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INTRODUÇÃO A Prova de Marcha de 6 minutos (PM6M) é um instrumento de avaliação clinica da capacidade submáxima

utilizado como indicador do estado funcional em pessoas com doença respiratória crónica (DRC).

A diminuição da tolerância ao exercicio nestas pessoas ocorre como resultado da limitação ventilatória associado, à

hiperinsuflação dinâmica, e do descondicionamento fisico progressivo, associado à inatividade, desencadeando limitações

físicas e sociais que deterioram a qualidade de vida destas pessoas. A reabilitação respiratória (RR), como está amplamente

demonstrado, pode ajudar a melhorar a tolerância ao exercício e a capacidade de realizar atividades de vida diária

CONCLUSÃO: A Reabilitação Respiratória aumenta a tolerância ao exercicio avaliada pela Prova de marcha de 6 minutos em qualquer grau de gravidade funcional.

OBJETIVOS:
Avaliar o impacto de um programa de Reabilitação Respiratória (PRR) no desempenho na prova de marcha em pessoas com

Doença Respiratória Crónica

MÉTODOS:
•Estudo retrospectivo

•Foram incluídos pessoas com DRC que cumpriram PRR no Setor de Cinesiterapia Respiratória do Centro Hospitalar de São

João no ano de 2013, 2014, 2015.

•O PRR teve duração média de 12 semanas, 3 vezes por semana e incluiu reeducação funcional respiratória, treino de

exercício em cicloergómetro, reforço muscular dos grandes grupos musculares dos membros superiores e inferiores e

programa educacional.

•Todos as pessoas realizaram PM6M antes e após o PRR.
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RESULTADOS
• Foram incluídos 66 pessoas (78% homens) com média de idades de

63 anos (amplitude entre 22 e 81 anos)

•Amostra constituída maioritariamente por pessoas com DPOC

(57,6%,) e Bronquiectasias (28,3%)

• VEMS% mediano de 38%,

•Volume Residual mediano de 200%.

•Melhoria clinica significativa na tolerância ao exercicio com

aumento mediano de 48,7 metros na PM6M (distancia mínima com

significado clínico 25 metros).

•Em 17 pessoas a PM6M inicial foi superior à final sendo que 6

pessoas sofreram infecções respiratórias durante o PRR e 4 não

tiveram resposta fisiológica ao tratamento. Apesar de reduzirem a

distância percorrida na PM6M final 7 pessoas referiram aumento da

tolerância ao exercicio.

•Consoante a gravidade da obstrução verificou-se variação positiva

na prova de marcha mais acentuada nas pessoas com VEMS < 30%

com aumento mediano de 80,6 metros.


