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RESUMO 

 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por 

manifestações tanto pulmonares quanto sistêmicas. Para manutenção ou melhora da 

capacidade funcional e qualidade de vida, já está comprovado o papel da realização de 

exercícios físicos por estes pacientes como mecanismo de retardar o aparecimento dos 

sintomas limitantes dessa doença. Justificou-se estudar a viabilidade da utilização de um 

vídeo game interativo, como um recurso auxiliar da reabilitação desses pacientes. 

Objetivo: Analisar o gasto energético e a fadiga muscular do músculo reto femoral de 

pacientes com DPOC e de idosos pareados por idade, após a realização de uma 

atividade com o Videogame Xbox- 360. Método: Foi realizado um estudo do tipo 

ensaio clínico randomizado, que contou com a participação de 13 voluntários com 

DPOC e 13 indivíduos saudáveis (pareados por idade), este foi desenvolvido no 

Laboratório de Avaliação Funcional Respiratória (LARESP) em três diferentes dias, 

foram realizadas avaliação de função e força respiratória, capacidade funcional e 

qualidade de vida. Nos demais dias, foram aplicados os protocolos de intervenção, que 

contou com a avaliação eletromiográfica do músculo reto femoral e a execução da 

atividade proposta juntamente com análise do gasto energético e intensidade do 

treinamento. Resultados: Foi observado maior gasto energético após a realização da 

atividade física, tanto por pacientes com DPOC (3,72±1,04 vs 5,22 ±1,21, esteira e 

videogame respectivamente) quanto pelos indivíduos saudáveis (2,87±0,62 vs 

3,49±0,75), mas não da frequência cardíaca (FC) de treinamento, nem da média e de 

pico da FC. Em relação a avaliação eletromiográfica de do músculo reto femoral, pode-

se observar redução da variável frequência mediana (FM) após a realização de ambas as 

atividades e por ambos os grupos avaliados, porém, em relação aos idosos saudáveis, 

pode-se constatar maior redução da frequência mediana após a realização da atividade 

na esteira, o mesmo não ocorreu nos pacientes com DPOC. Conclusões: Estes 

resultados nos permitiram concluir que a realização de atividades físicas utilizando o 

videogame pode ser uma alternativa aplicada tanto na reabilitação de pacientes com 

DPOC quanto ao treinamento de idosos saudáveis. 

Palavras Chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, idosos, Jogos de vídeo, 

metabolismo energético, fadiga, eletromiografia. 



  

 

ABSTRACT 

  

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by both 

pulmonary manifestations as systemic. To maintain or improve the functional capacity 

and quality of life is already proven the role of physical exercises for these patients as a 

mechanism to delay the onset of symptoms of this disease limiting. Justified study the 

feasibility of the use of an interactive video game, as an auxiliary resource for 

rehabilitation of these patients. Objective: to analyze the energy expenditure and 

muscle fatigue of the rectus femoral muscle of patients with COPD and elderly people 

matched by age after performing an activity with the Videogame Xbox-360. Method: 

We conducted a study of type randomized clinical trial, which was attended by 13 

volunteers both with COPD as of 13 healthy individuals (matched for age). The study 

was conducted in the laboratory of Functional Respiratory Assessment (LARESP) on 

three different days, respiratory function and strength assessment, functional capacity 

and quality of life. In the remaining days, intervention protocols were applied, which 

featured the electromyographic assessment of the Rectus Femoris and the 

implementation of the proposed activity along with the analysis of the training intensity 

and energy expenditure. Results: It was observed significantly greater energy 

expenditure after physical activity both for patients with COPD (3,72±1,04 vs 5,22 

±1,21, treadmill and videogame) as by healthy individuals (2,87±0,62 vs 3,49±0,75). 

Regarding the evaluation of heart rate during training, there was no significant 

difference as heart rate (HR) training, average and peak even while performing the 

activities, by all study participants. Regarding the electromyographic evaluation of the 

rectus femoris muscle, it can be observed reduction of the variable median frequency 

(MF) after conducting both activities and both the groups, however, in relation to the 

healthy elderly, it can be seen higher reduction in MF after carrying out the activity on 

the treadmill, the same did not occur in patients with COPD. 

Conclusions: These results allowed us to conclude that the practice of physical 

activities using the video game may be an alternative applied both in the rehabilitation 

of patients with COPD as the training of healthy elderly. 

 

Keywords: Chronic pulmonary obstructive disease, elderly people, videogames, energy 

metabolism, fatigue, electromyography. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela 

obstrução crônica e progressiva do fluxo expiratório. Trata-se de uma 

enfermidade previsível e tratável, porém, não totalmente reversível1,2. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2010)3 existem aproximadamente cerca de 

7,5 milhões de brasileiros portadores de DPOC, sendo esta considerada uma 

doença de altos índices de morbi-mortalidade4. 

Os principais sintomas da DPOC são: destruição do parênquima pulmonar; 

dispneia; diminuição do Volume Expirado no Primeiro segundo (VEF1); 

aumento do Volume Residual (VR) e hiperinsuflação pulmonar5. Essas levam a 

alterações na configuração torácica ocasionando, por exemplo, a retificação 

das cúpulas diafragmáticas, resultando em disfunção e fraqueza da 

musculatura respiratória6. 

Em virtude de a DPOC ocasionar primariamente um comprometimento 

pulmonar, a dispneia, foi considerada por muito tempo a principal causa de 

diminuição na capacidade de execução de exercícios físicos nestes pacientes7. 

Porém, esse conceito vem sendo debatido e contraposto, especialmente por 

autores que demonstram um comprometimento acentuado da musculatura 

periférica nestes indivíduos8. 

Estudos demonstram ainda, que pacientes com DPOC quando comparados 

a indivíduos saudáveis, apresentam redução de cerca 30% da força muscular 

de quadríceps9 e que esta redução é tão limitante quanto o acometimento 

respiratório na precipitação da fadiga e, consequentemente, na interrupção das 

atividades físicas10. 

Estudos afirmam que a realização de exercícios físicos sejam estes 

aeróbios, intervalados e/ou resistidos, reduzem consideravelmente alguns dos 

sinais clínicos apresentados pelos pacientes com DPOC11,12, dentre eles, a 

redução da sensação de dispneia durante a realização de atividades físicas, 
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maior tolerância a realização de exercícios físicos, melhora da capacidade 

funcional e consequentemente, melhora da qualidade de vida13,14. 

Uma alternativa que vem sendo utilizada como mecanismo de reabilitação e 

ou de promoção de saúde são os “gaming Systems” ou jogos de sistema on-

line, que tem seu funcionamento baseado nos movimentos dos jogadores15,16. 

Estudos tem demonstrado, através de videogames, a exemplo de Xbox 360 e 

Wii, que pacientes portadores de Parkinson17, Esclerose múltipla18, ataxia19 e 

de sequelas de Acidente Vascular Encefálico20, apresentam diminuição das 

alterações ocasionadas pela doença obtendo, consequentemente, melhora 

clínica e funcional. 

A realização de atividades guiadas pelo uso de jogos como Xbox 360 e Wii 

vem sendo também desenvolvidas para o tratamento de doenças respiratórias, 

a exemplo da fibrose cística, demonstrando também resultados satisfatórios 

com sua utilização21,22. No DPOC foram encontrados na literatura quatro 

estudos sobre o assunto23-26. Por ser esta uma atividade diferente dos 

exercícios repetitivos da reabilitação tradicional, acredita-se que jogar 

videogame, terapeuticamente, poderá atrair mais a atenção, motivando esses 

pacientes a praticarem atividade física23. 

Assim sendo, e por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, 

justifica-se a realização de novos estudos, que objetivem verificar a efetividade 

e viabilidade da utilização de videogames interativos como parte de uma 

reabilitação, com vistas a melhor compreender os impactos acarretados pelo 

uso desta tecnologia, propõe-se a realização deste estudo no qual sejam 

avaliadas as repercussões da execução de uma atividade com o Xbox-360 TM 

por pacientes com DPOC. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

 

A DPOC é caracterizada pela obstrução ao fluxo aéreo, não totalmente 

reversível, que está normalmente associada a respostas inflamatórias do 

pulmão ocasionadas em virtude da inalação de partículas ou gases tóxicos, 

sendo o tabagismo a causa principal1.  

Já está bem consolidado na literatura, que além do comprometimento 

pulmonar, o paciente com DPOC, apresenta inúmeras manifestações 

sistêmicas, a exemplo da caquexia, alteração do padrão de fibra muscular 

(redução no número e atrofia de fibras oxidativas) e alterações de enzimas 

metabólicas27,28, estas disfunções contribuem para redução tanto de geração 

de força quanto de manutenção da mesma durante uma determinada atividade, 

ocasionando redução da capacidade funcional desses indivíduos, de 

performance na realização de exercícios e antecipação de dispneia29,30. 

Esses acometimentos, em especial a redução de força de musculatura 

de membros inferiores (MMII), mais especificamente de quadríceps, tem 

demonstrado grande correlação com a severidade da doença31. Outro fator a 

ser considerado é a área de secção transversa desse músculo, que é tido 

como um melhor preditor de mortalidade quando comparado a avaliações da 

função pulmonar. Em virtude destas constatações, se faz necessária a atuação 

multiprofissional no controle do desenvolvimento ou avanço da doença32. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 33, a DPOC afeta 

cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a doença 

responsável por 3 milhões de morte a cada ano, chegando a 5% das mortes 

por todas as causas, apresentando um aumento progressivo da mortalidade. 

Em duas décadas, de 1990 a 2010, a doença passou de quarta para terceira 

causa de morte. 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2010)3 existem aproximadamente 

cerca de 7,5 milhões de brasileiros portadores de DPOC, sendo a DPOC a 

terceira causa de morte dentre as doenças crônicas não transmissíveis, 

representando cerca de 400 mil óbitos anuais.   

O principal sintoma da DPOC é a limitação ao fluxo aéreo, que está 

relacionada a alterações brônquicas e destruição do parênquima pulmonar, 

ocasionada pelo processo inflamatório crônico34. Tais alterações acarretam em 

mudanças nas estruturas pulmonares, tais como: redução do recuo elástico do 

pulmão e perda de ligações alveolares das pequenas vias aéreas35, com esses 

comprometimentos, o paciente com DPOC apresenta o fechamento precoce 

das vias aéreas, fazendo com que haja a retenção de ar e futuramente 

ocasionando a hiperinsuflação pulmonar36. 

Com o progredir da doença, estas alterações estruturais ocasionam o 

aparecimento de alguns sintomas, dentre eles a tosse, a produção de secreção 

e a dispneia, que inicialmente ocorre somente com a realização de atividades 

de alta intensidade, porém pode progredir com o avançar da doença37,38.  A 

partir da suspeita clínica, a DPOC deve ser confirmada por meio da avaliação 

da função pulmonar (espirometria), sendo que, a partir desta, também será 

possível classificar a doença, de acordo com o grau de obstrução, em leve, 

moderada e grave39. 

O aumento da intensidade da dispneia durante a realização de uma 

determinada atividade faz com que o paciente com DPOC apresente 

gradativamente redução de capacidade funcional e aumento da intolerância a 

realização de exercícios físicos, essas alterações ocorrem em virtude do 

aumento da demanda ventilatória mesmo que durante os mínimos esforços40. 

Ainda como consequência da dispneia, o paciente com DPOC acaba 

sendo acometido por um sedentarismo crônico, evitando qualquer esforço que 

venha a lhe causar algum desconforto, tal situação vai acarretar em disfunções 

da musculatura periférica, e dessa forma, o paciente ingressa em um ciclo 

dispneia – sedentarismo- dispneia41. 
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Vídeo Game Interativo 

 

Inúmeros são os benefícios promovidos pela realização de atividades 

físicas, porém, apesar dessa constatação, pacientes com DPOC geralmente 

não aderem de maneira satisfatória aos programas de reabilitação pulmonar, 

essa situação, faz com que haja uma busca incessante por recursos que 

venham a tornar a atividade física mais agradável para essa parcela da 

população, aumentando dessa forma, a aderência à reabilitação42,43. 

Um recurso que vem sendo utilizado como método auxiliar na 

reabilitação é o chamado vídeo game interativo, também conhecido como jogo 

de realidade virtual ou exergame. A tecnologia desses equipamentos baseia-se 

na virtualização da movimentação dos jogadores, sendo esta capturada por 

meio de um dispositivo de captação de imagens (a exemplo do Knect) que na 

prática, recria um “ginásio” online (espaço virtual tridimensional), no qual os 

participantes realizam uma determinada atividade guiada por um monitor44. 

O uso dessa tecnologia como recurso terapêutico voltado para 

reabilitação passou a ser observado a partir da década de 90, sendo 

inicialmente aplicada no tratamento de doenças neurológicas, a exemplo do 

Parkinson, sequelas de Acidente vascular cerebral (AVC), comprometimentos 

ocasionados pela paralisia cerebral, dentre outros45. 

Nos últimos anos, o número de publicações sobre o assunto aumentou e 

passou-se a aplicar esta tecnologia em outras situações clínicas, observa-se 

atualmente, o uso de jogos virtuais tanto na promoção de saúde, como um 

recurso mais atrativo para incentivar a prática de atividades físicas tanto por 

crianças quanto por idosos46, além de ser utilizado também na reabilitação de 

pacientes com comprometimento cardíaco, após cirurgias cardíacas47, no 

combate a obesidade48 e no tratamento de doenças pulmonares, como fibrose 

cística21 e DPOC23. 

A barreira mais comum para a realização de atividade física observada e 

relatada por esta população é o desconforto ocasionado em virtude destas 
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atividades serem geralmente repetitivas e entediantes, associado a tal fato, 

estudos tem demonstrado que a auto estima, motivação e a realização de uma 

atividade considerada agradável, são fatores importantes para melhorar a 

aderência aos programas de reabilitação25.  

Estes são alguns pontos que favorecem a utilização dos jogos de 

realidade virtual como recurso terapêutico auxiliar em um programa de 

reabilitação, pois estudos tem demonstrado que os jogos interativos aumentam 

os níveis de satisfação dos pacientes após a atividade, melhoram o convívio 

social, aumentam a motivação para a realização da atividade15,49, dessa forma, 

acredita-se que essa tecnologia possa aumentar a aderência aos programas de 

reabilitação. 

 

Gasto Energético 

 

Para determinar a intensidade de uma atividade física podem ser feitas 

avaliações do gasto energético, obtendo resultados em equivalente metabólico 

(MET) ou Calorias por minutos (Cal/min). De acordo com a quantidade de MET 

uma atividade pode ser caracterizada em leve (abaixo de 3 MET), moderada 

(variando de 3 a 6 MET) e intensa, quando o gasto energético é maior do que 6 

MET50. 

Um equipamento que vem sendo bastante utilizado para este fim é a 

braçadeira (armband), modelo BodyMedia SenseWear. Este recurso é 

colocado na região medial do braço direito da pessoa avaliada e mensura a 

temperatura e a resposta galvânica da pele, através de um acelerômetro biaxial 

que calcula o gasto energético em MET durante a realização do 

movimento51,52. 

De acordo com as mais recentes recomendações para realização de 

atividade física publicadas pelo American College of Sports Medicine (ACSM), 

adultos devem realizar no mínimo 30 minutos diários de atividade física 

moderada, pelo menos 5 vezes por semana50. De acordo com Donovan et al53, 
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tais recomendações são atendidas quando realizadas atividade físicas guiadas 

por vídeo games interativos, utilizando a braçadeira, os autores observaram 

que o gasto energético durante a realização de uma atividade com um 

videogame interativo foi significativamente maior quando comparada com o 

repouso ou com um videogame considerado sedentário. 

 

Fadiga Muscular 

 

Fadiga muscular apresenta inúmeras possibilidades de definição, porém, 

esta é classicamente descrita como uma inabilidade em gerar ou dar 

continuidade a uma determinada atividade54. A fadiga muscular pode ser 

classificada em central e periférica, tal divisão se dá de acordo com a área 

anatomofuncioal acometida ou precursora do processo de fadiga55.  

A fadiga central está associada ao comprometimento na geração do 

impulso para iniciar a contração muscular56. Já na fadiga periférica, o 

comprometimento observado ocorre na junção neuromuscular, ou seja, no local 

da efetivação da contração57. 

Já está elucidado na literatura que pacientes com DPOC apresentam 

intolerância a realização de exercício físico em virtude da combinação 

basicamente de três fatores: alteração na mecânica respiratória/ ventilatória, 

disfunção de transporte de oxigênio e alterações musculoesqueléticas58, 

porém, a real contribuição de cada fator para a cessação de uma atividade 

desempenhada por esses pacientes ainda não está totalmente esclarecida59. 

Dessa forma, ainda há um grande interesse em investigar a fadiga nos 

pacientes com DPOC. 

A fraqueza da musculatura esquelética é considerada uma das principais 

alterações e disfunções sistêmicas que acomete a população com DPOC, 

estando essa associada à perda de massa muscular 60,61. Quando comparada 

a uma população saudável, de mesma idade, é observado que os pacientes 
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com DPOC apresentam redução de 20 a 30% de massa muscular e maior 

tendência a fadigabilidade 62,63. 

 

 

Avaliação da Fadiga pela Eletromiografia de superfície 
 
 

Existem inúmeros mecanismos para se avaliar a fadiga muscular, a 

exemplo da dinamometria isocinética64, contração voluntária máxima e 

submáxima, eletromiografia de superfície65, twitch66, potência crítica, além da 

aplicação de questionários e escalas, a exemplo da escala de Borg67 e da 

escala visual analógica. 

Um dos recursos mais comumente utilizado é a eletromiografia de 

superfície. Trata-se de um método não invasivo e indolor. Esta é normalmente 

aplicada na avaliação da condição da contração e da estrutura muscular e 

também para avaliar as repercussões de protocolos de reabilitação ou de uma 

determinada intervenção68.  

Basicamente para a avaliação da fadiga por meio da eletromiografia, 

duas variáveis podem ser analisadas, sendo estas a raiz quadrada da média 

(RQM) e frequência mediana (FM). A avaliação no domínio do tempo ocorre 

através da análise da RQM, esta representa a quantificação da atividade 

elétrica, o número de unidades motoras ativas e a forma do potencial de ação 

dessas unidades69. 

Durante a avaliação eletromiográfica, seja por meio de contração 

isométrica com aumento de força de modo linear ou através de contração 

isométrica mantida em valores submáximos pré-estabelecidos, observa-se 

aumento dos valores da RMS, caracterizando aumento no número de unidades 

motoras ativas ou aumento de ativação das fibras já previamente em 

atividade70. 

A outra variável é analisada no domínio das frequências, trata-se da 

frequência mediana (FM), que está relacionada à taxa de disparo da unidade 

motora, e para ser identificada fadiga muscular é observa-se redução em seus 

valores devido à redução no potencial de ação das fibras em contração 

muscular71. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Analisar o gasto energético e a fadiga muscular do músculo reto femoral 

de pacientes com DPOC e de indivíduos saudáveis após a realização de uma 

atividade com o Videogame Xbox- 360. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a fadiga muscular do músculo reto femoral de pacientes com 

DPOC, comparando-a com a de sujeitos saudáveis após a execução de uma 

atividade com o Videogame Xbox- 360; 

 

- Avaliar a fadiga muscular do músculo reto femoral de pacientes com 

DPOC, comparando-a com a de sujeitos saudáveis após a execução de uma 

atividade aeróbica conduzida em uma esteira ergométrica; 

 

- Verificar o gasto energético por meio do SenseWear Armband system, 

durante a realização de uma atividade com o Videogame Xbox-360, realizada 

por pacientes com DPOC, comparando-o com o de sujeitos saudáveis; 

 

- Verificar o gasto energético por meio do SenseWear Armband system, 

durante a realização de uma atividade aeróbica, conduzida em esteira 

ergométrica por pacientes com DPOC, comparando-o com o de sujeitos 

saudáveis; 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico cruzado e, randomizado, no 

qual foram avaliados os efeitos de uma atividade física utilizando-se um jogo de 

realidade virtual em voluntários tanto com DPOC quanto em sujeitos saudáveis.  

 

Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi desenvolvido segundo os preceitos da Declaração de 

Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitando-se as Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012) do Conselho Nacional 

de Saúde. Este protocolo teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(COEP) da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) (Anexo 1) e também do 

COEP do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo conta ainda com 

registro no Clinical trials.gov com número de protocolo NCT02598882 (anexo 

2). 

 

Local da Pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Avaliação Funcional 

Respiratória (LARESP), localizado no Campus Memorial da América Latina da 

UNINOVE. 

 

Amostra 

 

A amostra foi composta por um grupo pacientes com DPOC, que eram 

encaminhados do ambulatório de pneumologia da Santa Casa de São Paulo e 

também de pacientes que faziam acompanhamento fisioterapêutico na clínica 

de Fisioterapia da UNINOVE- unidade Barra Funda, além disso, esse estudo 
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contou com a participação de um grupo controle, formado por idosos 

saudáveis. 

A amostra de 13 indivíduos em cada grupo foi calculada com base na 

Frequência Mediana (desfecho primário), considerando um Power de 80% e 

alpha de 5%, objetivando identificar a fadiga considerando um declínio de 4 HZ 

entre pré e pós treino com base no estudo de Miranda, et al72. 

 

Critérios de Inclusão 

 

Participaram desse estudo pacientes com DPOC, diagnosticados de 

acordo com os critérios da Global initiative for chronic obstructive lung disease 

(GOLD)73, de ambos os sexos, maiores de 50 anos, que não tivessem 

apresentado quadro de exacerbação da doença nos últimos trinta dias e que 

aceitassem participar da pesquisa, dando seu consentimento através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 

A). Além desses, participaram, em número semelhante, sujeitos voluntários 

saudáveis, na mesma faixa etária. 

 
Critérios de Exclusão 

 
Seriam excluídos do projeto aqueles que apresentassem intolerância as 

atividades propostas e que não conseguissem compreender ou realizar 

corretamente os procedimentos em virtude de limitações físicas e/ou mentais. 

 

Avaliação 

 
Após o consentimento à participação no estudo através da assinatura do 

TCLE, todos os voluntários, tanto os pacientes com DPOC quanto os 

colaboradores saudáveis, passaram por uma avaliação, para que fosse feita a 

caracterização da amostra, foram coletados dados sócio demográficos, assim 

como história pregressa e atual da doença (Apêndice B – ficha de avaliação), 

além de aplicação de questionários e do exame físico, o qual continha: 
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Sinais vitais: Pressão Arterial (PA), Frequência cardíaca (FC), Saturação 

Periférica de Oxigênio (SpO2) 

 
 

A SpO2 e a FC eram mensuradas através do Oxímetro de pulso 

(Oxímetro Portátil Hand-Held PalmSat 2500 – Nonin), sendo os resultados 

obtidos em porcentagem e batimentos por minuto (BPM), respectivamente. A 

PA, obtida em milímetros de mercúrio (mmHg), foi medida por meio do 

esfigmomanômetro da marca BIC e do estetoscópio da marca Littmann. 

 

Força da Musculatura Respiratória (FMR), por meio da mensuração da 

Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima 

(PEmáx); 

 

A FMR foi medida pelo manovacuômetro marca Wika®, escalonado em 

cmH2O, equipado com válvula de escape de ar para aliviar as pressões da 

parede bucal. Foram obtidas as PImáx e PEmáx de todos os participantes do 

estudo. Para obtenção da PImáx, era solicitado ao voluntário que o mesmo 

realizasse uma expiração máxima e em seguida fizesse uma manobra de 

inspiração máxima e, a PEmáx era obtida através de uma manobra de 

expiração máxima, partindo de uma inspiração máxima74-75. 

Foram obtidos três valores de PImáx e PEmáx, sendo que estes não 

podiam exceder 10% do imediatamente anterior. Os valores esperados foram 

calculados segundo fórmula de Neder, (1999)76. 

 

Prova de função pulmonar (espirometria) 

 

Na avaliação espirométrica foram coletados os seguintes volumes, 

capacidades e fluxos pulmonares: Capacidade Vital Lenta (CVL), Capacidade 

Vital Forçada (CVF) e suas derivações, como o Volume Expiratório Forçado no 

primeiro segundo VEF1) e as relações VEF1/CVF e VEF1/CVL. 
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O teste espirométrico consistiu de manobras de inspiração e expiração 

máximas, realizadas por meio do espirômetro Easy-One NDD® Medizintechnik 

Suíça, previamente calibrado. Para conclusão do teste, três manobras 

reprodutíveis eram obtidas, de acordo com as recomendações da American 

Toracic Society (ATS)77. 

 

Todos os testes foram realizados em ambiente climatizado, e os valores 

de referência utilizados foram os de Pereira (2007)78. 

 

Avaliação da Fadiga Muscular 

 

A Fadiga Muscular foi avaliada pela eletromiografia de superfície, sendo 

que o sinal eletromiográfico foi captado por um sistema de aquisição com 8 

canais (EMG System do Brasil Ltda®), composto por eletrodos ativos bipolares 

com ganho de amplificação de 20 vezes, filtro analógico passa banda de 10 a 

1000 Hz e modo comum de rejeição de 120 dB, frequência de amostragem de 

2kHz, digitalizados por placa de conversão A/D (analógico-digital) com 16 bits 

de resolução. Um dos canais foi habilitado para a utilização de uma célula de 

carga (EMG System do Brasil Ltda®). 

 

Os dados foram coletados com eletrodos ativos autoadesivos circulares 

de cloreto de prata (Ag/AgCl), com diâmetro de 10 mm (MedicalTrace®) e 

distância Inter eletrodos, centro a centro, de 20 mm. O local de fixação dos 

eletrodos foi previamente limpo com álcool, sendo esses posicionados sobre a 

pele do músculo reto femoral no ponto médio de uma linha compreendida entre 

a espinha ilíaca anterossuperior e a borda da base da patela (figura 1) de 

acordo com a orientação e padronização da Surface Electromyography for 

Noninvasive Assessment of Muscles (SENIAM)79. O eletrodo de referência foi 

posicionado no punho do voluntário. 
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Figura 1- Colocação dos eletrodos para coleta da eletromiografia de superfície 

do músculo reto femoral 

 

Os testes foram realizados em uma mesa extensora de pernas 

(Nacagym), na qual foi fixada uma célula de carga para medir a força de 

extensão do membro inferior analisado (figura 2). Para a coleta dos dados, os 

voluntários foram devidamente posicionados na mesa extensora, com ângulo 

articular do joelho limitado a 60º, conforme observada em estudos prévios72,80. 

Assim, foram realizadas três coletas em contração isométrica voluntária 

máxima (CVM) durante 5 segundos com intervalos de 1 minuto entre as 

coletas. 
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Figura 2 – Posicionamento do paciente durante a coleta da eletromiografia 

 

Após 5 minutos de descanso, os voluntários foram orientados a realizar 

uma contração sustentada, a partir de um feedback visual proporcionado por 

uma linha de treino previamente estabelecida, com 60% do maior pico de força 

(kilograma/força - Kgf) observado entre as três CVM81. A contração foi 

realizada até a exaustão. 

Os dados EMG foram analisados a partir de uma linha de base com 

incremento de 25% até atingir os 100% do total do tempo do sinal. Para cada 

momento (linha de base até 100%) foi calculada a frequência mediana (FM) do 
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sinal, por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT) com janelamento de 

Hamming com 50% de sobreposição, janelas com1024 pontos. 

Todos os sinais foram processados e analisados através de rotinas 

previamente desenvolvidas no software MATLAB® versão 7.1 (The MathWorks 

Inc., Natick, Massachusetts, E.U.A.). 

 

Incremental Shuttle Walk Test 

 

O Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) é um teste de campo, 

considerado máximo, que tem sido empregado para avaliar a capacidade 

funcional de pacientes portadores de DPOC82. Para a sua execução faz-se 

necessário a presença de um avaliador capacitado e treinado, assim como 

alguns materiais, como: um dispositivo sonoro, a disponibilidade de um 

corredor com marcação de 10 metros de comprimento e, dois cones para 

delimitar o espaço a ser percorrido. 

O teste é guiado por um incentivo sonoro, sendo que seu início é dado 

por meio da emissão de um triplo bipe, em seguida, um único bipe é disparado 

em intervalos regulares, sendo que, a cada bipe único, o sujeito deve sair de 

uma extremidade do trajeto, rodear o cone, e se direcionar a outra 

extremidade, antes da emissão de um novo bipe. Havendo a emissão de um 

novo triplo bipe, um novo ciclo é iniciado, havendo assim o incremento de 

velocidade83. 

Para realização desse teste, os participantes foram orientados a 

caminhar em um ritmo constante, devendo aumentar apenas quando fossem 

iniciados os novos ciclos, para que dessa forma conseguissem atingir uma 

extremidade, sem que durante o percurso houvesse o soar de um novo bipe. 

 
O teste era interrompido quando o voluntário relatava cansaço e não 

conseguia prosseguir, ou ainda, quando um novo bipe soava e o paciente não 

conseguia chegar a outra extremidade, por três vezes em um mesmo ciclo. 
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Para monitorização durante todo o teste foram mensuradas a FC, SpO2, 

e sensação de dispneia e fadiga de MMII pela escala de Borg (Anexo 4); foram 

avaliadas ainda, PA e Frequência Respiratória, antes e após o teste. Caso o 

paciente apresentasse uma SpO2 inferior a 80%, era ofertado suplementação 

de oxigênio ao participante. 

Para evitar o efeito do aprendizado o teste era realizado duas vezes, 

sendo que entre um teste e outro havia um período de descanso de no mínimo 

20 minutos para que os sinais vitais retornassem a seus valores basais. A partir 

do resultado obtido, os pacientes eram orientados sobre qual velocidade 

deveria ser utilizada durante a intervenção proposta. Os valores estipulados de 

velocidade e níveis do teste encontram-se no Anexo 3. 

 

Composição Corporal 

 

A composição corporal dos participantes foi avaliada com a utilização de 

uma balança de bioimpedância elétrica tetra polar, considerado como 

mecanismo aceito atualmente como o de maior acurácia para tal finalidade84. O 

modelo utilizado foi a Biodinâmica-450TM (Biodinamica Corporação Seattle WA, 

EUA). 

Para a mensuração das variáveis referentes a bioimpedância eram 

acoplados quatro eletrodos sob a pele dos pacientes, previamente higienizada 

com álcool. Dois eletrodos eram colocados na extremidade superior direita (um 

próximo à articulação metacarpo-falangeana da superfície dorsal da mão e 

outro entre as proeminências distais do rádio e da ulna) e os demais na 

extremidade inferior também de heme-corpo direito (um na região distal do arco 

transverso da superfície superior do pé e um segundo entre os maléolos, 

medial e lateral do tornozelo)85. 

Antes de iniciar o teste, eram coletadas as seguintes informações: idade, 

sexo, peso, previamente verificado em uma balança calibrada e altura, obtida 

com o auxílio de uma fita métrica. 
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Para a realização do procedimento, o paciente era instruído a não ingerir 

bebidas alcoólicas ou a base de cafeína, a pelo menos 12 horas antes do teste; 

não comer ou beber num período de 4 horas antes do teste, urinar 30 minutos 

antes do teste e a não realizar atividade física 6 horas antes do teste86. 

Avaliação de qualidade de vida, por meio do questionário do Hospital 

Saint George na Doença Respiratória. 

O questionário do Hospital Saint George (Anexo-5), desenvolvido por 

Jones e colaboradores87, validado para a língua portuguesa por Sousa, Jardim 

e Jones88 tem como objetivo, avaliar de forma específica a qualidade de vida 

de pacientes portadores de DPOC. Este mecanismo avaliativo é constituído por 

76 perguntas, sendo subdividido em 3 categorias, a saber: sintomas, atividades 

e impactos psicossociais imprimidos pela doença. 

O questionário era entregue ao paciente, sendo solicitado que o mesmo 

fizesse a leitura e respondesse aos questionamentos sem interferência do 

avaliador, havendo qualquer dúvida quanto as perguntas, os pacientes eram 

devidamente esclarecidos. 

 

Protocolo de Treinamento 

Para o protocolo de treinamento, inicialmente era coletada 

eletromiografia do músculo reto femoral, em seguida os pacientes com DPOC e 

os indivíduos saudáveis participantes do estudo realizavam a atividade para a 

qual foi previamente randomizado em atividade na esteira ergométrica e no 

videogame, novamente passavam por uma coleta eletromiográfica, sendo que 

a eletromiografia era coletada de modo semelhante à realizada na primeira 

avaliação. Todos os dados foram registrados em uma ficha de avaliação da 

atividade (Apêndice- C).  

A randomização quanto a ordem de realização dos protocolos se deu 

por meio de envelopes opacos, após a obtenção do valor da amostra,13 

envelopes foram numerados sequencialmente sendo estes preenchidos com 



 

31 
 

dois papeis que continham inscritos qual atividade seria realizada na visita 

seguinte. 

Atividade Aeróbia Tradicional 

 

Todos os participantes do estudo realizaram uma caminhada em uma 

esteira ergométrica durante 30 minutos, sendo a velocidade imposta entre 60% 

a 80% da frequência cardíaca máxima obtida no ISWT. A caminhada foi 

dividida em 3 momentos, sendo os primeiros 5 minutos para aquecimento, 20 

minutos seguintes considerados o período da atividade aeróbica, na qual o 

voluntário caminhava na velocidade pré-estabelecida e os 5 minutos finais para 

a desaceleração. 

Durante toda a atividade o paciente ou indivíduo saudável foi monitorado 

em relação FC e SpO2, por meio de um frequencímetro (Oregon Scientific) ®  e 

de um oxímetro de pulso NONIN® respectivamente. Durante a atividade, o 

participante utilizava uma braçadeira para coleta do gasto energético, modelo 

BodyMedia SenseWear® (Figura 3. Previamente a atividade, era apresentada 

aos participantes a escala de Borg, para avaliação da sensação subjetiva de 

cansaço nas pernas e dificuldade para respirar, sendo que a cada 5 minutos a 

escala era aplicada. Caso o participante apresentasse um Borg de 6 pontos na 

escala, a atividade era 

interrompida. 
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Figura 3 – Paciente sendo monitorizado durante caminhada na esteira 

ergométrica 

Atividade Interativa com o Videogame 

Para o desenvolvimento dessa atividade foi utilizado o console Xbox 

360TM. Todos os participantes do estudo se exercitaram com o mesmo jogo 

(Run the World) (figura 4), o qual faz parte do pacote de jogos Your Shape 

fitness evolve 

2012. 

 

 

 

Figura 4 – Demonstração da imagem virtualizada do jogo Run the world 

A atividade é desenvolvida através de circuitos de caminhada / corrida 

por duas cidades, Nova York e Londres, sendo que o percurso selecionado 

para o presente estudo foi o de Nova York, este foi escolhido somente para 

padronizar a atividade. O circuito é dividido em 4 fases, somando no total 2400 

metros, em cada etapa este, são propostos alguns desafios, como aumento de 

velocidade por 20 ou 30 segundos e também elevação do joelho pelos mesmos 

períodos. 

A atividade, utilizando o videogame interativo, também tinha duração de 

30 minutos, sendo que durante os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais os 

pacientes eram orientados a não realizar os desafios para que esses dois 
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momentos fossem tidos também como aquecimento e desaceleração, 

semelhante a atividade realizada na esteira ergométrica. 

A monitoração era a mesma da atividade tradicional, através da FC e 

SpO2, com os mesmos recursos, foi coletado também o gasto energético dos 

participantes durante todo o circuito (figuras 5 e 6). Além disso, a aplicação da 

escala de Borg também era realizada de 5 em 5 minutos, sendo 6 o valor 

utilizado para interromper o treinamento. 

 

 

 

Figura 5 – Demonstração da atividade com o videogame  
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                   Figura 6 – Demonstração da atividade com o videogame 
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Um fluxograma referente às atividades desenvolvidas, encontram-se na 

figura (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cronograma 
 
 
 
 

Figura 7 – Fluxograma das atividades 

Analise Estatística 

 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, sendo 

os dados paramétricos expressos em média e desvio padrão. A análise de 

variância (ANOVA) mista de dois fatores para medidas repetidas foi utilizada 

para verificar as interações entre grupo (Grupo esteira x Grupo vídeo), 

tratamento (pré x pós tratamento), com ajuste de Bonferroni e teste post-hoc de 

Bonferroni para comparações pares. A avaliação das demais variáveis foi 

realizada através do teste t pareado. O nível de significância aceito foi de p = 

0.05. Todos os dados foram analisados utilizando-se o pacote SPSS 20.0 

(SPSS Inc., Chicago, EUA). 

TRIAGEM 

Avaliação Dia 1 

 

 

j 

Avaliação Dia 2 

Randomização 

EMG pré atividade 

Xbox 360 

EMG pós atividade 

EMG pré atividade 

Esteira ergométrica 

EMG pós atividade 

Washout 48 horas 

EMG pré atividade 

Xbox 360 

EMG pós atividade 

EMG pré atividade 

Esteira ergométrica 

EMG pós atividade 



 

36 
 

RESULTADOS 

 

De acordo com as Normas para a redação de Dissertação e Tese, 

do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UNINOVE, 

o Capitulo de Resultados deve ser apresentado em forma de Estudos, 

sendo que dois estudos foram produzidos, conforme apresentação a 

seguir, a saber: 

Estudo Artigo 1: AVALIAÇÃO DA FADIGA MUSCULAR E DO DISPÊNDIO 

DE ENERGIA DE INDIVÍDUOS IDOSOS SAUDÁVEIS APÓS ATIVIDADE 

FÍSICA COM O VIDEOGAME: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO* 

Tobelem, Daysi1, Castellari, Carolina1, dos Santos, Inez1, Politti, Fabiano1, Gomes, 

Evelim1, Costa, Dirceu1. 

 

*Submetido para publicação no periódico: Brazilian Journal of Physical Therapy 

http://www.rbf-bjpt.org.br/ 

 

 

Estudo Artigo 2: ANÁLISE DO GASTO ENERGÉTICO E DA ATIVIDADE 

ELETROMIOGRÁFICA DE PACIENTES COM DPOC APÓS A REALIZAÇÃO 

DE DUAS ATIVIDADES FÍSICAS* 

 

Tobelem, Daysi1; Feitoza, Carla; Politti, Fabiano1, Gomes, Evelim1; Stirbulov, Roberto; 

Costa, Dirceu1. 

 

 

 

*Em fase final de redação, a ser submetido a periódico cientifico da área. 

 

  

http://www.rbf-bjpt.org.br/


 

37 
 

ESTUDO 1- AVALIAÇÃO DA FADIGA MUSCULAR E DO DISPÊNDIO DE 
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RESUMO 

Objetivos: Comparar a fadiga do musculo quadríceps através da 

eletromiografia de superfície do reto femoral, avaliar por meio de calorimetria 

indireta, utilizando um acelerômetro biaxial, o gasto energético de uma 

atividade física, a partir da realização de duas atividades desempenhadas por 

idosos saudáveis, sendo uma atividade guiada pelo jogo Xbox-360TM e outra 

por uma caminhada em esteira ergométrica. 

Métodos: 13 idosos participaram do estudo (ensaio clínico randomizado), que 

comparou respostas fisiológicas de 30 minutos de caminhada em uma esteira 

ou 30 minutos jogando Xbox TM, jogo Run the World. Sendo avaliados 

frequência cardíaca (FC), em batimentos por minuto (BPM), gasto energético, 

em Cal/min e equivalentes metabólicos (MET) e a fadiga muscular do 

quadríceps através da eletromiografia de superfície (EMG’s). Os exercícios 

foram realizados em dois dias diferentes. 

Resultados: Não houve diferença estatística (p=0,467) na FC média quando 

os voluntários se exercitavam na esteira ergométrica (107,7 ± 18,8bpm) e no 

videogame (110,9 ± 14,6 bpm). Houve diferença estatística (p=0,032) no gasto 

energético avaliado em Cal/min (2,87 ±0,62 vs 3,49 ±0,75, esteira e videogame 

respectivamente) e em MET. Quanto a fadiga muscular, observou-se de forma 

estatisticamente significativa (p=0,001), maior redução da frequência mediana 

(FM) após a realização da atividade na esteira ergométrica (-5,26±2,6). 

Conclusão: Jogar Xbox 360TM, programa ‘Run the world’ pode promover um 

exercício com respostas fisiológicas similares a um exercício tradicional 

aeróbio, sendo que com a realização da atividade com o videogame houve 

maior gasto energético e menor fadiga. Mais pesquisas sobre o assunto são 

necessárias. 

Palavras chaves:  Metabolismo energético, idoso, jogos de vídeo, fadiga, 
frequência cardíaca. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento hoje vivido pelos países em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil, é semelhante ao ocorrido há décadas 

na Europa. Atualmente o Brasil passa por uma transição demográfica que 

ocasiona a inversão de sua pirâmide etária, pois seu ápice, que representa a 

população de idosos, antes bastante reduzido, cresce vertiginosamente, 

tornando-se inevitável que grande parte da população chegue à terceira 

idade89. 

Essa constatação é preocupante, pois no idoso é notória a ocorrência de 

alterações orgânicas comuns à senescência, a exemplo do 

descondicionamento cardiorrespiratório, alterações metabólicas e a perda de 

massa e de força muscular, acarretando em declínio na capacidade de realizar 

as atividades de vida diária (AVDs), tornando-os inevitavelmente, dependentes 

de terceiros90. 

Neste sentido, ações preventivas como atividades físicas são 

imprescindíveis, já estando bem estabelecido que a realização destas 

regularmente, ocasiona redução na ocorrência de infartos, melhora do 

condicionamento cardiovascular, musculoesquelético e psicossocial91. 

Contudo, nem sempre há motivação deste individuo pela atividade física 

tradicional. Sendo assim, visando incentivar a realização de exercícios físicos 

por essa população, inúmeras tecnologias vêm sendo empregadas como 

modalidade terapêutica, a exemplo dos jogos de realidade virtual, ou 

exergames, que capitam e virtualizam os movimentos reais dos jogadores92. 

Na literatura atual, observa-se que a aplicação desses sistemas para os 

idosos geralmente objetiva promover o ganho de equilíbrio, avaliação de risco 

de queda após reabilitação, melhora da capacidade funcional e da qualidade 

de vida, e aumento do dispêndio energético, quando comparado ao repouso e 

a atividades aeróbias tradicionais93. 
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A hipótese desse estudo foi que o dispêndio energético dos participantes 

seria maior com videogame ativo (VGA), representando maior fadiga muscular 

periférica com essa atividade. 

Diante do exposto, o objetivo primário do presente estudo foi comparar a 

fadiga do musculo quadríceps por meio da realização da eletromiografia se 

superfície do reto femoral a partir da realização de duas atividades 

desempenhadas por idosos saudáveis, sendo uma atividade guiada pelo jogo 

Xbox-360TM e outra por meio de uma caminhada em esteira ergométrica, 

enquanto os objetivos secundários foram avaliar, por meio de calorimetria 

indireta (utilizando um acelerômetro biaxial), o gasto energético e a intensidade 

ou nível de uma atividade física, durante a realização das atividades 

supracitadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo do tipo ensaio clínico, cruzado, randomizado e cego, do qual 

participaram 13 indivíduos idosos, que não possuíam limitações de locomoção, 

doenças cardíaca e respiratória diagnosticadas e que concordassem em 

participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A amostra de 13 idosos foi calculada com base na Frequência 

Mediana (desfecho primário), considerando um power de 80% e alpha de 5%, 

objetivando identificar a fadiga considerando um declínio de 4 HZ entre pré e 

pós treino com base no estudo de Miranda, et al72. 

Seriam excluídos do estudo aqueles que apresentassem intolerância as 

técnicas realizadas e não compreendessem ou não realizassem corretamente 

os procedimentos, em virtude de limitações físicas e/ou mentais, porém, não 

houve o desligamento de nenhum voluntário. Foi desenvolvido segundo as 

normas de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução CNS 466/2012) do 

Conselho Nacional de Saúde, registrado no clinicaltrial.gov (NCT02598882) e 

iniciado após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa (CoEP) da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sob parecer de número 907283/2014. 
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Procedimentos 

Os dados foram coletados no Laboratório de Avaliação Funcional 

Respiratória (LARESP), em quatro visitas ao laboratório, sendo uma a cada 

semana. A primeira e a segunda visita consistiram na avaliação da função 

respiratória, capacidade funcional e composição corporal. Na segunda visita foi 

realizado o respectivo protocolo de treinamento e cada participante 

desempenhava uma das atividades sorteadas, sendo que na terceira e última 

visita ao laboratório, eles realizavam a outra atividade. A seguir estão descritas 

as avaliações. 

 

Prova de Função Pulmonar ou Espirometria 

Para avaliar a função pulmonar e confirmar ausência de doença pulmonar 

nos idosos participantes da pesquisa, foi realizada a espirometria por meio do 

quipamento marca Easy One® (NDD, ultrassônico), previamente calibrado em 

ambiente climatizado, com controle de temperatura e umidade relativa do ar, 

sendo os voluntários orientados a permanecerem sentados e utilizarem um 

clipe nasal durante as manobras. Os valores previstos foram baseados nas 

equações para a população brasileira (Pereira et al.78). 

Os participantes realizaram as manobras de capacidade vital lenta (CVL) 

e capacidade vital forçada (CVF). Foram considerados aptos a participar do 

estudo, aqueles que possuíssem VEF1/CVF > 70%, VEF1 ≥ 80% do predito, 

caracterizando ausência de distúrbios ventilatórios. 

 

Força Muscular Respiratória 

Esta avaliação foi realizada com um manovacuometro (Wika®), 

escalonado em cmH2O, com intervalo operacional e ±300 cmH2O, equipado 

com válvula de escape de ar para aliviar as pressões da parede bucal. Foram 
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obtidas as medidas de Pressões inspiratória e expiratória máximas (PImáx e 

PEmáx)74. 

Para obtenção da PImáx foi realizada uma inspiração máxima, partindo 

ao nível de volume residual (VR) e para PEmáx solicitava-se ao voluntário uma 

expiração máxima, partindo-se do nível da capacidade pulmonar total. Cada 

manobra foi sustentada por no mínimo 1 a 2 segundos e foi repetida no mínimo 

3 e no máximo 8 vezes, sendo o maior valor aceito, desde que com diferença 

inferior a 10% do em relação ao valor imediatamente inferior75. Os valores 

preditos foram calculados pela equação de Neder et al76. 

 

Teste de Capacidade Funcional 

A capacidade funcional foi avaliada pelo Incremental Shuttle Walk Test 

(ISWT), realizado num corredor com marcação de 10 metros de comprimento 

com dois cones, um em cada extremidade do percurso, posicionados a 0,5 

metro do final. Utilizou-se um dispositivo sonoro para orientar o andamento do 

teste. A cada minuto a velocidade da caminhada era aumentada por um 

pequeno incremento padronizado pela frequência dos sons82. 

Durante o teste foram monitorados os dados referentes à Frequência 

Cardíaca (FC), SpO2, pressão arterial e escala de Borg11. Foram realizados 2 

testes, com um intervalo de 15 minutos entre eles, objetivando eliminar 

possíveis efeitos do aprendizado. O maior valor de distância percorrida (DP) 

em metros foi tido como resultado. A DP prevista foi calculada pela equação 

proposta por Jürgensen, et al94. 

Foi aplicado ainda, a versão brasileira do questionário de Capacidade 

Funcional HAQ-2095, composto por 20 perguntas, sobre quais atividades diárias 

o avaliado poderia ou não realizar. Sendo estas distribuídas em 8 domínios 

(vestir-se, levantar-se, alimentar-se, caminhar, higiene pessoal, alcançar 

objetos, apreender objetos e outras atividades). O questionário conta de 

respostas que variam de 0 a 3, sendo “0” sem dificuldades e “3” incapaz de 

fazer. Quanto menor foi a pontuação melhor era a capacidade funcional. 

Composição Corporal 
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A composição corporal foi avaliada por bioimpedância elétrica tetra polar 

(biodinâmica 450-TM). Foram acoplados 4 eletrodos sob a pele dos voluntários, 

dois posicionados no membro superior direito (um próximo a articulação 

metacarpo falangiana da superfície dorsal da mão e outro entre as 

proeminências distais do rádio e ulna) e os outros dois foram posicionados no 

membro inferior direito, um na região distal do arco transverso da superfície 

superior do pé e um segundo entre os maléolos lateral e medial do tornozelo96. 

Os dados obtidos foram: índice de massa corpórea (IMC), massa magra, 

massa gorda, taxa metabólica basal e quantidade de água corporal total. 

 

Eletromiografia 

O sinal eletromiográfico foi captado por um sistema de aquisição com 8 

canais (EMG System do Brasil Ltda®), composto por eletrodos ativos bipolares 

com ganho de amplificação de 20 vezes, filtro analógico passa banda de 10 a 

1000 Hz e modo comum de rejeição de 120 dB, frequência de amostragem de 

2kHz, digitalizados por placa de conversão A/D (analógico-digital) com 16 bits 

de resolução. Um dos canais foi habilitado para a utilização de uma célula de 

carga (EMG System do Brasil Ltda®). 

Os dados foram coletados com eletrodos ativos autoadesivos circulares 

de cloreto de prata (Ag/AgCl), com diâmetro de 10 mm (MedicalTrace®) e 

distância Inter eletrodos, centro a centro, de 20 mm. O local de fixação dos 

eletrodos foi previamente limpo com álcool, sendo esses posicionados sobre a 

pele do músculo reto femoral no ponto médio de uma linha compreendida entre 

a espinha ilíaca anterossuperior e a borda da base da patela (SENIAM)79. O 

eletrodo de referência foi posicionado no punho do voluntário. 

Os testes foram realizados em uma mesa extensora de pernas 

(Nacagym), na qual foi fixada uma célula de carga para medir a força de 

extensão do membro inferior analisado. Para a coleta dos dados, os voluntários 

foram devidamente posicionados na mesa extensora, com ângulo articular do 

joelho limitado a 60º semelhante a estudos prévios72,80. Assim, foram 

realizadas três coletas em contração isométrica voluntária máxima (CVM) 

durante 5 segundos com intervalos de 1 minuto entre as coletas. 
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Após 5 minutos de descanso, os voluntários foram orientados a 

realizarem uma contração sustentada, a partir de um feedback visual 

proporcionado por uma linha de treino previamente estabelecida, com 60% do 

maior pico de força (kilograma/força - Kgf) observado entre as três CVM. A 

contração foi realizada até a exaustão. 

Os dados EMG foram analisados a partir de uma linha de base com 

incremento de 25% até atingir os 100% do total do tempo do sinal. Para cada 

momento (linha de base até 100%) foi calculada a frequência mediana (FM) do 

sinal, por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT) com janelamento de 

Hamming com 50% de sobreposição, janelas com1024 pontos. 

Todos os sinais foram processados e analisados através de rotinas 

previamente desenvolvidas no software MATLAB® versão 7.1 (The MathWorks 

Inc., Natick, Massachusetts, E.U.A.). 

 

Atividade aeróbia e atividade intervalada 

Os participantes do estudo realizaram a atividade aeróbia em uma 

esteira ergométrica, que consistiu de uma caminhada durante 30 minutos, com 

velocidade de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima obtida no ISWT. Esta 

caminhada foi dividida em 3 momentos, sendo os primeiros 5 minutos para 

aquecimento, os 20 minutos seguintes de atividade aeróbia, na qual cada 

indivíduo caminhou na velocidade pré-estabelecida e, os 5 minutos finais para 

desaceleração. 

A atividade intervalada, que alterna períodos de exercício de baixa 

intensidade com exercícios de alta intensidade, proporcionando uma variação 

da FC97, foi realizada utilizando-se o console Xbox 360TM. Todos os 

participantes se exercitaram com o jogo Run the World, do pacote de jogos 

Your Shape fitness evolve 2012. O percurso selecionado foi o de Nova York, 

sendo este dividido em 4 fases, somando no total 2400 metros. Em cada etapa 

do circuito, são propostos alguns desafios, como aumento de velocidade e/ou 

elevação do joelho por 20 ou 30 segundos. 
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A atividade utilizando o videogame também durou 30 minutos, sendo 

que durante os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais os voluntários eram 

orientados a não realizarem os desafios para que esses momentos se 

semelhassem à atividade realizada na esteira, caracterizando-se como 

aquecimento e desaceleração, respectivamente. 

Durante as atividades (em ambos os protocolos) os participantes eram 

monitorados em relação à FC e SpO2, com um frequencímetro (Oregon 

Scientific®) e um oxímetro de pulso (NONIN®), respectivamente. Eles foram 

avaliados também quanto ao gasto energético, por meio de um acelerômetro 

biaxial (Body Media SenseWear®) e, a cada 5 minutos aplicava-se a escala de 

Borg para avaliação da sensação subjetiva de cansaço nas pernas e 

dificuldade para respirar. Interrompia-se a atividade caso o voluntário 

apresentasse um Borg de 6 pontos na escala. 

 

Procedimentos experimentais 

Após a avaliação inicial, realizada na primeira visita, os participantes 

foram randomizados quanto a ordem de realização dos protocolos em cada 

visita. Ao obter o valor da amostra, 13 envelopes opacos numerados 

sequencialmente, foram preenchidos com dois papeis que continham inscritos 

qual atividade A (esteira ergométrica) ou B (videogame), que seriam realizadas 

nas visitas seguintes. 

Na segunda visita ao laboratório, uma semana após a avaliação inicial, 

foram realizados os respectivos protocolos de treinamento, que iniciavam com 

a determinação do valor da CVM, para obtenção do valor utilizado no protocolo 

de fadiga. Em seguida, os participantes realizavam a atividade na ordem 

previamente randomizada. Imediatamente após a execução dessa atividade, 

executavam novamente o protocolo de fadiga. A realização da coleta da 

eletromiografia foi realizada por um investigador cego, em um laboratório ao 

lado do qual foram desenvolvidas das atividades propostas. 

Na terceira e última visita ao laboratório, havia o cruzamento das 

atividades e os participantes executavam a atividade A ou B diferente da 
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realizada no primeiro momento. Estes procedimentos encontram-se no 

desenho experimental da figura 1, a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 1. Desenho Experimental 
 
 
Analises Estatística 

 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro Wilk, os 

dados paramétricos foram expressos em média e desvio padrão. A análise de 

variância mista de dois fatores para medidas repetidas (ANOVA) foi utilizada 

para verificar as interações entre grupo (Grupo esteira x Grupo vídeo), 

tratamento (pré x pós tratamento) com teste post-hoc de Bonferroni para 

comparações pares. As demais variáveis foram avaliadas através do teste t 

pareado. O nível de significância aceito foi de p ≤ 0.05. Os dados foram 

analisados utilizando-se o pacote SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). 

 

RESULTADOS 

Todos os 13 participantes (4 do sexo masculino), cujos dados 

demográficos e características clínicas encontram-se na tabela 1, realizaram 

ambos os treinamentos propostos. Não foram observados e nem relatados 
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desconforto ou intolerância durante as intervenções e os participantes do 

estudo foram considerados aptos a desempenhar as atividades propostas. 

 

Tabela 1 – Características Gerais dos participantes 
 

         Variáveis                                                                            N=13 

 Mínimo Máximo Média±DP 

Idade anos) 61 74 66,85 ± 3,91 

PImáx (CmH2O) -74 -103 
-85,23 ± 

11,65 

PEmáx(CmH2O) 70 113 
86,00 ± 

17,70 

VEF1 85 99 91,54 ± 4,25 

CVF1 /VEF (% do valor predito) 90 108 97 ± 4,37 

IMC (kg/m2) 22 34 27,08 ± 3,75 

Distância percorrida no SWT; (m e % 

do valor predito) 
327 568 

456,08 

±92,37 
IMC Índice de Massa corpórea, SWT Shuttle Walk Test CVF Capacidade Vital Forçada VEF1 Volume expiratório 

Forçado no primeiro minuto PImáx Pressão Inspiratória Máxima PEmáx pressão expiratória máxima 

 

Na avaliação da CF pelo questionário HAQ-20, para todos os 

questionamentos, a nota atribuída foi 0, indicando que nenhum dos 

participantes apresentava comprometimento em desempenhar suas AVDs. 

A FC média, obtida em batimentos por minuto (bpm), não foi significativa 

(p=0,896) quando comparada a atividade na esteira ergométrica com o 

videogame, 110,8±16 bpm vs 111,2±15,4 bpm, respectivamente. A média da 

FC de repouso dos participantes foi de 70bpm e a FC de treinamento esperada 

para essa população, de acordo com Karvonen98 poderia variar de 128 a 136,4 

bpm, variando de 60 a 80% da FC, representando uma zona de treino aeróbia. 

A FC de treinamento durante as atividades foi de 132,5±9,7 vs 138,08±10,3 

p=0,15, esteira e Videogame, respectivamente. Demais informações sobre o 

comportamento da 

FC durante as 

atividades encontram-se na 

figura 2. 
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       FCI: Frequência Cardíaca Inicial, FCP: Frequência Cardíaca de Pico, FCF: Frequência Cardíaca Final 

Figura 2: Comportamento da FC durante a realização das atividades  

O gasto energético foi significativamente maior durante a realização da 

atividade com o Videogame, em comparação a atividade na esteira, tanto 

quando foi analisado em cal/min (3,49±0,9 cal/min vs 2,87±0,62 kcal/min, 

respectivamente, p=0,08), quanto em equivalentes metabólicos (MET’s) 

(5,8±0,95 MET’s vs 7,94±1,77 MET’s respectivamente, p= 0,001) (tabela 2). 

 

Tabela 2- Variação da Frequência cardíaca e do gasto energético durante as atividades 

Variável Esteira Xbox p Effect Size (d) 

FC_ média (bpm) 110,8±16 111,2±15,4 p=0,896 -0,06 

FC_ pico (pm) 132,5±9,7 138,08±10,3 p=0,15 -0,42 

Gasto energético (MET) 5,8±0,95 7,94±1,77 p= 0,001 -2.8 

Gasto energético 

(cal/min) 

2,87±0,62 3,49±0,9 P=0,08 Infinito 

FC_média Frequência Cardíaca Média FC_pico Frequência Cardíaca de Pic 

Figura 3: Comparação entre a queda da 
FM pré e pós atividade na esteira    

Figura 4: Comparação entre a queda da 

FM pré e pós atividade no Videogame  
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Na avaliação da fadiga do músculo reto femoral verificada pela FM observou-se 

um efeito do treinamento (p<0,001; F=61,90) independente do grupo (p = 0,11; 

F=2,47). Houve redução dos valores de FM após a realização das atividades propostas, 

tanto na esteira ergométrica quanto no Xbox, (Figuras 3 e 4), sendo esta 

significativamente (p=0,0001) maior após a realização da atividade na esteira 

ergométrica que no videogame (-5,26±2,6 vs -2,77±1,3), respectivamente. 

DISCUSSÃO 

Nossos resultados revelaram que a realização de atividade física por 

idosos saudáveis, orientada pelo jogo “Run the World”, com o videogame Xbox 

360, proporcionou maior gasto energético, maior FC de pico e menor fadiga 

muscular do músculo quadríceps. Durante os exercícios físicos, a média da FC 

dos voluntários esteve acima de 50% da FC de repouso, em ambas as 

atividades garantindo, de acordo com a literatura99, a eficácia e benefícios 

dessa atividade, caracterizada como aeróbia. 

Smallwood et al.100 compararam os valores de FC de crianças na idade 

entre 11 e 15 anos durante o repouso e após a realização de duas atividades 

utilizando o Xbox, os autores concluíram que a FC após a atividade foi de 53% 

maior em relação ao repouso, caracterizando por tanto o jogo como uma 

atividade física propriamente dita. Noah et al.101 também avaliaram a 

intensidade de uma atividade realizada com realidade virtual, executada por 12 

adultos e encontraram aumento de 60% da FC, o que está de acordo com 

nossos resultados. 

Apesar de não encontrarmos diferenças significativa da FC média nem 

da FC de pico entre as atividades, esta última foi maior durante a atividade com 

o videogame. O que indica que tanto o caminhar na esteira, quanto com o 

videogame são benéficos para esta população, permitindo conclui que o 

videogame pode ser uma boa alternativa para o condicionamento aeróbio, 

especialmente por ser estimulante e mais atrativo. 
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Além da FC, a intensidade de uma atividade física pode ser mensurada 

pelos MET’s, sendo que uma atividade com menos de 3 MET’s é considerada 

leve, variando entre 3 e 6 MET’s é considerada moderada e, atividades acima 

de 6 MET’s é considerada vigorosa (Coelho-Ravagnani, et al102), sendo 

recomendado que adultos realizem atividades físicas de intensidade moderada, 

por pelo menos 30 minutos. Considerando que o gasto energético de nossos 

voluntários esteve entre moderada e vigorosa, e que foi significativamente 

maior durante a atividade realizada com o videogame em relação a esteira 

(7,94±1,77 vs 5,8±0,95 MET’s, respectivamente, p= 0,001), entendemos que 

além de ambas proporcionarem efeitos de treinamento físico, atividade física 

com o videogame foi ainda mais eficaz. 

Nossos resultados estão também de acordo com aqueles encontrados 

por Graves et al.92, que ao analisarem a FC e o gasto energético de 

adolescentes, jovens adultos e idosos, a partir da realização de diferentes 

atividades físicas, dentre elas “Wii aerobics” e caminhada em esteira 

ergométrica, constataram atividades de intensidade moderada no que se refere 

ao gasto energético, pelos indivíduos idosos. Apesar de terem encontrado uma 

variação significativamente maior da FC na atividade realizada na esteira. 

Com métodos semelhantes ao por nós utilizado, Miyach et al.103 

avaliaram o gasto energético de 12 adultos (25- 44 anos) durante 30 minutos 

de realização de atividade com jogos pertencentes ao Wii Fit Plus e Wii sports 

e observaram que a maioria das atividades executadas poderiam ser 

classificadas como de intensidade moderada, sendo considerada como uma 

opção para a realização diária de atividade física. 

Para avaliação da atividade física, cabe lembrar que a fadiga muscular 

pode ser uma falha para manutenção de uma atividade repetitiva ou sustentada 

e, neste sentido, é prudente o emprego também da eletromiografia de 

superfície, que é um método não invasivo e considerado eficiente para 

avaliação da função muscular (Santos, et al.104). Para identificação da fadiga 

podem ser utilizadas duas variáveis, sendo estas a raiz quadrada da média 

(RQM) e a FM, sendo que esta última está relacionada a taxa ou frequência de 

disparo de unidades motoras. Assim sendo, a fadiga foi observada a partir da 
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redução dos da FM, sinalizando redução do potencial de ação das fibras 

musculares em contração105. 

Ao ser comparada a resposta muscular, por meio da eletromiografia de 

superfície, entre idosos saudáveis e pacientes com doença pulmonar obstrutiva 

crônica, após a execução de uma atividade em cicloergômetro, Allaire, et al.81 

observaram que o tempo de sustentação da contração isométrica dos 

voluntários saudáveis após a atividade foi em média de 80 segundos. O valor 

médio de sustentação de nossos voluntários foi semelhante em ambas às 

atividades, de 79,5 segundos após atividade na esteira ergométrica e 84,5 

segundos após atividade com o videogame. 

Segundo Saey et al.106, a fadiga é caracterizada por uma redução maior 

ou igual a 4 pontos da FM após a execução de um protocolo. Portanto, nossos 

resultados possibilitam concluir que houve fadiga após a execução de atividade 

na esteira ergométrica, o mesmo não se pode dizer após atividade com o 

videogame, pois a redução após essa atividade foi de 2,77. Acredita-se que tal 

resultado foi encontrado em virtude do segundo exercício ser intervalado, 

havendo pausas e mudanças na velocidade de execução do mesmo, além de 

ativação de diferentes grupos musculares, possibilitando ao musculo períodos 

de recuperação durante a atividade e consequentemente um desempenho 

melhor durante a avaliação eletromiográfica107. 

São escassos os estudos que abordam a realidade virtual e 

eletromiografia. Parijat, Lockhart e Liu,108 empregarem a realidade virtual, 

simulando desníveis e perturbações (potenciais causadores de queda) em uma 

caminhada em esteira ergométrica, para avaliar o tempo de ativação muscular 

e a capacidade de equilíbrio durante os possíveis abalos. Esses autores 

notaram que a eletromiografia de superfície evidenciou que a realidade virtual 

gera perturbações semelhantes as encontradas no dia a dia pelos idosos, 

caracterizando-se como um recurso útil para melhorar o fortalecimento 

muscular e equilíbrio, evitando ou reduzindo o número de quedas nessa 

população. 

Apesar da recomendação do exergame como possibilidade terapêutica, 

avaliando gasto energético e equilíbrio, tem sido pouco explorado a fadiga 
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muscular após uma atividade com o videogame. Esses aspectos, dentre 

outros, justificam a realização de novos estudos, com vistas a exploração desta 

tão importante ação preventiva da saúde em indivíduos idosos, que é a 

atividade física. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados evidenciaram que durante a realização da atividade 

tanto com o videogame quanto na esteira ergométrica houve redução da FM 

indicando fadiga após a realização de ambas as atividades, porém, observou-

se maior redução dessa variável após realização da atividade com o 

videogame, foi observado ainda que os participantes do estudo apresentaram 

maior gasto energético. 

Esses resultados permitem concluir que a atividade física utilizando 

videogames, como o X-box, se assemelha fisiologicamente a aquela 

tradicionalmente realizada na esteira ergométrica, podendo este, ser um meio 

alternativo ou auxiliar na prática de atividade física de indivíduos idosos, 

provavelmente por proporcionar algumas facilidades, bem como maior 

motivação. 
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RESUMO 
 
Objetivos: Avaliar a fadiga do músculo reto femoral e o gasto energético de 

pacientes com DPOC submetidos a atividade física na esteira ergométrica e 

em atividades de jogos interativos com o videogame. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado, no qual participaram 13 pacientes (6 

homens) com DPOC estável, com idade média de 66±1,4 anos. Realizaram, 

em dois dias diferentes, 30 minutos de caminhada em esteira e 30 minutos 

jogando Xbox TM, jogo Run the World, sendo avaliados antes e após, pela 

frequência cardíaca (FC), gasto energético, em cal/min e equivalentes 

metabólicos (MET) e a fadiga do musculo reto femoral, pela eletromiografia de 

superfície (EMG’s).  

Resultados: Não foi encontrada diferença estatística (p=0,328) na FC média 

tanto na esteira ergométrica (98,7±8 bpm) quanto no videogame (102,3±7 

bpm), mas sim no gasto energético (p=0,001) avaliado em cal/min (3,72±1,04 

vs 5,22±1,21) e em MET (6,7±1,8 METs vs 5±1,4 METs, p=0,002), 

respectivamente. Não foram constatadas precipitação de fadiga muscular após 

a realização de ambas as atividades. 

Conclusão: Jogar Xbox 360TM, com o programa ‘Run the world’ promoveu 

respostas fisiológicas similares ao exercício físico aeróbio tradicional, realizado 

na esteira ergométrica, sendo que a atividade com o videogame foi classificada 

como vigorosa e proporcionou maior gasto energético. 

Palavras chaves: Metabolismo energético, COPD, jogos de vídeo, game, 
fadiga muscular, frequência cardíaca. 
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INTRODUÇÃO 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada tanto por 

alterações pulmonares quanto extrapulmonares, a exemplo de caquexia e 

disfunção músculo esquelética2, sendo esta a terceira causa de morte dentre 

as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil3. A reabilitação pulmonar é 

tida como um componente importante e essencial para o tratamento de 

pessoas acometidas pela doença1. 

Dado a relevância dos programas de Reabilitação Pulmonar (RP) ao 

tratamento da DPOC12, mas também levando-se em consideração a baixa 

aderência desses pacientes a ao tratamento42,112, justifica-se a exploração de 

novos recursos, agregando novidades que proporcionem maior motivação e 

consequentemente melhora clínica e funcional a esses indivíduos. 

Os chamados videogames interativos vêm sendo utilizado desde a 

década de 90 como recurso voltado para reabilitação45, mas para a população 

acometida por doenças respiratórias poucos estudos são encontrados, 

necessitando de maiores investigações sobre este recurso. 

Dentre os poucos estudos que tratam deste tema, somente 423-26 artigos 

que abordaram a utilização dos videogames interativos como recurso voltado 

para a reabilitação de pacientes com DPOC foram encontrados, os quais 

reforçaram o uso do videogame como uma ferramenta adicional ao tratamento 

desses pacientes, tanto concomitante a RP tradicional24, como para dar 

continuidade ao tratamento após receberem alta da reabilitação23. Sendo 

assim, há necessidade de maior evidência científica, sobretudo dos efeitos 

fisiológicos causados pela atividade física desenvolvida durante os jogos de 

videogame. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi comparar o gasto energético 

por meio de calorimetria indireta e da fadiga muscular, verificada pela 

eletromiografia de superfície no músculo quadríceps, durante uma caminhada 

em uma esteira ergométrica e uma atividade guiada por um videogame 

interativo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Estudo do tipo ensaio clínico, cruzado, randomizado e cego, do qual 

participaram 13 pacientes com DPOC, diagnosticados de acordo com os 

critérios da Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD73), 

sendo 3 do sexo masculino, com idade média de 67 anos, que não tivessem 

apresentado quadro de exacerbação da doença nos últimos trinta dias que não 

possuíam limitações de locomoção, doenças cardíacas e respiratórias 

associadas e que concordassem em participar do estudo, assinando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Seriam excluídos do estudo aqueles que apresentassem intolerância as 

técnicas realizadas e não compreendessem ou não realizassem corretamente 

os procedimentos, em virtude de limitações físicas e/ou mentais, porém, não 

houve o desligamento de nenhum paciente. Foi desenvolvido segundo as 

normas de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução CNS 466/2012) do 

Conselho Nacional de Saúde, registrado no clinicaltrial.gov (NCT02598882) e 

iniciado após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa (CoEP) da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sob parecer de número 907283/2014 

e também Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

A amostra foi calculada com base na Frequência Mediana (desfecho 

primário), considerando um Power de 80% e alpha de 5%, objetivando 

identificar a fadiga considerando um declínio de 4 HZ entre pré e pós treino 

com base no estudo de Miranda, et al72. Os pacientes foram encaminhados do 

ambulatório de pneumologia da Santa Casa de São Paulo. 

 

Procedimentos 

Os dados foram coletados no Laboratório de Avaliação Funcional 

Respiratória (LARESP), em quatro visitas ao laboratório, sendo uma a cada 

semana. A primeira e a segunda visita consistiram na avaliação da função 

respiratória, capacidade funcional e composição corporal. Na segunda visita foi 

realizado o respectivo protocolo de treinamento e cada participante 
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desempenhava uma das atividades sorteadas, sendo que na terceira e última 

visita ao laboratório, eles realizavam a outra atividade. 

 

Espirometria 

Para avaliar e caracterizar a função pulmonar dos participantes, foi 

realizada a espirometria utilizando-se um equipamento da marca Easy One® 

(NDD, ultrassônico), previamente calibrado em ambiente climatizado, com 

controle de temperatura e umidade relativa do ar, sendo os voluntários 

orientados a permanecerem sentados e utilizarem um clipe nasal durante as 

manobras. Os valores previstos foram baseados nas equações para a 

população brasileira (PEREIRA et al.78). Os participantes realizaram as 

manobras de capacidade vital lenta (CVL) e capacidade vital forçada (CVF). 

 

Força Muscular Respiratória (FMR) 

Esta avaliação da FMR foi realizada com um manovacuometro (Wika®), 

escalonado em cmH2O, com intervalo operacional e ±300 cmH2O, equipado 

com válvula de escape de ar para aliviar as pressões da parede bucal. Foram 

obtidas as medidas de Pressões Inspiratória e Expiratória máxima (PImáx e 

PEmáx)14. 

Para obtenção da PImáx foi realizada uma inspiração máxima, partindo 

ao nível de volume residual (VR) e para PEmáx solicitava-se ao voluntário uma 

expiração máxima, partindo-se do nível da capacidade pulmonar total7. Cada 

manobra foi sustentada por no mínimo 1 a 2 segundos e foi repetida no mínimo 

3 e no máximo 8 vezes, sendo o maior valor aceito, desde que com diferença 

inferior a 10% do em relação ao valor imediatamente inferior75. Os valores 

preditos foram calculados pela equação de Neder et al76. 

 

Teste de Capacidade Funcional 

A capacidade funcional foi avaliada pelo Incremental Shuttle Walk Test 

(ISWT), realizado num corredor com marcação de 10 metros de comprimento 
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com dois cones, um em cada extremidade do percurso, posicionados a 0,5 

metro do final. Utilizou-se um dispositivo sonoro para orientar o andamento do 

teste. A cada minuto a velocidade da caminhada era aumentada por um 

pequeno incremento padronizado pela frequência dos sons82. 

Durante o teste foram monitorados os dados referentes à Frequência 

Cardíaca (FC), Saturação periférica de O2 SpO2, pressão arterial (PA) e escala 

de Borg67. Foram realizados 2 testes, com um intervalo de 15 minutos entre 

eles, objetivando eliminar possíveis efeitos do aprendizado. O maior valor de 

distância percorrida (DP) em metros foi tido como resultado. A DP prevista foi 

calculada pela equação proposta109. 

 

Avaliação da Composição Corporal 

A composição corporal foi avaliada por bioimpedância elétrica tetra polar 

(biodinâmica 450-TM). Foram acoplados 4 eletrodos sob a pele dos voluntários, 

dois posicionados no membro superior direito (um próximo a articulação 

metacarpo falangiana da superfície dorsal da mão e outro entre as 

proeminências distais do rádio e ulna) e os outros dois foram posicionados no 

membro inferior direito, um na região distal do arco transverso da superfície 

superior do pé e um segundo entre os maléolos lateral e medial do tornozelo96. 

Os dados obtidos foram: índice de massa corpórea (IMC), massa magra, 

massa gorda, taxa metabólica basal e quantidade de água corporal total. 

 

Eletromiografia 

O sinal eletromiográfico foi captado por um sistema de aquisição com 8 

canais (EMG System do Brasil Ltda®), composto por eletrodos ativos bipolares 

com ganho de amplificação de 20 vezes, filtro analógico passa banda de 10 a 

1000 Hz e modo comum de rejeição de 120 dB, frequência de amostragem de 

2kHz, digitalizados por placa de conversão A/D (analógico-digital) com 16 bits 

de resolução. Um dos canais foi habilitado para a utilização de uma célula de 

carga (EMG System do Brasil Ltda®). 
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Os dados foram coletados com eletrodos ativos autoadesivos circulares 

de cloreto de prata (Ag/AgCl), com diâmetro de 10 mm (MedicalTrace®) e 

distância Inter eletrodos, centro a centro, de 20mm. O local de fixação dos 

eletrodos foi previamente limpo com álcool, sendo esses posicionados sobre a 

pele do músculo reto femoral no ponto médio de uma linha compreendida entre 

a espinha ilíaca anterossuperior e a borda da base da patela (SENIAM)79. O 

eletrodo de referência foi posicionado no punho do voluntário. 

Os testes foram realizados em uma mesa extensora de pernas 

(Nacagym), na qual foi fixada uma célula de carga para medir a força de 

extensão do membro inferior analisado. Para a coleta dos dados, os pacientes 

foram devidamente posicionados na mesa extensora, com ângulo articular do 

joelho limitado a 60º, conforme observado em estudos prévios72,80. Assim, 

foram realizadas três coletas em contração isométrica voluntária máxima 

(CVM) durante 5 segundos com intervalos de 1 minuto entre as coletas. 

Após 5 minutos de descanso, os voluntários foram orientados a 

realizarem uma contração sustentada, a partir de um feedback visual 

proporcionado por uma linha de treino previamente estabelecida, com 60% do 

maior pico de força (kilograma/força - Kgf) observado entre as três CVM81. A 

contração foi realizada até a exaustão. 

Os dados EMG foram analisados a partir de uma linha de base com 

incremento de 25% até atingir os 100% do total do tempo do sinal. Para cada 

momento (linha de base até 100%) foi calculada a frequência mediana (FM) do 

sinal, por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT) com “janelamento” de 

Hamming com 50% de sobreposição, janelas com1024 pontos. 

Todos os sinais foram processados e analisados através de rotinas 

previamente desenvolvidas no software MATLAB® versão 7.1 (The MathWorks 

Inc., Natick, Massachusetts, E.U.A.). 

 

Atividade aeróbia e atividade intervalada 

Os pacientes realizaram a atividade aeróbia em uma esteira 

ergométrica, que consistiu de uma caminhada durante 30 minutos, com 
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velocidade de 60 a 80% da Frequências cardíaca máxima obtida no ISWT. 

Esta caminhada foi dividida em 3 momentos, sendo os primeiros 5 minutos 

para aquecimento, os 20 minutos seguintes de atividade aeróbia, na qual cada 

indivíduo caminhou na velocidade pré-estabelecida e, os 5 minutos finais para 

desaceleração. 

A atividade intervalada, que alterna períodos de exercício de baixa 

intensidade com exercícios de alta intensidade, proporcionando uma variação 

da FC97, foi realizada utilizando-se o console Xbox 360TM. Todos os 

participantes se exercitaram com o jogo Run the World, do pacote de jogos 

Your Shape fitness evolve 2012. O percurso selecionado foi o de Nova York, 

sendo este dividido em 4 fases, somando no total 2400 metros. Em cada etapa 

do circuito, são propostos alguns desafios, como aumento de velocidade e/ou 

elevação do joelho por 20 ou 30 segundos. 

A atividade utilizando o videogame também durou 30 minutos, sendo 

que durante os 5 minutos iniciais e os 5 minutos finais os pacientes eram 

orientados a não realizarem os desafios para que esses momentos se 

semelhassem à atividade realizada na esteira, caracterizando-se como 

aquecimento e desaceleração, respectivamente. 

Durante as atividades (em ambos os protocolos) os pacientes eram 

monitorados em relação à FC e SpO2, com um frequencímetro (Oregon 

Scientific®) e um oxímetro de pulso (NONIN®), respectivamente. Eles foram 

avaliados também quanto ao gasto energético, por meio de um acelerômetro 

biaxial (Body Media SenseWear®) e, a cada 5 minutos aplicava-se a escala de 

Borg para avaliação da sensação subjetiva de cansaço nas pernas e 

dificuldade para respirar. Interrompia-se a atividade caso o paciente 

apresentasse um Borg de 6 pontos na escala. 

 

Procedimentos experimentais 

Após a avaliação inicial, realizada na primeira visita, os pacientes foram 

randomizados quanto a ordem de realização dos protocolos em cada visita. Ao 

obter o valor da amostra, 13 envelopes opacos numerados sequencialmente, 
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foram preenchidos com dois papeis que continham inscritos qual atividade A 

(esteira ergométrica) ou B (videogame), que seriam realizadas nas visitas 

seguintes. 

Na segunda visita ao laboratório, uma semana após a avaliação inicial, 

foram realizados os respectivos protocolos de treinamento, que iniciavam com 

a determinação do valor da CVM, para obtenção do valor utilizado no protocolo 

de fadiga. Em seguida, os pacientes realizavam a atividade na ordem 

previamente randomizada. Imediatamente após a execução dessa atividade, 

executavam novamente o protocolo de fadiga. A realização da coleta da 

eletromiografia foi realizada por um investigador cego, em um laboratório ao 

lado do qual foram desenvolvidas das atividades propostas. 

Na terceira e última visita ao laboratório, havia o cruzamento das 

atividades e os pacientes executavam a atividade A ou B diferente da realizada 

no primeiro momento. Estes procedimentos encontram-se no desenho 

experimental da figura 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Desenho experimental 
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Análise estatística 

A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A 

análise de variância (ANOVA) mista de dois fatores para medidas repetidas foi 

utilizada para verificar as interações entre grupo (Grupo esteira x Grupo video), 

tratamento (pré x pós tratamento), com ajuste de Bonferroni e teste post-hoc de 

Bonferroni para comparações pares, as demais variáveis foram avaliadas com 

a utilização do teste t pareado, sendo os dados paramétricos distribuídos em 

média e desvio padrão. O nível de significância aceito foi de 0,05. Todos os 

dados foram analisados usando SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). 

 

RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 13 pacientes, estando os dados demográficos e 

características clínicas presentes na tabela 1. Os participantes do estudo 

apresentavam DPOC e foram classificados em moderada (GOLD 2), de acordo 

com os valores obtidos na espirometria. Foi possível observar ainda redução 

de força da musculatura respiratória e diminuição de capacidade funcional, de 

acordo com os dados apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características Gerais dos pacientes 
 

                                                                 Gênero feminino: 10              Gênero masculino:3 

 Mínimo Máximo Média±DP 

Idade anos) 59 79 67,41 ± 7 

PImáx (CmH2O) -40 -80 -63,84± 11,8 

PEmáx(CmH2O) 50 100 74,61 ± 13,22 

VEF1 55 67 60,5± 3 

CVF1 /VEF (% do valor predito) 61 70 67 ± 2,3 

IMC (kg/m2) 22 34 25,4 ±2,7 

Distância percorrida no SWT; (m 

e % do valor predito) 
200 570 573 ±146 (65%) 

IMC = Índice de Massa corpórea; SWT = Shuttle Walk Test; CVF = Capacidade Vital Forçada; VEF1 = Volume 

Expiratório Forçado no primeiro segundo; PImáx = Pressão Inspiratória máxima; PEmáx = Pressão Expiratória 

máxima 

Em relação a intensidade do treino, através da avaliação em METs, 

observou-se que a intensidade do treino, quando realizado com o videogame 

foi significativamente maior quando comparada a realização da atividade na 
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esteira ergométrica. O gasto energético, avaliado em Cal/min, também foi 

significativamente maior durante a realização da atividade com o videogame, 

conforme observado na tabela 2. 

A média da FC de repouso dos pacientes foi de 91bpm tanto durante a 

realização da atividade com videogame, quanto caminhada na esteira.  No que 

se refere a FC, não foram encontrados valores significativos quando 

comparada FC média e FC de pico, conforme observado na tabela 2. 

Tabela 2- Variação da Frequência Cardíaca e do Gasto Energético durante as atividades 

______________________________________________________________________ 

Variável Esteira Xbox p 

FC_ média (bpm) 98,7±8 102,3±7 NS 

FC_ pico (pm) 121±9,5 126±6,6 NS 

Gasto energético (MET) 5±1,4     6,7±1,8 p=0,002 

Gasto energético (cal/min) 3,72±1,04   5,22±1,21 P=0,001 

FCmédia = Frequência Cardíaca Média;  FCpico = Frequência Cardíaca de Pico;  NS Não = Significativo 

Na avaliação da fadiga do músculo reto femoral, verificada pela FM, 

observou-se um efeito significativo (P<0,001; F=61,90) do treinamento, 

independente do grupo (P = 0,11; F=2,47). Houve redução dos valores de FM 

após a realização da atividade com o Videogame (Figura 2), por outro lado, 

após a realização da atividade na esteira ergométrica, não foram encontradas 

reduções significativas nos valores 

da FM, conforme a figura 3.  

Figura 2: Analise dos valores da FM pré e pós Figura 3: Analise dos valores da FM pré e pós 
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atividade na esteira ergométrica atividade videogame.   

O tempo de resistência (sustentação da contração isométrica) foi menor após a 

realização de ambas as atividades: 94,4±37,6 vs 78,54±34,4 após atividade na 

esteira e 103,46±51,8 vs 85,7±51 após atividade com o videogame. Observou-

se porém, de forma estatisticamente significativa que houve maior redução 

após atividade com o videogame (p=0,007). 

 

DISCUSSÃO 

Os efeitos benéficos obtidos a partir dos exercícios realizados nos 

programas de RP já estão bem estabelecidos12. Porém, sabe-se também que 

para que esses benefícios sejam alcançados é necessário um 

comprometimento e aderência ao treinamento por parte do paciente, o que 

ainda é um desafio encontrado em grande parte dos centros de reabilitação42. 

Na tentativa de proporcionar maior interesse pela reabilitação e 

consequentemente aumentar aderência dos pacientes ao tratamento, alguns 

recursos vêm sendo aplicado aos programas de RP, dentre estes, está o 

videogame interativo. Nossos resultados mostraram que a realização de 

atividade física por pacientes com DPOC, orientada pelo jogo “Run the World”, 

com o videogame Xbox 360, proporcionou maior gasto energético e maior FC 

de pico que as atividades realizadas na esteira ergométrica, sendo que para 

ambas as atividades física o grau de fadiga do músculo quadríceps foi 

semelhante. 

Para se identificar ou manter a intensidade de um treinamento, e assim 

obter os benefícios proporcionados por um treinamento aeróbio, como 

parâmetro pode-se utilizar a porcentagem da FCmáx obtida em um 

determinado teste de esforço. Em nossos pacientes a FC de treinamento, 

durante os exercícios físicos realizados, variou de 92±10,5 a 122±9 durante 

atividade na esteira e de 88±11 a 126±6 durante atividade guiada com o 

videogame. A partir da realização de ambas as atividades os pacientes 

atingiram uma FC de treinamento variando de 60% a 80% da FCmáx, obtida no 

ISWT. 
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Wardini et al25 analisaram as repercussões da utilização do videogame 

interativo (Nintendo Wii) nas sessões de RP de 25 pacientes com DPOC, e 

constataram aumento nos valores da FC em bpm (88±14,8 a 101,9±18) após a 

realização das atividades. Dessa forma, pode-se dizer que tanto o caminhar na 

esteira, quanto com o jogo com o videogame causam efeitos aeróbios e, 

portanto, são benéficos para esta população, permitindo concluir que o 

videogame pode ser uma boa alternativa para o condicionamento aeróbio, além 

de ser estimulante e mais atrativo aos pacientes. 

Outra forma de se classificar a intensidade de uma atividade é através 

da mensuração dos METs, sendo que uma atividade que consuma mais que3 

METs é considerada leve, atividade variando de 3 a 6 METs considerada 

moderada, e acima de 6 MET vigorosa102. Na literatura pesquisada, não foram 

encontrados estudos que abordassem a classificação da intensidade do 

exercício guiado pelo Videogame, realizado por pessoas com DPOC. 

Preconiza-se que a intensidade de treinamento mantida ao longo das 

atividades aeróbias, durante a RP, deve ser de moderada intensidade110, 

ambas as atividades atenderam a tais recomendações, sendo que a 

intensidade do treinamento com o videogame, quantificada em METs, foi 

significativamente maior que a atividade na esteira. 

Embora LeGear et al26, utilizando metodologia semelhante, não 

encontraram diferença entre o gasto energético de uma atividade com o 

videogame interativo (Nintendo Wii) e uma na caminhada na esteira, realizadas 

por pacientes com DPOC, nossos resultados mostraram que o gasto 

energético avaliado em cal/min foi significativamente maior durante a 

realização da atividade com o videogame, sendo em média de 5,22 cal/min, 

equivalendo a 157 calorias, enquanto que durante a caminhada na esteira foi 

de 3,72 cal/min, equivalendo a 111,6 calorias. 

Ao avaliar a fadiga muscular de pacientes com DPOC, por meio da 

eletromiografia de superfície e compara-la com indivíduos saudáveis de mesma 

idade, pode-se observar que os pacientes apresentam maior redução dos 

valores de FM e menor tempo de sustentação de uma contração 

isométrica81,111. Ao analisar o tempo de sustentação de contração do 
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quadríceps de pacientes com DPOC, Ju e Chen31 observaram que o mesmo 

fora aproximadamente 37% menor quando comparado a indivíduos saudáveis 

pareados por idade. 

Nossos resultados estão de acordo com os encontrados na literatura, 

pois podemos observar que houve redução do tempo de sustentação após a 

realização das duas atividades, sendo que após atividade com o videogame, o 

tempo de sustentação foi significativamente menor. Por outro lado, em relação 

a redução da FM, não foram encontrados valores que nos possibilitem afirmar 

a ocorrência da fadiga, nem após atividade na esteira ergométrica e nem após 

atividade com o videogame, já que a mesma não apresentou redução maior 

que 4 pontos106. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com nossos resultados, as atividades realizadas pelos 

pacientes com DPOC com o videogame apresentaram maior gasto energético 

que aquelas realizadas na esteira, em relação a avaliação do comportamento 

da fadiga muscular, pode-se observar redução nos valores da variável FM após 

a realização de ambas atividades, porém, não podemos confirmar a presença 

de fadiga após as mesmas em virtude dos valores de redução da FM serem 

menores que 4 pontos. 

Nossos resultados permitem concluir que a atividade física desenvolvida 

por pacientes portadores de DPOC, utilizando videogames, como o X-box, se 

assemelha fisiologicamente a aquela tradicionalmente realizada na esteira 

ergométrica, sendo que este recurso, além de ser motivante aos pacientes 

pode auxiliar nos programas de RP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o processo natural do envelhecimento, observa-se perda e 

fraqueza muscular, que geram déficit de equilíbrio, aumento do risco de quedas 

e também maior dependência a terceiros, gerando uma certa imobilidade por 

essa parcela da população. Essa situação é observada de forma semelhante 

nos pacientes com DPOC, pois em virtude de um ciclo sedentarismo-dispneia-

sedentarismo eles apresentam uma redução da capacidade em realizar 

determinadas atividades, mesmo que sejam as mais rotineiras, como as 

atividades de vida diária. 

A prática de atividades físicas é de fundamental importância para a 

promoção da saúde e ou recuperação do condicionamento físico, seja em 

indivíduos saudáveis, seja em pacientes com DPOC. Uma determinada 

situação clínica. São muitos os benefícios já comprovados obtidos a partir dos 

exercícios físicos. Para a população idosa, observa-se melhora de equilíbrio, 

coordenação, redução no número de quedas, melhora psicossocial, aumento 

de capacidade funcional e independência e, consequentemente melhora da 

sua qualidade de vida. 

Para a recuperação de pacientes com doenças pulmonares, a exemplo 

da DPOC, observa-se que os programas de RP proporcionam condicionamento 

cardíaco, melhora no desempenho durante um exercício físico, reduz a 

fadigabilidade ante uma determinada atividade, melhora da capacidade 

funcional, reduz o número de internações, além de reduzir encargos financeiros 

e melhorar sua qualidade de vida. 

Dessa forma, cabe ressaltar a importância de constantes buscas, 

visando sempre aprimorar, modificar e tornar mais atrativo e aprazível a 

realização de atividades físicas, para que esses benefícios possam ser 

alcançados. O uso da realidade virtual vem sendo explorada como um 

mecanismo capaz de promover e incentivar de forma lúdica e prazerosa de 

realizar atividades físicas. 
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Embora a literatura sobre a realidade virtual  já contemple  a utilização 

desse recurso, inclusive por idosos,  a aplicação dessa tecnologia e seus 

efeitos fisiológicos, tanto a curto prazo quanto longo prazo, necessitam de mais 

investigações, evidenciando os benefícios, particularmente em pacientes com 

DPOC Dentre os   estudos nos quais os videogames foram utilizados para 

auxiliar na RP de pacientes com DPOC, somente quatro foram encontrados, 

nos quais há referência sobre resultados promissores quanto a seu uso, 

especialmente por serem mais agradáveis e consequentemente aumentarem a 

aderência desses pacientes ao tratamento, promoverem ganhos semelhantes à 

reabilitação tradicional, a exemplo de melhora da capacidade funcional e da 

qualidade de vida. 

Ainda em relação a realização de atividades, vale ressaltar que a mesma 

deve ser realizada com uma certa frequência seja mantida em uma 

determinada intensidade. No presente estudo, ao comparar com uma 

caminhada na esteira ergométrica, podemos observar que ao se exercitar com 

o videogame, tanto os idosos saudáveis quanto os pacientes com DPOC 

alcançaram tal objetivo, sendo este por tanto mais um benefício do uso da 

realidade virtual na reabilitação. 

Dessa forma, é possível concluir que os objetivos do presente estudo 

foram alcançados, pois podemos observar que os efeitos analisados (fadiga 

muscular, gasto energético e intensidade de treinamento) a partir do o uso do 

jogo “Run the world” se assemelham aos efeitos já descritos quanto a 

realização de um exercício tradicional, componente de programas de RP. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo título provisório 

é: avaliação do dispêndio de energia e fadiga muscular em pacientes com 

DPOC, após atividade física com o videogame, o estudo tem como objetivo 

avaliar os efeitos de dois exercícios físicos através da atividade muscular e do 

gasto energético. 

Você será submetido inicialmente a uma avaliação de função pulmonar, 
força dos músculos respiratórios, capacidade funcional e qualidade de vida, 
posteriormente, em dois dias distintos, irá realizar duas atividades físicas e 
passará por uma avaliação de força da musculatura da coxa, antes e após o 
exercício.  

A análise dos efeitos do exercício sobre a sua função muscular será feita 
através do exame de eletromiografia de superfície, no qual serão colocados 
eletrodos sob a sua pele e serão dados comando verbais para que você realize 
alguns movimentos necessários para a avaliação. Além disso durante a 
atividade alguns dispositivos serão acoplados ao seu corpo para avaliar seus 
sinais vitais. 

Serão necessários 4 dias para completar o protocolo, sendo que nos 
dois primeiros será realizada a avaliação e nos demais a execução das 
atividades físicas, uma em esteira e outra utilizando um videogame interativo. 

Os benefícios previstos a você relacionam-se a possível introdução de 
um novo recurso aplicado em sua reabilitação que possa ser mais agradável e 
prazeroso de realizar. Por outro lado os riscos previstos a você relacionam-se a 
intolerância aos exercícios propostos, com alteração dos sinais de monitoração 
tais como, a frequência cardíaca e a saturação periférica de oxigênio, caso isto 
venha a ocorrer as manobras serão interrompidas até o pronto 
restabelecimento dos sinais e sintomas e você receberá todo o suporte 
necessário para sua melhora através dos equipamentos de suporte presentes 
no Laboratório de Fisioterapia respiratória. Outro risco que pode vir a correr 
relaciona-se a revelação de suas identidades, contudo este risco será 
minimizado de forma que somente os pesquisadores terão acesso às 
informações colhidas. 

 Para a participação nessa pesquisa você não terá qual quer tipo de 
despesa, por outro lado, também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. 

Toda e qualquer informação obtida tanto durante a avaliação quanto 
durante o tratamento serão mantidas confidencialmente. Os dados serão 
armazenados e analisados em conjunto com de outros entrevistados, não 
sendo divulgada a identificação de nenhum participante; seu nome não 
aparecerá em nenhuma publicação, preservando assim sua privacidade. Tanto 
o material coletado quanto os dados pessoais obtidos serão mantidos em total 
sigilo, sendo utilizados exclusivamente para essa pesquisa. 
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 Caso seja comprovado algum dano ocasionado a sua saúde em 
consequência a pesquisa realizada, os pesquisadores se comprometem em 
arcar com todas as despesas, providenciando consultas e todo o tratamento 
necessário. A qualquer momento, você pode abandonar o estudo, sem 
qualquer prejuízo. 

Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. E 
poderá ainda recorrer ao comitê de Ética ao qual o projeto foi submetido, sendo 
(Universidade Nove deJulho- unidade Vergueiro), localizado na R. Vergueiro, 
235/249, Bairro- Liberdade -  São Paulo- SP. 
 
Pesquisador Responsável: ProfºDr. Dirceu Costa 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Nove de 
Julho 
  
Pesquisadora: Daysi da Cruz Tobelem 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Nove de 
Julho 
Endereço: Rua Apotribu nº30, Parque Imperial. São Paulo- SP, CEP 04302-000 
Telefones para contato: (11) 95242-4440 
 
Eu, ____________________________________________________________, 
discuti com o pesquisador sobre a minha decisão em participar deste estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 
a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido.  
 
___________________________________              _____/_______/________ 
Assinatura do entrevistado/ Representante legal                    Data 
 
___________________________________              _____/_______/________ 
Assinatura do Pesquisado Responsável                                 Data 
 
___________________________________              _____/_______/________ 
Assinatura do Pesquisado Responsável (2)                             Data 
 
Para casos de entrevistados analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 
___________________________________              _____/_______/________ 
Assinatura da Testemunha                                                     Data 
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APÊNDICE B 

 

Ficha de Avaliação 

Laboratório de Avaliação Funcional Respiratória - (LAFRESP) 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 
  

Rua Adolpho Pinto, 109- Barra Funda CEP 01156-050 São Paulo- SP; (011) 3665-9871 
___________________________________________________________________________ 

Avaliação Inicial:  ____/____/____ 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Telefone:____________________________________________________________________ 

Idade:_____________         Sexo (    )F   (   )M         Data de nascimento:___________________ 

Peso:_______________________________ Altura:____________________________ 

História de doença pregressa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

História da doença atual: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Medicações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

BIOIMPEDÂNCIA 

Massa magra:_______________         Massa gorda:__________________  

AVALIAÇÃO PNEUMOFUNCIONAL 

CVF:_________;  FEF 1:__________;VEF1:__________ CVF/VE 1:___________; 

Pi Max:___________; Pe Max:_____________;  Pico de Fluxo:________________. 



 

81 
 

 

 

 

APÊNDICE C 

                         Ficha de Avaliação da atividade 

Laboratório de Avaliação Funcional Respiratória - (LAFRESP) 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

  

Rua Adolpho Pinto, 109- Barra Funda CEP 01156-050 São Paulo- SP  (011) 3665-9871 

______________________________________________________________________ 

  (      ) Dia 1                 (    ) Dia 2                                                Data:____/____/____ 

ATIVIDADE  :  (     )XBOX                 (    )Tradicional 

Duração do treino:______________          Pausas:________________________ 

 

ELETROMIOGRAFIA INICIAL 

Quadríceps:    Comprimento:______________ Perimetria:__________________ 

CVM 1:____________ CVM 2_____________; CVM 3:______________ 

Protocolo de Fadiga: 60%_____=______             Tempo de sustentação:__________ 

       2                                  CVMmax 

 

Protocolo esteira:            FC de treino: 60% SWT=____________________ 
 

Velocidade de treino:_____________________       

 
 

 
 

Avaliação- Sinal FC SpO2 Borg-dispnéia Borg- MMII PA 

Inicial      

5’’     xxxxxxxxx 

10’’     xxxxxxxxx 

15’’     xxxxxxxxx 

20’’     xxxxxxxxx 

25’’     xxxxxxxxx 

30’’      
 

GASTO ENERGÉTICO: 

Início:____________            Final:_____________MET’s________________________ 

______________cal/min (acelerômetro)       _______________cal/min (Xbox) 
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ELETROMIOGRAFIA FINAL 

 CVM 1:_________; CVM 2:_____________; CVM 3:__________________ 

Protocolo de Fadiga: 60%_____=______           T. de sustentação:____________ 
                                                               CVMmax 

ANEXO 1 
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ANEXO 2- Registro no Clinical trial.gov 
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ANEXO 3 Fases do Shuttle Walk Test 
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ANEXO 4 Escala Modificada de Borg 

 

0 Nenhum 

05 Muito, muito leve 

1 Muito leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Pouco intensa 

5 Intensa 

6  

7 Muito intensa 

8  

9 Muito, muito intensa 

10 Máxima 
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ANEXO 5 

 

Questionário de Qualidade de Vida do Hospital Saint George na 

Doença Respiratória 
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ANEXO 6- Submissão à revista  


