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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se por limitação do 

fluxo aéreo causado por anormalidades das vias aéreas e apresenta sintomas respiratórios 

constantes [1], sendo causada principalmente pelo tabagismo [2]. A DPOC é prevalente e está 

associada a depressão, doenças cardiovasculares, exacerbações, intolerância ao exercício, 

dispnéia, e isso acarreta em uma redução da qualidade de vida (QV) [1,3]. O fisioterapeuta é 

importante na equipe multiprofissional que atenderá esse paciente, pois, para promover 

melhor condição física é necessário uma intervenção abrangente, que inclui treinamento 

físico, educação e mudança comportamental [1,5]. O treinamento físico pode ser realizado em 

grupo, com sessões individualizadas, incluindo exercícios aeróbicos, de resistência e força 

que envolvam tanto os membros superiores (MMSS) quanto os membros inferiores (MMII) 

[1]. Não é fácil, mas a cessação do tabagismo tem maior influência na história natural da 

DPOC e a implementação de proibições de fumar tem maiores taxas de sucesso [2]. A 

reabilitação pulmonar (RP) pode ser realizada em domicílio, ambulatórios ou hospitais, e seus 

benefícios estão associados à melhora da mecânica respiratória, melhora no nível de 

oxigenação muscular, aumento da tolerância aos esforços e dessensibilização da dispnéia 

[1,3,5]. Para uma boa RP, é necessário uma boa avaliação, onde todas as limitações e queixas 

principais do paciente sejam relatadas. Alguns dos meios e critérios de avaliação são a escala 

de BORG para avaliar dispinéia, Teste de caminhada de 6 minutos (TC6) para avaliar 

capacidade de exercício [3,4] e Questionário Respiratório de Saint George (CRQ) ou o 

questionário de qualidade de vida Short Form-36 (SF-36) para analisar a QV [3]. O acesso e a 

aceitação da RP continuam baixos, apesar de seus avanços, isso se deve principalmente por 

dificuldade de locomoção aos centros de reabilitação [1,5]. Objetivos: Relatar a experiência 

de acadêmicos de fisioterapia no atendimento de pacientes com DPOC, no ambulatório de 

reabilitação pulmonar do hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB). Descrição 

da Experiência: A experiência vivida no Ambulatório de reabilitação pulmonar ocorreu por 

acadêmicos de fisioterapia da UFPA, no período de setembro de 2018 e agosto de 2019, como 

integrante do projeto de extensão universitária “Programa de Reabilitação Pulmonar: eixo 

educação em saúde”, no período das 8 às 11 horas, de segunda à quinta. Por dia, eram 

atendidos em média 10 pacientes, com idades entre 40 e 90 anos, entre homens e mulheres, 

com diagnóstico de DPOC. Inicialmente era realizada avaliação desses pacientes, onde eram 

aplicados os questionários de QV e os testes, como o TC6, em que os pacientes a serem 

avaliados caminhavam por 6 minutos em solo plano, dentro da área hospitalar predefinida. 

Seus sinais vitais (PA e SpO2) eram monitorados e anotados de acordo com a ficha de 

avaliação do teste e o paciente era orientado a pausar o teste e descansar quando sentisse 

cansaço, sendo o tempo dessa pausa incluída na avaliação. O teste era realizado duas vezes e 

os relatos de cansaço, número de voltas e os sinais vitais eram registrados. As condutas no 

ambulatório eram realizadas de acordo com as queixas dos pacientes e resultados dos testes. 

Ao chegar ao atendimento, o paciente tem seus sinais vitais iniciais obrigatoriamente medidos 

e registrados, como a saturação periférica de oxigênio (SpO₂), frequência cardíaca (FC), 

pressão arterial (PA) e a percepção de dispnéia, através da escala de BORG onde, na 
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apresentação de mal estar ou cansaço intenso, eles eram aconselhados a repousar e, 

dependendo da melhora ou não dos sintomas, realizavam atendimento normalmente ou eram 

liberados. Na conduta era solicitado ao paciente realizar o treino aeróbico por 20 minutos, em 

bicicleta ou esteira ergométrica com o objetivo de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, 

onde dois pacientes frequentemente necessitavam de suplementação de oxigênio para realizar 

essa atividade. Em seguida, eles realizavam treinamento resistido para fortalecimento de 

MMSS e MMII, pois eles apresentam fraqueza muscular periférica. Nessa etapa, eram 

realizados diversos exercícios utilizando equipamentos como caneleiras, faixas elásticas, 

halteres, bolas, bastões, step, elastos ou o peso do próprio corpo. Todos os exercícios eram 

regulados de acordo com a capacidade funcional e sensação de dispnéia de cada paciente, 

principalmente em relação à carga, sempre respeitando um intervalo de um minuto entre cada 

série e mudança de exercício. Era também realizado o treino de equilíbrio, que poderia ser na 

cama elástica ou através de circuitos montados no chão, nos quais também eram realizados 

treinos funcionais conforme fichas preestabelecidas. Durante o atendimento, o paciente tem 

sua SpO₂ monitorada constantemente, pois em caso de dessaturação significativamente, o 

exercício deve ser interrompido ou ter sua intensidade reduzida. E, o paciente também é 

questionado sobre seu nível de dispnéia pela escala de BORG, que varia de 0 a 10 (0 

representa nenhum cansaço e 10 máximo cansaço). Ao final do atendimento, o paciente tem 

seus sinais vitais finais medidos e registrados para que seja liberado. E logo após, faz-se 

evolução na ficha do mesmo. A adesão ao tratamento e a cessação ao tabagismo são os 

principais desafios no programa, então os pacientes atendidos no ambulatório são proibidos 

de fumar, acarretando afastamento em caso de descumprimento da cessação. Também é feita 

a socialização de conhecimento sobre a doença, sobre os malefícios do tabagismo, como viver 

bem com a DPOC e aumento da adesão ao tratamento durante o diálogo com os pacientes no 

atendimento ou em formato de palestras e distribuição de cartilhas informativas. O 

atendimento fisioterapêutico no ambulatório é sempre realizado com supervisão de um 

profissional formado na área, e o projeto de extensão é integrado ao estágio curricular 

obrigatório. Então, a troca de informações entre profissionais, acadêmicos e comunidade é 

feito de forma direta nesse ambiente e de forma enriquecedora para a construção de 

conhecimento de todos. Resultados: Por meio dessa experiência foi possível notar a 

importância da atuação fisioterapêutica na reabilitação dos indivíduos com DPOC. Onde se 

verificou que os pacientes obtiveram melhora na sensação de dispneia e tolerância ao 

exercício, relatada pelos próprios e visualizadas através da evolução a cada sessão, onde a 

carga aumentava e/ou os pacientes conseguiam realizar essas atividades por um tempo maior 

sem relatar cansaço. Além disso, também foi observado que através do processo educativo se 

pode associar o ensino e o serviço prestado à comunidade com intuito de gerar produção de 

conhecimento e experiência para os estudantes da graduação. Conclusão: A fisioterapia tem 

um papel importante na equipe multiprofissional que atua na reabilitação de pacientes com 

DPOC, pois promove melhora da mecânica respiratória, no nível de oxigenação muscular, 

aumento da tolerância aos esforços, melhora da dispnéia e considerável melhora da QV desses 

indivíduos por meio do treinamento físico, educação e mudança comportamental, incluindo 

principalmente a cessação do tabagismo. E a inclusão de acadêmicos em projetos de extensão 

que o aproximem da comunidade e do contato com profissionais atuantes na área, contribui 

para adquirir experiência e conhecimento na atuação de sua futura profissão. 
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