vt/Ti (L/s)
Ti/Ttot

1.2.

Predito (Pereira, 2007)

%Predito

Capacidade vital forçada (CVF)

Parâmetro
BEST FVC (L)
BEST FEV1 (L)
BEST PEF (L/s)
FVC (L)
FEV1 (L)
PEF (L/s)
MEF75% (L/s)
MEF50% (L/s)
MEF25% (L/s)
FEF25-75% (L/s)
FET 100% (s)
VEXT (ml)
FEV1/FVC (%)
FEV1/VC (%)
Lung Age (yrs)

1.3.

Medido

Medido

Predito (Pereira, 2007)

%Predito

Ventilação voluntária máxima (VVM)

Parâmetro
MVV (L/M)
MRf (1/M)
MVt (L)
MVVt (s)

Medido

Predito (Pereira, 2007)

%Predito
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Laudo: ____________________________________________________
2. Pós-Bd
2.1.

Capacidade vital lenta (CVL)

Parâmetro
CVL (L)
VRE (L)
VE (L/m)
Rf (1/m)
Vt (L)
Vt/Ti (L/s)
Ti/Ttot

2.2.

Predito (Pereira, 2007)

%Predito

Capacidade vital forçada (CVF)

Parâmetro
BEST FVC (L)
BEST FEV1 (L)
BEST PEF (L/s)
FVC (L)
FEV1 (L)
PEF (L/s)
MEF75% (L/s)
MEF50% (L/s)
MEF25% (L/s)
FEF25-75% (L/s)
FET 100% (s)
VEXT (ml)
FEV1/FVC (%)
FEV1/VC (%)
Lung Age (yrs)

2.3.

Medido

Medido

Predito (Pereira, 2007)

%Predito

Ventilação voluntária máxima (VVM)

Parâmetro
MVV (L/M)
MRf (1/M)
MVt (L)
MVVt (s)

Medido

Predito (Pereira, 2007)

%Predito
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APÊNDICE C
Roteiro de avaliação da satisfação

Questionário sobre Satisfação
Nome:____________________________________________
Data: ___ / ___ / ___ Avaliador: _______________________
Treinamento: Solo ( ) Água ( )Avaliação: ( ) 6 meses
Este questionário deve ser respondido com a máxima sinceridade, pois queremos saber sobre a sua satisfação com o
programa de treinamento físico e o que poderia ser melhorado. As respostas deste questionário não interferem no
tratamento, são instrumentos de pesquisa quetambém podem colaborar para a melhoria do programa.

1) Qual é a sua preferência em relação ao tipo de treinamento?
a) Não tem preferência
b) Mesma preferência da qual foi sorteado
c) Preferência diferente da qual foi sorteado

1.1) Quais os motivos que levam o Sr(a) a preferir o treinamento em solo ou em
água?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________

2) O Sr.(a) ficou satisfeito (a) com o resultado do treinamento? (escala 1)
0(
1(
2(
3(
-1 (
-2 (
-3 (

) indiferente
) um pouco satisfeito
) moderadamente satisfeito
) muito satisfeito
) um pouco insatisfeito
) moderadamente insatisfeito
) muito insatisfeito

2.1) Quais os resultados o Sr.(a) gostaria de destacar (positivos e/ou negativos)? Por
quê?
___________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________
3) O que o Sr.(a) achou dos exercícios realizados na(o) água(solo)? (escala 2)
0(
1(
2(
3(
-1 (
-2 (
-3 (

) indiferente
) um pouco agradável
) moderadamente agradável
) muito agradável
) um pouco desagradável
) moderadamente desagradável
) muito desagradável

3.1) Por que o Sr(a) tem essa opinião?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
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4) Em relação aos sintomas, o Sr.(a) achou que com o treinamento: (escala 3)
0(
1(
2(
3(
-1 (
-2 (
-3 (

) não melhoraram / indiferente
) melhoraram um pouco
) melhoraram moderadamente
) melhoraram muito
) pioraram um pouco
) pioraram moderadamente
) pioraram muito

4.1) Quais os sintomas o Sr.(a) gostaria de destacar? Por quê?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________

5) Em relação às atividades de vida diária (alimentação, vestuário, lazer), o Sr (a)
achou que com o treinamento: (escala 3)
0(
1(
2(
3(
-1 (
-2 (
-3 (

) indiferente / não melhoraram
) melhoraram um pouco
) melhoraram moderadamente
) melhoraram muito
) pioraram um pouco
) pioraram moderadamente
) pioraram muito

5.1) Quais as AVD’s o Sr.(a) gostaria de destacar? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________
6) Em relação ao atendimento dos fisioterapeutas, o Sr.(a) achou: (escala 4)
0(
1(
2(
3(
-1 (
-2 (
-3 (

) indiferente
) um pouco bom
) moderadamente bom
) muito bom
) um pouco ruim
) moderadamente ruim
) muito ruim

6.1) O que o Sr(a) gostaria de destacar?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________

7) Hoje, se houvesse a chance de escolher, o Sr.(a) optaria pelo outro tipo de
treinamento?
a) sim (escolheria o outro)
b) não (escolheria o mesmo)
7.1) Por quê?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________
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(Sempre o último no trabalho)
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ANEXO A
Pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B
Normas de formatação do periódico Physical Therapy Journal
Formatting
All manuscripts must be formatted double-spaced, with pages AND lines numbered.
Please use 12-point font. Submit both a masked copy and an unmasked copy. In the
masked version, please remove author names and any affiliations within the article.
Sections, in order of appearance: (1) Title page, (2) Abstract, (3) Body of article, (4)
Acknowledgments, (5) References, (6) Tables, (7) Figure legends, (8) Figures, (9)
Video legends, (10) Appendixes.
Title. Titles should not be vague and should reflect measured variables. For instance,
instead of using "physical therapy" to refer to intervention, state specific interventions
(eg, "strengthening exercises"). Titles (including subtitles) should be no longer
than 150 characters (including punctuation and spaces).
Abstract. Word limit: 275 words. Structure: Background, Objectives, Design,
Methods, Results, Conclusions.
Body of Manuscript. Word limit: 5,500 words (excluding abstract and references).
Please provide the manuscript word count on the abstract page of your manuscript.
Sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion. The Discussion section
ideally should contain no more than 5 paragraphs and should address:


statement of principal findings



strengths and weaknesses of the study



strengths and weaknesses in relation to other studies, discussing important
differences in results



meaning of the study: possible explanations and implications for clinicians and
policymakers



unanswered questions and future research

Acknowledgments. Acknowledgments should be formal and as brief as possible
and limited to recognizing individuals who have made specific and important
contributions to the work being reported.
References. Fewer than 50. References should be listed in the order of appearance
in the manuscript, by numerical superscripts that appear consecutively in the text. If
you use End Notes, please use version 6.0 or higher.
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Tables. Tables should be formatted in Word, numbered consecutively, and placed
together.
In tables that describe characteristics of 2 or more groups:


Report averages with standard deviations when data are normally distributed.



Report median (minimum, maximum) or median (25th, 75th percentile
[interquartile range, or IQR]) when data are not normally distributed.

There should be no more than 6 tables and figures (total). Additional tables and
figures can be posted online only.
For more information, see "Tips for Figures and Tables."
Figures. For peer-review purposes, figures can be attached to the manuscript after
the figure legends; however,figures also should be submitted as separate, highres graphic files in tif, jpg, eps, or pdf format, with the resolution set at a
minimum of 300 dpi. The separate image files will help PTJ staff to produce the
sharpest images both in print and online. Rule of thumb: the larger the figure (eg, 8.5"
× 11"), the better. If electronic formats are not available to you, figures must be
submitted as 5" × 7" camera-ready glossies and mailed to the Editorial Office.
Figures should be numbered consecutively. For helpful guidelines on submitting
figures online, visit Cadmus Journal Services. Lettering should be large, sharp, and
clear, and abbreviations used within figures should agree with Journal style. Color
photographs are encouraged, in sharp focus and with good contrast.
There should be no more than 6 tables and figures (total). Additional tables and
figures can be posted online only.
Appendixes. Appendixes should be numbered consecutively and placed at the very
end of the manuscript. Use appendixes to provide essential material not suitable for
figures, tables, or text.
Online-Only Materials. PTJ hosts a variety of supplemental data that cannot be
published in print or that exceeds allowed word, table, or figure counts. Supplemental
files can include tables, figures, appendixes, video clips, PowerPoint files, or Excel
spreadsheets.
If a manuscript contains tables or figures that exceed PTJ's maximum, the review
team may recommend that some of them appear online only as a PDF. These tables
and figures would have the same format and style as those in the final published
article.
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To help the reader, PTJ recommends that Research Report and Case Report
authors submit study protocols, treatment manuals, detailed descriptions of
evaluation and intervention procedures, treatment progression algorithms, etc. These
can be submitted as online-only tables, figures, appendixes, or video clips. They are
reviewed by the editors and Editorial Board and should be submitted at the same
time that the manuscript is submitted. The videos can be of patients, procedures,
interventions, or any other relevant part of the study or case. (See Video Central for
recent examples.)
Video Requirements. PTJ's preferred format for video clips is MPEG (Moving
Picture Experts Group). Because of sophisticated compression techniques, MPEG
files are much smaller than other formats for the same quality. These files also are
compatible with both Windows Media Player (PC) and QuickTime (Mac). Other
acceptable formats include: .mov (QuickTime Movie), .wmv (Windows Media Video),
.mp4, and .avi (Audio Video Interleave).
If the manuscript is accepted for publication, PTJ staff will convert the video file to
MPEG format and it will accompany the final print version of the article online.
File size: To minimize the time it takes for video files to download, the file size of the
video should be as small as possible but large enought to still preserve clarity and
sharpnesss.
Minimum

dimensions:

320

pixels

wide

by

240

pixels

deep

Maximum length: 5 minutes
Where applicable, include a citation to each video in the manuscript text and include
the title (10-15 words maximum) and a legend for the video in the manuscript after
the figure captions.
If patients are in the video, either they should not be identifiable or they must
give written permission to use the video.
If you have questions about videos, please contact the Online Editor.
Measurements. Please use the International System of Units. (English units may be
given in parentheses.)
Equipment manufacturers. For all equipment and products mentioned in the text,
place the model name/number and the manufacturer and location (city and state) in
parentheses in the text.
In the "Data Analysis" section, specify the statistical software—version, manufacturer,
and manufacturer's location—that was used for analyses.
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Explanatory footnotes. For any explanatory footnotes, use consecutive symbols (*,
†, ‡, §, ||, #, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ##).
Statistics
Requirements

for

addressing

clinical

relevance. In

reporting

statistical

results, P values alone are insufficient. PTJauthors are required report the magnitude
and/or precision of statistical estimates (eg, 95% CI) to enhance data interpretation
and clarify which results potentially have an impact on clinical practice.
Percentages. Report percentages to one decimal place (ie, xx.x %).
Standard deviations. Use "mean (SD)" rather than "mean ± SD" notation. Report
confidence intervals (CI) rather than standard errors.
P values. Report exact P values to 2 decimal places, except when P≤.001 and in that
case P ≤.001 is sufficient. Pvalues alone are insufficient and must be accompanied
with appropriate magnitude and precision estimate.
Ethical Approval of Research and Informed Consent
In the cover letter that is submitted with the manuscript, authors of Research Reports
should provide the name of the institutional review board (IRB), institutional animal
care and use committee, or other similar body that approved the study. For those
authors who do not have formal ethics review committees, the principles outlined in
the Declaration of Helsinki should be followed, and authors should include a
statement within the manuscript (eg, in the "Participants" section) confirming that
these principles were followed. Authors also should submit patient consent forms for
photographs or videos. Within the manuscript, authors must include a statement in
the "Method" section that they obtained informed consent of participants, when
required for protection of human subjects.
Photograph and Video Release—Patient Permission
Authors must obtain and submit written permission to publish photographs or post
video clips in which patients are recognizable. This statement must be signed by the
patient, parent, or guardian.
Reprinted Materials
Authors must obtain and submit written permission from the original sources, in the
name of APTA, to publish in their article illustrations, photographs, figures, or tables
taken from those sources.

