Salus J Health Sci. 2017; 3(1): 31-37

REVISTA SALUS

DOI: https://dx.doi.org/10.5935/2447-7826.20170002

VOLUME 3
NÚMERO 1
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
2017

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES

ARTIGO ORIGINAL

Análise da função cardiopulmonar e a qualidade de vida de pacientes com
bronquiectasia
Mariella de Oliveira Soares1; Vanderleia Lima Novaes Tabosa2; Dalger Eugênio Melotti3
Graduanda em Fisioterapia pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia
de Vitória - EMESCAM - (estudante).
1,2

Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Docente do curso de graduação
em fisioterapia da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória EMESCAM. - (Docente do curso de fisioterapia).

3

Recebido em 6 de julho de 2016
Aprovado em 3 de novembro de 2016
Palavras-chave
Bronquiectasia;
Qualidade de
Vida; Pico do
Fluxo Expiratório

Resumo
Objetivo: analisar as alterações da função cardiopulmonar e da qualidade de vida de pacientes com diagnóstico de bronquiectasia. Método: estudo do tipo observacional transversal e retrospectivo, foram
avaliados 08 pacientes , sendo 07 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, com média de idade de 57,12 anos. Foram incluídos pacientes
com idade ≥ 18 anos, com diagnóstico de bronquiectasia, que estavam fazendo tratamento na Clínica de Fisioterapia da EMESCAM,
e aceitaram fazer parte da pesquisa, mediante assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos os pacientes que
não responderam ao questionário SF-36, ou que não tinham dados
suficientes no prontuário. O estudo foi realizado em dois momentos.
No primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica através dos bancos de dados: PubMed, Lilacs, MedLine e Cielo. No segundo momento foi realizada a seleção e análise dos prontuários e
aplicado o questionário SF- 36 para avaliação da qualidade de vida.
Resultados: os resultados encontrados demonstraram que estatisticamente não houve significância entre as variáveis de função pulmonar e qualidade de vida, que a maioria dos pacientes estudados
apresentaram redução da pressão inspiratória máxima, pico de fluxo
expiratório no teste de caminhada de seis minutos e que, coincidentemente, foram os mesmos a apresentarem uma pior qualidade de vida.
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Conclusão: observou-se que a maioria dos pacientes estudados
apresentou alterações da sua função cardiopulmonar e que, possivelmente, essas alterações implicaram na piora da qualidade de vida
dos pacientes avaliados pelo questionário SF-36, principalmente nos
domínios: capacidade funcional e dor, onde apresentaram menor
percentual.
* Autor para correspondência: mariella.soares1@gmail.com
INTRODUÇÃO
A bronquiectasia é uma doença pulmonar
crônica de diversas etiologias, comumente
caracterizada por um ciclo vicioso de diminuição do transporte mucociliar, infecção e
inflamação brônquica, resultando em dilatação permanente dos brônquios e bronquíolos
e danos estruturais das vias aéreas, levando a
diversas alterações no sistema respiratório. A
redução do transporte mucociliar resulta em
retenção de secreções e predispõem os pacientes para outras infecções1,2.
A evolução clínica é caracterizada por tosse crônica ou recorrente, com produção de
escarro purulento, com odor fétido. A hipersecreção das vias aéreas predomina pela
manhã ou por mudanças de decúbito, os pacientes podem apresentar hemoptise, emagrecimento, inapetência, halitose, letargia e
prostração3,4.
Vários fatores podem contribuir para bronquiectasia, incluindo a infecção crônica do
pulmão, objetos estranhos nas vias respiratórias e doenças hereditárias como a fibrose
cística e discinesia ciliar primária5.
No Brasil, não existem dados estatísticos
bem definidos sobre a prevalência de bronquiectasias. Estima-se que seja maior que
a encontrada em países desenvolvidos em
função da alta incidência de tuberculose e ao
controle ineficaz de infecções respiratórias
na infância, porém, em 2012 nos Estados
Unidos estimava-se em mais de 100.000 pessoas diagnosticadas com bronquiectasia6,7.
As pessoas acometidas por esta doença geralmente estão na fase mais produtiva de
suas vidas. Os relatos da literatura mostram
variação em torno de 28,7 a 48,0 anos de

idade, sendo que a prevalência aumenta com
a idade e é maior em mulheres e asiáticos8,9.
A fisioterapia respiratória tem como objetivo auxiliar na mobilização de secreções de
vias aéreas, aumentando a expectoração e,
com isso, melhorando a ventilação pulmonar; reduzindo a obstrução brônquica e a
resistência das vias aéreas, favorecendo as
trocas gasosas e a melhora do esforço respiratório. Quando há comprometimento do
sistema musculoesquelético, a reabilitação
deve atuar no recondicionamento físico,
melhorando a tolerância aos exercícios10,11.
Nesse sentido, pretendemos analisar as alterações da função cardiopulmonar e da qualidade de vida dos pacientes com bronquiectasia que realizam tratamento na clínica de
Fisioterapia da EMESCAM.
MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo observacional
transversal com coleta de dados retrospectivos, a amostra foi composta de 08 pacientes que realizavam fisioterapia respiratória
duas vezes por semana.Esta pesquisa teve
seu projeto autorizado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da
Escola Superior de Ciências da Santa Casa
de Misericórdia de Vitória (EMESCAM),
sob o número de registro 1.200.115.
Utilizamos como critérios de inclusão pacientes com idade ≥ 18 anos, com diagnóstico de bronquiectasia, que realizavam tratamento duas vezes por semana na Clínica
de Fisioterapia da EMESCAM, no período
de outubro a dezembro de 2015, e aceitaram
fazer parte da pesquisa, mediante assinatura
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do termo de consentimento livre e esclarecido. Como critérios de exclusão, foram considerados os pacientes que não responderam
ao questionário SF-36, ou que não tinham
dados suficientes no prontuário.
A pesquisa foi realizada em dois momentos.
No primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica através dos bancos de dados: PubMed, Lilacs, MedLine e Cielo. No
segundo momento foi realizada a seleção e
análise dos prontuários e aplicado o questionário SF- 36 para avaliação da qualidade de
vida. Para traçar o perfil dos pacientes, foram coletadas as seguintes informações dos
prontuários: nome, idade, sexo, etnia, peso,
altura, hábito tabágico e escolaridade. Para
avaliação cardiopulmonar, foram coletados
os resultados da manovacuometria, do pico
de fluxo expiratório e do teste de caminhada
de seis minutos. A avaliação da qualidade de
vida foi avaliada através do questionário SF36 e administrado por uma das pesquisadoras. O questionário SF- 36 contém 36 itens
que medem os componentes saúde mental e
física através de oito domínios: capacidade
funcional, limitação por aspectos físicos, dor,
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos
sociais, limitação por aspectos emocionais e
saúde mental.
Para análise estatística, aplicamos inicialmente o Teste do coeficiente de correlação
de Spearman para correlacionar as variáveis
da função cardiopulmonar com a qualidade
de vida de cada paciente e, além disso, foi
realizada uma análise descritiva do perfil
dos pacientes. Foi considerado associações
significativas com valores de p < 0,05, a
análise foi realizada no SPSS versão 23.
RESULTADOS
Ao analisar a amostra de acordo com o perfil dos pacientes, observamos que a idade
média apresentada foi de 57,1 e o desvio
padrão foi de 17,8 anos. Em relação ao sexo
dos pacientes, observamos que 87,5% eram
do sexo feminino e 12,5% do sexo masculino. Com base no diagnóstico nutricional, 4

(50%) pacientes eram eutróficos, 1 (12,5%)
sobrepeso e 3 (37,5%) obesidade grau I. Em
relação ao grau de escolaridade, a grande
maioria é alfabetizada 87,5%. Em relação
à raça, observamos que 100% da amostra
eram da cor parda. De acordo com o tabagismo, 5 (62,5%) não eram fumantes e 3
(37,5%) eram fumantes passivos. As médias
e desvios padrões de todos os dados coletados, assim como a porcentagem, estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Perfil dos pacientes estudados
Variáveis
Idade

N=8
57,1 ± 17,8

Sexo
Feminino

7 (87,5%)

Masculino

1 (12,5%)

Etnia
Parda

8 (100%)

Tabagismo
Fumante passivo

3 (37,5%)

Não fumante

5 (62,5%)

Diagnóstico nutricional
Eutrófico

4 (50,0%)

Sobrepeso

1 (12,5%)

Obesidade grau I

3 (37,5%)

IMC

27,1 ± 5,7

Escolaridade
NA

1 (12,5%)

EFI

1 (12,5%)

EFC

2 (25,0%)

EMI

2 (25,0%)

EMC

2 (25,0%)

Legenda: IMC: Índice de massa corporal; EFI: Ensino fundamental incompleto; EFC: Ensino fundamental completo; EMI: Ensino médio incompleto; EMC:
Ensino médio completo; NA: Não alfabetizada.
Fonte: Próprio autor.

Uma vez coletados e analisados os dados
da aplicação do questionário de qualidade
de vida, foram calculadas as pontuações de
cada questão e o escore de cada um dos domínios do SF-36 individualmente. Em seguida, foram calculados os escores médio
de cada domínio e representados graficamente com intervalo de confiança de 95%
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para média no gráfico 1. Podemos observar
que o domínio mais afetado foi o domínio 1:
Capacidade funcional com média de 47,5;
seguido pela dor 59,9; seguido por estado

geral de saúde 62,4; vitalidade 63,1; limitação por aspectos físicos 78,1; saúde mental
86,0; aspectos sociais 90,6 e limitações por
aspectos emocionais 100,0.

Intervalo de confiança de 95% para média

Gráfico 1 – Resultados da avaliação da qualidade de vida
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Correlacionamos as medidas de Pimáx, Pemáx, PFE e TC6 de cada paciente com a avaliação da qualidade de vida, conforme Tabela
2. Dos 8 pacientes de uma maneira geral, 7
apresentaram Pimáx abaixo do ideal, 6 apresentaram Pemáx abaixo do ideal, 5 limitação
do teste de caminhada de seis minutos, 8 redução do pico de fluxo expiratório e 4 apresentaram uma qualidade de vida ruim.

Vi
ta

oG

era

lid

ld

eS

As

ad

pe

aú

de

e

Li

m

cto

sS

oc

Sa

ita

úd

çã

iai

s

co

s

op

or

eM

en

As

pe

cto

tal

sE

m

oc

io

na

is

Os valores preditos de maneira geral para
Pimáx (-90 a -120cmH2O), Pemáx (100 a
150cmH2O), PFE ( ≥ 350 l/min ), TC6 ( distância > 400 m) e em relação à qualidade de
vida, esta foi quantificada de 0 a 100, em
que quanto mais próximo de 100, melhor é
a qualidade de vida do paciente.

Tabela 2 – Função cardiopulmonar e qualidade de vida
Pacientes
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Pimáx
-80
-30
-70
-60
-60
-60
-80
-100

Pemáx
60
30
90
50
60
90
120
100

PFE
150
210
315
135
150
210
200
100

TC6
0
0
490
199
250
480
290
540

Qualidade de vida
57,1
75,1
67,2
86,6
66,1
89,3
66,8
79,5

Legenda: Pimáx: pressão inspiratória máxima; Pemáx: pressão expiratória máxima; PFE: pico de fluxo expiratório; TC6: teste de caminhada de seis minutos.
Fonte: Próprio autor
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De acordo com o teste estatístico do coeficiente
de correlação de Spearman, baseado na relação
entre as medidas da função cardiopulmonar
e da qualidade de vida de cada paciente, não
ocorreu significância entre as variáveis, pois o
coeficiente de correlação foi sempre pequeno e
não significativo ao nível de 5%.
Tabela 3 – Correlação entre as variáveis da
função cardiopulmonar e a qualidade de vida.

Pemáx
PFE
TC6
Pimáx

Qualidade de vida
Coef. de correlação
0,012
0,000
0,359
0,295

Valor-p
0,977
1,000
0,382
0,479

Legenda: Pemáx: Pressão expiratória máxima; Pimáx: Pressão inspiratória máxima; PFE: Pico de
fluxo expiratório; TC6: Teste de caminhada de seis
minutos; Coef.: Coeficiente.
Fonte: Próprio autor

DISCUSSÃO
Neste estudo, foi observada idade média de
57,12 ± 17,83 anos, com maior prevalência
de bronquiectasias no sexo feminino (87,5%),
mais comumente verificada em sujeitos de baixa escolaridade, característica dos países em
desenvolvimento, conforme descrito por Zanchet et al.12. O IMC encontrado (27,12±5,27kg)
revela que esses pacientes estão fora da normalidade quanto ao peso. A maior parte dos voluntários nunca fumou (62,5%).
Com base nos 8 pacientes que foram aplicados o questionário SF36, para avaliar a qualidade de vida desses pacientes, obtivemos
os seguintes resultados: foi possível observar
que o menor escore médio alcançado 47,5 refere-se ao domínio 1: Capacidade funcional,
demonstrando o impacto da doença nas atividades de vida diária desses pacientes. Autores ressaltam que o objetivo principal da intervenção fisioterapêutica é a manutenção ou
melhora da independência funcional através
da atuação global, de forma a romper o ciclo
debilidade física-inatividade11.

Na literatura, pesquisas sobre o assunto são
insuficientes. Poucos estudos têm avaliado
o impacto das bronquiectasias sobre a qualidade de vida. Porém, Lee et al.13 assinalaram
que a bronquiectasia pode afetar negativamente a vida dos pacientes, corroborando o
nosso estudo, no qual foi observada a redução moderada nos escores para quase todos
os domínios do SF-36. Isso demonstra que
os pacientes com bronquiectasia avaliados
na nossa pesquisa apresentaram uma redução da qualidade de vida de maneira geral.
Os valores de força muscular respiratória
(Pimáx e Pemáx) e pico de fluxo expiratório
(PFE) apresentaram-se reduzidos, quando
comparados com o previsto para a população brasileira, indicando redução na força
muscular ventilatória e limitação de fluxo
aéreo expiratório nos pacientes de bronquiectasias avaliados pela presente pesquisa. Um estudo realizado por Koulouris et
al.14 demonstrou a presença de limitação de
fluxo expiratório em pacientes com bronquiectasias, reduzindo a capacidade de tolerância ao exercício e aumento da dispneia,
além de hiperinsuflação dinâmica. Esse estudo confirma nossa pesquisa.
Newall et al.15 demonstraram que a reabilitação pulmonar é eficaz na melhoria da tolerância ao exercício em pacientes com bronquiectasias, demonstrando que há melhorias
significativas na força muscular respiratória,
através do aumento nos valores de Pimax.
Foi possível observar, com o nosso estudo,
que apesar de não ter sido evidenciado uma
significância estatística entre as variáveis
correlacionadas, provavelmente por causa
da amostra reduzida, a maioria dos pacientes
estudados apresentaram redução na Pimáx,
PFE e no teste de caminhada de seis minutos
e, coincidentemente, também demonstraram
uma redução na sua qualidade de vida.
Estudo de Zaniniet al.16 avaliou 135 pacientes adultos com bronquiectasias, utilizando
o TC6 antes e depois de uma reabilitação
pulmonar. O resultado apontou que108 pacientes percorreram uma distância muito
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baixa, mas após o tratamento conseguiram
percorrer uma distância maior, o mostrando
a importância de se utilizar este instrumento como medida de avaliação em pacientes
com bronquiectasias. Vale ressaltar que o
desempenho ao exercício é um fator que
contribui com a qualidade de vida desses
pacientes.
Em outro estudo realizado por Muller et
al.17,6 pacientes com bronquiectasias foram
avaliados quanto à tolerância ao exercício
através do TC6, sendo que 4 desses participantes apresentaram uma distância no teste,
menor que o previsto. Os autores concluíram que as bronquiectasias podem levar à
redução da tolerância ao exercício, avaliada
pelo TC6.
CONCLUSÃO
Observou-se que a maioria dos pacientes
estudados apresentou diminuição da sua
função cardiopulmonar, principalmente na
Pimáx, PFE e TC6, sugerindo que esses fatores implicaram na piora da qualidade de
vida, principalmente nos domínios capacidade funcional e dor, avaliados pelo questionário SF-36.
Diante da amostra limitada de pacientes do
nosso estudo, faz-se necessário dar prosseguimento à pesquisa, com a coleta de novos
dados, na tentativa de aumentar a significância nas correlações e acerto nos resultados encontrados.
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