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RESUMO 

 

O Uso de Terapia Complementar para a Dispnéia em Pacientes com DPOC 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das principais causas de 

morte e de incapacidade física em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a DPOC poderá acometer quase 64 milhões de pessoas em todo o mundo 

acupando a terceira principal causa de morte até 2030, sendo a dispnéia o principal 

sintoma da DPOC. Objetivo: Identificar qual das terapias complementares: fisioterapia 

ou Acupuntura têm mostrado melhor eficácia no tratamento dos pacientes com DPOC. 

Método: Através do levantamento bibliográfico por meio de artigos indexados no 

período 2001 a 2017. Foram incluídos artigos que abordassem temas referentes ao 

DPOC e terapias com o uso de fisioterapia e acupuntura. Resultados: Foram 

identificados 146 artigos, depois de aplicado os critérios de inclusão e exclusão, 

restaram 12 artigos para análise e avaliação final. Conclusão: Tanto a fisioterapia como 

a Acupuntura se mostraram eficazes para o tratamento da dispneia dos pacientes com 

DPOC melhorando a qualidade de vida. No entanto a Acupuntura sai na frente em seu 

uso com relação a fisioterapia já que abrange não só a parte física como mental, ou seja, 

pode ser utilizado também em desordens internas, abrangendo como um todo este 

paciente. Contudo não podemos nos esquecer que são terapias complementares, não  

substitui o tratamento convencional. 
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ABSTRACT 



The Use of Complementary Therapy for Dyspnea in Patients with COPD 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the leading causes of 

death and physical disability worldwide. According to the World Health Organization 

(WHO), COPD can affect nearly 64 million people worldwide by acquiring the third 

leading cause of death by 2030, with dyspnea being the main symptom of COPD. 

Objective: To identify which of the complementary therapies: physical therapy or 

acupuncture have shown better efficacy in the treatment of patients with COPD. 

Method: Through the bibliographical survey through articles indexed in the period 2001 

to 2017. Articles that addressed issues related to COPD and therapies with the use of 

physical therapy and acupuncture were included. Results: 146 articles were identified, 

after applying the inclusion and exclusion criteria, there were 12 articles for analysis 

and final evaluation. Conclusion: Both physical therapy and Acupuncture proved to be 

effective for the treatment of dyspnea in patients with COPD, improving quality of life. 

However Acupuncture comes out ahead in its use in relation to physical therapy since it 

covers not only the physical part as mental, that is, it can be used also in internal 

disorders, covering as a whole this patient. However we can not forget that they are 

complementary therapies, it does not replace conventional treatment 

Key words: COPD; Dyspnea; Acupuncture; Physiotherapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO  

1, INTRODUÇÃO.....................................................................1 

1.1 FISIOPATOLOGIA.............................................................2 



1.2 DIAGNÓSTICO...................................................................2 

1.3 TRATAMENTO...................................................................4 

1.3.1FISIOTERAPIA..................................................................5 

1.3.2 ACUPUNTURA................................................................7 

2.JUSTIFICATIVA....................................................................10 

2.1 PROBLEMA........................................................................10 

3. OBJETIVOS...........................................................................11 

3.1 GERAL.................................................................................11 

3.2 ESPECÍFICOS......................................................................11 

4. METODOLOGIA...................................................................12 

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO...............................................12 

4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO..............................................12 

5. RESULTADOS.......................................................................13 

6. DISCUSSÃO...........................................................................15 

7. CONCLUSÃO.........................................................................19 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....................................20 

9. LISTA DE ABREVIATURAS.................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das principais causas de 

morte e de incapacidade física em todo o mundo.1,2 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a DPOC poderá acometer 

quase 64 milhões de pessoas em todo o mundo acupando a terceira principal causa de 

morte até 2030.3,4  

Sendo uma enfermidade respiratória caracterizada pela obstrução do fluxo de ar, 

geralmente progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal nos pulmões á 

inalação de partículas ou gases tóxicos, esse processo inflamatório pode se tornar 

crônico ocasionando alterações nos brônquios, bronquíolos e parênquima pulmonar.1 

Mas a DPOC não acomete apenas os pulmões, com a evolução da doença poderá 

ocorrer alterações cardiovascular, musculoesquelético que compreendem alterações 

posturais, como a hipercifose, como também o aparecimento de deformidades na caixa 

torácica, como por exemplo o peito de pombo, o tórax escavatum ou o tórax senil e até 

psicossociais, levando o indivíduo há uma redução na qualidade de vida.1,5  

Com a incapacidade provocada pela doença e a limitação as atividades de vida 

diária, os indivíduos com DPOC acabam permanecendo na posição sentada grande parte 

do dia, levando a uma redução da força muscular, diminuição do condicionamento 

físico podendo ocasionar limitação de suas atividades de vida diária.1 

A dispnéia é o principal sintoma da DPOC,5-7 gerado pelo colapso das vias aéreas 

devido á perda da elasticidade, estreitamento das vias aéreas causando a limitação do 

fluxo de ar,5 e sua gravidade e magnitude aumentam à medida que a doença avança, 

fazendo com que os indivíduos se isolem.8 

Instalando-se assim um ciclo vicioso no qual o indivíduo limita suas atividades 

para amenizar os sintomas, mas com esse repouso excessivo ocasiona ao indivíduo o 

descondicionamento físico, levando á incapacidade funcional.1 

Apenas o uso de intervenções farmacológicas não fornecem o alívio adequado, 

contudo intervenções não farmacológicas que modificam a experiência emocional e 

cognitiva da dispnéia podem ser úteis na redução da dispnéia no ambiente clínico.8  

É recomendado a prática de exercícios físicos e reabilitação pulmonar em 

qualquer estágio da doença tendo por objetivo otimizar a qualidade física  e social, com 

isso melhorar a qualidade de vida e autonomia dos indivíduos com DPOC. 1 
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1.1 FISIOPATOLOGIA 

Na DPOC, as células de defesa como os macrófagos, linfócitos e neutrófilos 

promovem um processo inflamatório crônico, onde podem ocorrer períodos de 

exacerbações e consequentemente aumento da liberação de fatores quimiotáticos, 

causando lesões nas vias aéreas e nos alvéolos.5  

Com essas inflamações crônicas frequentes juntamente com a inalação de fumaça 

geram alterações características de bronquite crônica, bronquiolite respiratória e 

enfisema. 4,5  

Com a inflamação pulmonar e degeneração das vias aéreas, as alterações crônicas 

na mecânica pulmonar ocasionará a redução da capacidade física do indivíduo.1,4  

Quando um indivíduo quer realizar um exercício, primeiramente é necessário 

realizar uma inspiração que gere uma pressão negativa no tórax, aumentado assim a 

reserva expiratória favorecendo a entrada de ar, mas num indivíduo com DPOC ele 

apresenta-se com  uma reserva expiratória limitada, ou seja uma hiperinsuflação 

dinâmica, que altera a forma e a geometria da parede  do tórax, resultando a redução 

crônica do diafragma, dificultando assim a excursão do diafragma pois há uma redução 

do comprimento das fibras que leva à fraqueza e redução do endurance, não só do 

diafragma, como de toda musculatura respiratória e aumentando o trabalho respiratório.5  

 

1.2DIAGNÓSTICO 

O exame padrão ouro para o diagnóstico da DPOC é a espirometria.5 Na 

espirometria é possível verificar se há obstrução irreversível ao uso de broncodilatador 

ou não.5 Sendo constatado quando a relação do Volume  Expiratório Forçado no 

Primeiro Segundo (VEF1) dividido pela Capacidade Vital Forçada (CVF) for menor 

que 70% após o uso do broncodilatador.5  

O VEF1 é a medida mais simples para avaliar o grau de obstrução das vias aéreas 

e sua redução associa-se com o aumento da mortalidade em indivíduos com DPOC.9 

Contudo se faz necessário o radiograma para descartar outros diagnósticos ou 

verificar patologias coexistentes, podendo observar no radiograma sinais de 

hiperinsuflação, com aumento e ou retificação das costelas, elevação das cúpulas 

diafragmáticas, coração em formato de gota e aumento anteroposterior da caixa 

torácica.5 
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Podemos realizar também a dosagem de alfa-1-antitripsina quando a suspeita de 

DPOC é ocasionada pela sua deficiência: como em pacientes portadores de enfisema 

precoce; antecedentes genéticos; idade inferior a 40 anos.5 

A existência de limitação do fluxo aéreo de ar é definida pela presença da relação 

(VEF1/CVF)1 Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e a 

OMS utiliza-se o índice espirométrico, para avaliar a severidade da doença e seu 

prognóstico.9 

Estadio 0- Risco: sintomas crônicos com espirometria normal 

Estadio 1- Leve 

 

VEF1/CVF<70%;  

VEF1 pós broncodilatador >80% do previsto, com ou sem 

sintomas crônicos 

Estadio 2- Moderada 

 

VEF1/CVF<70%; VEF1 pós broncodilatador>50% e <80% do 

previsto 

Estadio 3- Grave 

 

VEF1/CVF<70%; VEF1 pós broncodilatador30% e<50% do 

previsto 

Estadio 4- Muito 

grave 

 

VEF1/CVF<70%; VEF1 pós broncodilatador <30% ou <50% 

do previsto associado a sintomas e sinais de insuficiência 

respiratória crônica ( Pa02< 60mmHg em ar ambiente e/ ou 

PaCO2>45 mmHg)3 

Segundo a SBPT e a OMS 

Os primeiros consensos internacionais sobre a DPOC utilizavam o grau de 

comprometimento do VEF1 para determinar a gravidade da doença.9  

Mas as diretrizes mais atuais, incorporaram a avaliação de sintomas e 

exacerbações da DPOC (E-DPOC) à espirometria para a classificação de sua gravidade, 

reconhecendo que apenas medidas espirométricas não são suficientes para classificar a 

gravidade da doença.9 

A E-DPOC se desenvolve durante o percurso da doença, podendo ser causada por 

vários fatores, como infecções bacterianas ou virais além de agentes não infecciosos que 

irritem as vias aéreas.9  

Resultando com a piora dos sintomas respiratórios habituais devido ao processo 

inflamatório que acelera a progressão da doença, ocasionando a necessidade de alterar a 
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medicação regular. Para a E-DPOC é necessário a presença de pelo menos duas dentre 

estas três alterações:  

- aumento da dispnéia; 

- aumento da expectoração e; 

- aumento da purulência do escarro.9  

 

1.3 TRATAMENTO.  

A dispnéia é o principal sintoma da DPOC,4-7 e a sua avaliação de gravidade é 

fundamental pra definir o processo de tratamento.5 

Utiliza-se a escala de dispnéia modificada do Medical Research Council para 

reproduzir a magnitude do impacto do sintoma.9     

SCORE SINTOMAS 

0 Tenho falta de ar ao realizar exercício intenso. 

1 Tenho falta de ar quando apresso o meu passo, ou subo escadas ou ladeira. 

2 Preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo,ou ando mais 

devagar que outras pessoas de minha idade. 

3 Preciso para muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 100 

metros, ou poucos minutos de caminhada no plano. 

4 Sinto tanta falta de ar que não saio de casa, ou preciso de ajuda para me 

vestir ou tomar banho. 

Escala de dispneia modificada do Medical Research Council  

Vale ressaltar a importância de perguntar ao indivíduo, qual o período do dia em 

que ele mais frequentemente sente dispnéia para que se possa adaptar sua vida diária ao 

seu grau de dispnéia.9  

Para o tratamento da DPOC existem medidas que envolvem desde: mudanças 

comportamentais; redução de exposições a fatores de risco; educação sobre a doença e 

seu curso; a utilização de vacinação; medicamentos; antibióticos; reposição de alfa-1-

antitripsina; e em alguns casos oxigenoterapia ; heliox; ventilação mecânica não 

invasiva; ou até mesmo tratamento cirúrgico.5,9 

Fato curioso é que indivíduos com DPOC muito das vezes no final de sua vida 

apresentam mais dispnéia do que os indivíduos com câncer de pulmão, com isso é 

observado um número menor de terapias farmacológicas a esses indivíduos tendo 



5 
 

menos acesso a cuidados abrangentes do que os indivíduos que morrem de câncer de 

pulmão.8 

A dispnéia é um sintoma muito complexo, pois ocasiona fortes reações 

emocionais como: medo; angústia; ansiedade e pânico.8 Já as reações afetivas podem 

modular os limiares sensoriais respiratórios e, com isso, exacerbar a percepção da 

dispnéia.8 

Terapias farmacológicas e não farmacológicas ajudam a tratar da ansiedade e da 

depressão podendo ser úteis para aliviar a dispnéia e melhorar a qualidade de vida do 

indivíduo.8 

O tratamento farmacológico dos indivíduos com a DPOC constitui um dos 

principais pilares, e muitos avanços têm sido atingidos na área nos últimos anos.9 A 

meta deve ser, sempre, atingir de maneira eficiente os objetivos do controle da doença.9  

Com isso entende-se que a reabilitação pulmonar engloba um programa 

multiprofissional,5,10 que se seguem desde o tratamento com aporte nutricional, 

farmacológico, fisioterapêutico, psicossocial, com isso o indivíduo com DPOC pode ter 

a redução da necessidade de visitas médicas, menor tempo de internação quando 

hospitalizados.5 

 

1.3.1 FISIOTERAPIA 

A fisioterapia começou a ser utilizada empiricamente desde os primórdios da 

humanidade, entretanto a profissão permaneceu desconhecida por muitos anos, e boa 

parte da população ainda desconhece sua importância, contudo observa-se que esta 

profissão vem caminhando no sentido de firmar-se através da qualificação de seus 

profissionais e com isso ganhando respeito e credibilidade devido sua utilidade na 

prevenção e tratamento de doenças.11  

Com isso as intervenções fisioterapêuticas estão sendo utilizadas na melhora dos 

sintomas, e informações que nos ajudam a prevenir e a identificar os possíveis fatores 

desencadeantes de sua patologia.5 

O tratamento fisioterapêutico de indivíduos com DPOC consiste em 2 fases:   

- prevenção e; 

- exacerbação da doença.5  
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Com isso o tratamento fisioterapêutico pode ser realizado de acordo com o 

indivíduo.1,5,7 

A reabilitação pulmonar envolve o condicionamento do sistema 

cardiorrespiratório através de várias técnicas como o treinamento físico com o 

envolvimento dos grandes grupos musculares, realização de caminhas, subir escadas, 

andar de bicicleta e o treinamento de força muscular estático ou dinâmico.5  

Também pode fazer-se o uso da eletroestimulação neuromuscular (EENM) 

auxiliando no alivio da falta de ar o que pode ser especialmente útil para pessoas que 

não são capazes de fazer exercícios físicos.5,8 

A vibração da parede do tórax também traz alívio a falta de ar, devido à ativação 

de fuso muscular dos músculos intercostais, com conseqüente modificação de sensações 

respiratórias.8 

O treinamento respiratório através de exercícios podem diminuir a freqüência 

respiratória e aumentar a capacidade vital, melhorando assim a troca de gases,4,7 através 

de exercícios simples com os lábios franzidos.9  

Manobras de higiene brônquica auxiliam na retirada de secreções pulmonares.5 

Podendo ser utilizadas técnicas de remoção de secreção de vias aéreas como: 

- Ciclo ativo de técnicas de respiração que  consiste em respiração de maré, onde 

realiza-se exercícios  de expansão torácica e técnicas de expiração forçada que podem 

ser realizadas em posições de drenagem postural ou sentado, também  podendo ser feito 

com sucesso de forma independente ou com auxílio de outra pessoa;10 

- Técnica de expiração forçada onde é facilmente ensinado e não requer nenhum 

equipamento, 7 essa técnica pode ser realizada com pequeno, médio e grande esforço, 

dependendo da força dos músculos respiratórios do paciente para expirar um 

determinado volume pulmonar e de preferência com uma velocidade reduzida de fluxo, 

no intuito de minimizar o estímulo brônquico evitando assim o broncoespasmo. 10 Essa 

técnica também é conhecida como huffing, com o objetivo de deslocar a secreção 

brônquica e direcioná-la à orofaringe para ser expectorada, com a menor alteração da 

pressão pleural e reduzido gasto de energia;10 

- Drenagem autógena é uma seqüência de exercícios de respiração que consistem em 

três fases de expirações controladas chamadas "deslocar", "coletar" e "eliminar", através 

da respiração com diferentes volumes pulmonares; 7,10 
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- Drenagem postural é realizada através das modificações da postura do paciente 

obedecendo as estruturas das vias aéreas em relação à ventilação dependente e não 

dependente. Os níveis de postura relativos aos decúbitos além de 0º são o Fowler e o 

Trendelemburg, mas esta técnica exige monitorização constante, em todos os níveis, 

pois há uma predisposição a alterações ventilatórias pela ação da força da gravidade no 

sistema cardiopulmonar e pelo deslocamento do muco, pois pode se organizar em 

quantidade maior em determinada região e promover a dispnéia devido um bloqueio 

momentâneo da passagem do fluxo de ar; 10 

- Adição de pressão expiratória positiva que inclui a máscara PEP . O Flutter, Cornet e 

Acapella também incorporam o elemento oscilatório , que proporciona uma vibração 

expiratória, auxiliando  as vias aéreas superiores para a eliminação de  escarro e ;7 

- Respiração de pressão positiva intermitente.7 

A chave para determinar o uso de qualquer técnica de depuração da via aérea é a 

presença de escarro em que o paciente é incapaz de expectorar de forma independente, o 

que pode ocorrer durante uma exacerbação aguda da DPOC.7 Este será um indicador  

para que o paciente seja capaz de auxiliar na sua própria eliminação de secreções 

sozinho, para isso estes pacientes devem ser ensinados.7 

 

1.3.2 ACUPUNTURA 

O Chen-Chui ou a Acupuntura é realizada há séculos, particularmente na 

China.12,13 Sendo considerado um tratamento seguro, e o risco de eventos adversos são 

mínimos.12 E devido a  essa maior compreensão do mecanismo de ação e sua eficácia 

clínica estão levando a disceminação de seu uso também no ocidente.13 

A Acupuntura foi idealizada dentro da filosofia do Tao e das concepções da 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC) , com a concepção dos canais de energia, pontos 

de acupuntura, diagnóstico e tratamento que se baseiam no entendimento do Yin e 

Yang, dos 5 movimentos, da Energia ( Qi) e do Sangue ( Xue).14 

Para o diagnóstico na MTC, é preciso um pré-requisito para a determinação no 

tratamento do indivíduo visando compreender como ele se insere dentro do seu contexto 

de vida e de que maneira interage com os fatores que o cercam.15 Mostrando que essa 

abordagem é uma aplicação prática da filosofia chinesa onde vê o ser humano em 

constante interação com o mundo, observando em cada indivíduo seu padrão de 
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resposta, categorizado em síndromes. Logo a partir desse diagnóstico consegue-se 

definir o plano terapêutico de tratamento.15 

Os pontos de Acupuntura funcionam como um meio de comunicação do externo e 

interno do corpo, estando sujeitos as influências das energias celestes e perversas, sendo 

transmitidas para os Canais Principais que conduzem para os Órgãos ( Zang) e Víceras 

(Fu).14 

Com o uso da Acupuntura acredita-se que se possa restaurar o equilíbrio dos 

"fluxos vitais" através da inserção e manipulação de agulhas em pontos específicos do 

corpo, por onde passam osCanais de Energia, proporcionando o restabelecimento da 

circulação do Qi nos Canais do Zang Fu promovendo assim a harmonia e 

fortalecimento. 12,14,15 

A Acupuntura demonstrou melhorar a falta de ar e o bem-estar geral em 

indivíduos com DPOC.12,13 Sendo capazes de melhorar a resistência ao exercício,1,6 e do 

relaxamento dos músculos respiratórios hiperativados o que acaba ocasionando um 

efeito benéfico sobre a função pulmonar,6 e assim produzir efeitos significativos de 

grande impacto na qualidade de vida relacionada a saúde desses indivíduos.1,3 

Além disso pode-se reduzir a hiperventilação associada à ansiedade que aumenta a 

hiperinflação dinâmica e isso, por sua vez, piora a dispnéia.13 

Segundo Maciocia na MTC a palavra dispnéia é chamada de `Chuan` que 

significa dificuldade para respirar, elevação dos ombros ao respirar podendo ser um 

quadro agudo ou crônico.16 

A dispnéia é gerada principalmente por fatores patogênicos externos que são a 

invasão de vento-frio ou vento-calor que ocasionam a dispnéia aguda onde obstrui os 

pulmões impedindo a sua função de difusão e descida de Qi levando a um acúmulo de 

Qi no tórax gerando a dispnéia, ou podem ocasionar o início de uma crise aguda em 

pacientes que já possuem uma dispnéia crônica.16 

Uma consequência rotineira de invasão de vento é o calor interno no Pulmão (Fei) 

ou mucosidade com calor, já que o Qi do Fei não consegue descender os fluidos, 

consequentemente não podem ser transformados ocorrendo um acúmulo na forma de 

mucosidade.16 
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Naturalmente o Fei transfere o Qi para o Rim (Shen) e este é responsável por 

segura-lo, logo estes dois Órgãos trabalham para promover a respiração, o Fei controla a 

expiração e o Shen a inspiração.16 

Por volta da década de 70, a OMS reconheceu e iniciou o incentivo ao uso da 

Acupuntura e de outras práticas alternativas em todos os países membros. 12,15 Mais 

tarde, criou-se um documento intitulado “Estratégia da OMS sobre Medicina 

Tradicional (MT) 2002-2005”, que tinha por objetivo promover o desenvolvimento de 

políticas na implantação de MTC e estabelecer requisitos de segurança, com a idéia de 

se obter uma maior eficácia, qualidade e acesso, com o objetivo de tornar a acupuntura  

uma  intervenção em saúde abordando de modo integral e dinâmico o processo saúde-

doença no ser humano, sendo usada isoladamente ou de forma integrada com outros 

recursos.15 

No Brasil, a prática da MTC se iniciou com a vinda dos primeiros imigrantes 

chineses para o Rio de Janeiro, por volta de 1810.15 E em meados de 1908, os 

imigrantes japoneses iniciaram a Acupuntura Japonesa, embora restrita somente á sua 

colônia.15 Em 1958, um fisioterapeuta chamado  Friedrich Spaeth, foi  considerado o 

responsável pela difusão da acupuntura na sociedade brasileira, onde começou a ensinar 

esta prática milenar no Rio de Janeiro e em São Paulo e, em 1972, fundou a  Associação 

Brasileira de Acupuntura.15 

Com a tentativa de estabelecimento da acupuntura no Brasil inicialmente foi 

marcada pelo repúdio da classe médica; passando por um período caracterizado pela 

marginalização antes que ocorresse sua efetiva aceitação pela classe, mas que hoje a 

defende, devido ao grande número de profissionais acupunturistas no Brasil, mas há 

também uma forte disputa política e jurídica pelo direito de exercer a prática da 

Acupuntura.15 
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2. JUSTIFICATIVA 

O tema foi escolhido pela necessidade de buscar e conhecer, na literatura, se os 

pacientes com DPOC podem ter uma boa qualidade de vida através dos vários tipos de 

terapias por parte dos profissionais da saúde visando neste estudo a atuação de 

fisioterapeutas e de acupunturistas. 

 

 

 

2.1 PROBLEMA 

A fisioterapia ainda é uma terapia nova não muito difundida entre várias doenças, 

tanto quanto a Acupuntura mesmo esta sendo milenar no Oriente, aqui no Brasil ainda 

está sendo disseminada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Pacientes com DPOC podem ter uma boa qualidade de vida? 

 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

Identificar qual das terapias complementares: fisioterapia ou Acupuntura têm 

mostrado melhor eficácia no tratamento dos pacientes com DPOC 
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4. METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa por meio de revisão de literatura científica em bibliotecas 

privadas, públicas e virtuais. Sendo que a busca em bases de dados foram acessados 

pelos portais: Bireme, Scielo, Lilacs, Medline, Scirius, Pedro, PubMed, entre outros. 

Foram coletados artigos escritos na língua portuguesa e inglesa, cuja seleção teve como 

base as seguintes palavras-chave: DPOC, acupuntura, fisioterapia, dispnéia. 

 

 

4.1 Critérios de Inclusão 

Como critério de inclusão foram selecionados estudos sobre o tema: acupuntura 

em pacientes com DPOC e a atuação da fisioterapia em pacientes com DPOC 

 

 

4.2 Critério de Exclusão 

Foram excluídos desta seleção estudos sobre o tema: outros recursos da MTC em 

pacientes com DPOC, artigos com animais e artigos que não estavam na íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. RESULTADOS 

Inicialmente foram identificados 146 artigos obtidos através das bases de dados 

eletrônicas. Destes, 134 foram excluídos por se tratarem de temas que não abordassem 

claramente os pacientes com DPOC assim como a dispneia no serviço ambulatorial, 

restando assim 12 artigos. 

Wadell e col 2004 High intensity physical group training in 

water - an effective training modality for 

patients with COPD 

Vogiatzis e col 2005 Skeletal muscle adaptations to interval 

training in patients with advanced COPD 

Barakat e col 2008 Outpatient pulmonary rehabilitation in 

patients with chronic obstructive 

pulmonary disease 

Mikelson e col 2008 The role of physiotherapy in the 

management of COPD 

Suzuki e col 2009 Research into acupuncture for respiratory 

disease in Japan: a systematic review 

Whale e col 2009 Pilot study to assess the credibility of 

acupunture in Acute Exacerbations of 

Chronic Obstructive Pulmonary 

Camillo e col 2011 Improvement of heart rate variability after 

exercise training and its predictors in 

COPD 

Marciniuk e col 2011 Managing Dyspnea in Patients with 

Advanced Chronic Obstrutive Pulmonary 

Disease: A Canadian Thoracic Society 

Clinical Practice Guideline.   

 

Suzuki e col 2012 

A Randomized, Placebo- Controlled Trial 

of Acupunture in Patients with Chronic 

Obstrutive Pulmonary Disease ( COPD) 

Silva e col 2013 Fisioterapia respiratória nas doenças 
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pulmonares obstrutivas crônicas 

Feng e col 2016 Acupuncture for chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). A 

multicenter, randomized, sham-controlled 

trial 

Lotterman e col 2017 Programa de Exercício Físico para 

Pessoas com DPOC: Uma Revisão 

Sistemática. 
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6. DISCUSSÃO 

Devido a DPOC causar um grande impacto na vida dos indivíduos, como 

principal sintoma a dispnéia. Vários estudos tentam descobrir como reduzir esse efeito 

em pacientes com DPOC. 

Lottermann e col. 2017 realizaram uma revisão sistemática com estudos 

publicados entre 2004 á 2014 e nesta revisão foram apenas citados os artigos de grau 6 

na escala Pedro que mostrassem intervenções que envolviam treinamento aeróbico 

confirmando os efeitos benéficos de diferentes programas de exercícios físicos sobre a 

saúde física, mental e qualidade de vida para os pacientes com DPOC.  

Barakt e col 2008 randomizaram 80 pessoas com DPOC em 2 grupos  e após 14 

semanas de treinamento em bicicleta ergométrica e exercícios gerais, 3 vezes por 

semana durante 60 minutos, a distância de percurso no teste de caminhada de  6 minutos 

aumentou de 46 metros para 330 metros, contudo não foi observado alterações nos 

parâmetros pulmonares, mas quanto as perguntas do questionário de qualidade de vida, 

houve um decréscimo de 2 pontos na pontuação do índice.  

Em um estudo com o mesmo perfil Camillo e col 2011 realizaram um treinamento 

combinado de alta intensidade ( ciclismo, caminhada e treinamento resistido, além de 

treinamento em circuito) durante 3 meses, 3 vezes por semana durante 60 minutos. 

Havendo uma melhora significativa na variabilidade da frequência cardíaca, aumento da 

força muscular dos membros superiores quando comparado ao treino de baixa 

intensidade. Contudo em um estudo anterior Vogiatzis e col 2005 selecionou 19 

pacientes dividido em 2 grupos, 1 com exercícios intervalados e o outro com exercícios 

de intensidade constantes 3 vezes por semana durante 45 minutos ao longo de 10 

semanas  e compararam os seus efeitos nas alterações da morfologia e da bioquímica 

muscular chegando a conclusão de que as alterações musculares foram idênticas porém 

no grupo de exercícios intervalados  os sintomas durante o treinamento formam 

menores.  

Já no estudo de Wadell e col 2004 avaliaram um grupo na terra e outro na água  

ambos de alta intensidade,  3 vezes por semana durante 45 minutos ao longo de 12 

semanas e provou que os exercícios realizados na água promoveram maior benefício  na 

capacidade física e qualidade de vida dos indivíduos com DPOC. 
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Ainda no estudo de Lottermann e col 2017 mostraram a importância do papel da 

fisioterapia respiratória na gestão de pacientes com DPOC abrangendo todos os 

aspectos do cuidado desses pacientes em ambos as configurações de cuidados primários 

e agudos. Evidências mostram que o uso de reabilitação pulmonar, ventilação não-

invasiva , depuração das vias aéreas são importantes no manejo desses pacientes com 

DPOC, mas há uma necessidade de pesquisa adicional para esclarecer onde as  

habilidades e treinamentos devem ser focados, particularmente em relação a outras 

intervenções, a fim de otimizar os benefícios e os resultados.  

Mikelsons C. e col 2008 em seus estudos já haviam descoberto que pacientes com 

DPOC grave podem ocasionar assincronias aumentando os movimentos de respiração 

paradoxais, aumentando assim o trabalho de respirar, o custo do oxigênio e reduzindo a 

eficiência da respiração. O controle da respiração é descrito como a respiração em 

marés onde o volume e a taxa normal é corrente, sendo usado com o relaxamento da 

parte superior do tórax e dos ombros, facilitando a respiração. Viram que inspirando 

através do nariz e expirando pela boca contra uma resistência criada franzindo os lábios, 

ajudava a evitar o colapso das vias aéreas. É claro que pesquisas adicionais são 

necessárias para identificar claramente os benefícios dos exercícios de respiração em 

pacientes com DPOC e tratamentos devem ser monitorados de perto pelas variações de 

resposta e modificações. Neste mesmo estudo mostraram que a reabilitação precoce na 

exacerbação promove muitos benefícios, incluindo: capacidade de exercício 

aprimorada, aumento qualidade de vida, maior sensação de controle dos pacientes sobre 

suas condições, melhor função emocional, melhora da dispnéia e fadiga, benefício de 

sobrevivência. Mostrando que o papel da fisioterapia respiratória na gestão de pacientes 

com DPOC abrange todos os aspectos do cuidado desses pacientes. 

Silva e col 2013 realizaram um levantamento bibliográfico e defenderam a 

intervenção da fisioterapia respiratória nas doenças obstrutivas pulmonares e, 

principalmente, na DPOC pois promove evidente benefício relativo à ventilação 

pulmonar. Contudo há uma carência de estudos randomizados e ensaios clínicos 

controlados e, também, da pouca quantidade de dados disponíveis na literatura para 

algumas das técnicas desobstrutivas utilizadas o tratamento fisioterapêutico. Contudo 

revelaram um resultado satisfatório na medida de eliminação de secreção e melhora da 

perfusão e função pulmonar observada nos exames complementares. Após a intervenção 
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fisioterapêutica com desobstrução brônquica, relaxamento muscular e exercícios 

respiratórios, ocorreram uma melhora dos valores gasométricos, da ausculta pulmonar, 

da radiografia de tórax, dos testes de função pulmonar e da percepção subjetiva da 

dispnéia, podendo, desta maneira, ser considerada relevante no tratamento do paciente 

com doenças obstrutivas.  

Marciniuk e col. 2011 também realizaram um processo de revisão sistemática 

onde apóia os benefícios de opióides orais, estimulação elétrica neuromuscular, 

vibração da parede torácica, caminhada e respiração de lábios franzidos no manejo da 

dispnéia no paciente com DPOC avançada. 

Suzuki e col 2012 tentaram demontrar em seu estudo randomizado se a 

acupuntura melhora a dispnéia em pacientes com DPOC que estão recebendo 

medicação padrão. Participaram um grupo paralelo, e outro controlado por placebo, no 

qual os pacientes, os avaliadores e o estatístico desconheciam em qual grupo o 

participante pertencia, foram aleatoriamente designados para acupuntura tradicional 

(grupo de acupuntura real, n = 34) ou agulhas de placebo (grupo de acupuntura placebo, 

n = 34). Ambos os grupos receberam agulhas reais ou placebo nos mesmos pontos uma 

vez por semana durante 12 semanas. Após 12 semanas, a pontuação da escala de Borg 

após o teste de caminhada de 6 minutos foi significativamente melhor no grupo de 

acupuntura real em comparação com o grupo de acupuntura placebo. Os pacientes com 

DPOC que receberam acupuntura real também experimentaram melhora na distância de 

caminhada de 6 minutos durante o exercício, indicando uma melhor tolerância ao 

exercício e redução da dispnéia. Os pontos utilizados foram: P1 (Zhongfu); P9 

(Taiyuan), IG18 (Futu), VC4 (Guanyuan), VC12 (Zhongwan), E36 (Zusanli), R3 

(Taixi), VB12 (Wangu), B13 (Feishu), B20 (Pishu), e B23 (Shenshu). 

Whale e col 2009 realizaram um estudo piloto prospectivo, aleatorizado, para 

avaliar a viabilidade de realizar um estudo de Acupuntura durante uma exacerbação 

aguda da DPOC, avaliando o efeito da Acupuntura na dispnéia e ansiedade. Sendo 

realizado por   três dias consecutivos em um hospital. Foram selecionados 2 grupos um 

que recebeu acupuntura real e outro acupuntura placebo, sendo recrutados 11 pacientes 

mas apenas 9 concluiram. A Acupuntura foi bem tolerada e as pontuações de 

credibilidade foram semelhantes antes e depois da Acupuntura real e simulada. Os 

sintomas melhoraram após os dois tratamentos, sem diferença significativa entre os 
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grupos. Chegando a conclusão que a Acupuntura foi bem tolerada por indivíduos com 

exacerbação aguda da DPOC, mas ressaltando a necessidade de  um ensaio adicional 

com um tamanho de amostra maior é viável.  

Confrontando com a conclusão de  Suziki M e col 2009, que haviam revisado 

estudos sobre terapia de Acupuntura e moxabustão para doenças respiratórias realizadas 

no Japão, abrangendo o período entre 1979 e 2006 em seus estudos revisaram as 

referências citadas em documentos recuperados e selecionaram artigos originais e 

relatos de casos sobre terapia de Acupuntura e moxabustão para doenças respiratórias. 

O estudo recuperou 34 documentos sobre o tratamento de Acupuntura para doenças 

respiratórias escritas em japonês sendo apenas 7 ensaios sobre DPOC, chegando a 

conclusão de que existe um pequeno número de relatórios sobre tratamento de 

Acupuntura e moxabustão para doenças respiratórias. As doenças crônicas requerem 

períodos relativamente longos de tratamento e monitoramento de Acupuntura. No 

entanto, vários desses relatórios de casos e séries de casos realizaram tratamento e 

monitoramento por apenas curtos períodos de tempo. Assim, não puderam conhecer os 

efeitos a longo prazo, além dos períodos cobertos pelos respectivos estudos. 

Feng e col 2016 realizaram um estudo multicêntrico, randomizado, controlado por 

farsa, onde avaliaram a eficácia da Acupuntura para o tratamento de pacientes com 

DPOC. Sendo selecionados 62 participantes com DPOC recrutados e divididos 

aleatoriamente em 2 grupos (grupo de Acupuntura real e grupo de Acupuntura 

simulada) em uma proporção de 1:1. Os pacientes receberam agulhas reais ou simuladas 

nos mesmos pontos de Acupuntura com sessão de 30 minutos, 3 vezes por semana 

durante 8 semanas, os pontos foram P1(Zhongfu), P9(Taiyuan), IG18(Futu) , 

E36(Zusanli), VB12(Wangu), B13(Feishu), B20(Pishu), e B23(Shenshu). A avaliação 

da dispnéia no esforço usando o teste de caminhada de 6 minutos e a qualidade de vida 

relacionada a saúde foram significamente melhores no grupo de Acupuntura real. Este 

estudo sugere que a Acupuntura pode ser usada como terapia coadjuvante para reduzir a 

dispnéia em pacientes com DPOC. Neste estudo foi observado a utilização de quase 

todos os mesmos pontos de Acupuntura que estudo anterior de Suzuki e col 2012 
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7. CONCLUSÃO 

Tanto a fisioterapia como a Acupuntura se mostraram eficazes para o tratamento 

da dispneia dos pacientes com DPOC melhorando a qualidade de vida. No entanto a 

Acupuntura sai na frente em seu uso com relação a fisioterapia já que abrange não só a 

parte física como mental, ou seja, pode ser utilizado também em desordens internas, 

abrangendo como um todo este paciente. Contudo não podemos nos esquecer que são 

terapias complementares, não substitui o tratamento convencional. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

CVF              Capacidade Vital Forçada 

DPOC             Doença Pulmonar obstrutiva Crônica 

E- DPOC        Exacerbações da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  

EENM            Eletroestimulação Neuromuscular 

FEI                  Pulmão 

FU                   Víceras      

MTC                Medicina Tradicional Chinesa 

OMS                Organização Mundial da Saúde 

QI                     Energia 

SBPT               Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

SHEN               Rim 

VEF1               Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo 

XUE                 Sangue 

ZANG              Órgãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 


