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RESUMO 

Há evidências de que o fluxo microvascular de oxigênio (QO2mv) limita a 

taxa de aumento da captação de oxigênio ( O2) no início do exercício intenso em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Entretanto, ainda não está 

claro se a suplementação de O2 poderia acelerar a cinética do O2 através da melhora 

do QO2mv em pacientes não-hipoxêmicos ou levemente hipoxêmicos. Assim, o objetivo 

do estudo foi investigar se a suplementação aguda de O2 (HiOX=50%O2) poderia 

alterar a dinâmica entre oferta e O2 microvascular na transição do exercício leve para 

o intenso, além de avaliar se os possíveis efeitos da HiOX na oxigenação tecidual 

tissular teriam efeito modulador na cinética da utilização muscular de O2. Para tal, 

foram avaliados 19 pacientes do sexo masculino, não-hipoxêmicos ou levemente 

hipoxêmicos (PaO2>60mmHg) portadores de DPOC de gravidade moderada à

acentuada (VEF1/CVF < 0,7 e VEF1 entre 30 e 60% do previsto) e estáveis 

clinicamente, durante exercício submáximo de alta intensidade (80% da máxima 

atingida no exercício incremental em cicloergômetro). Neste contexto, foram 

investigados os efeitos da HiOX em comparação com normóxia (NOX = 21% O2) na 

cinética do O2 mensurado em nível pulmonar (p) e da extração fracional de O2 (∆HHb 

mensurada pela espectroscopia por raios quase infravermelhos - NIRS) no vasto 

lateral. A HiOX esteve associada com aumento na tolerância ao exercício (p<0,05) 

além de redução da concentração de lactato, sensação de dispnéia e desconforto 

muscular corrigidos para o tempo de duração do exercício (Tlim) (N=19). Nos 11 

indivíduos com sinais adequados para estudo da cinética, a extração fracional de O2

estimada acelerou-se (∆HHb: τ= 4.8 ± 2.4 s vs. 6.7 ± 3.0 s; P<0.05) e um subseqüente  

fenômeno de “overshoot” foi observado em 7/11 pacientes, sugerindo prejuízo no 

QO2mv. Entretanto, durante o período estado-estável, houve redução dos valores de 

∆HHb em 9/11 pacientes sugerindo melhora do QO2mv. Como consequência desse 

efeito dual da HiOX no QO2mv (i.e, redução seguida de melhora), a cinética do O2p foi 

acelerada em 6 pacientes mas lentificada em  outros 5 pacientes. De forma 

interessante, observamos que pacientes que apresentaram aceleração da cinética do 

O2p com HiOX também apresentaram maiores reduções dos valores de ∆HHb no 

estado-estável comparados aos demais pacientes (HiOX – NOX= -23.4 (-55.5 to -5.8) 

µM/cm vs. -0.62 (-22.6 to 10.7) µM/cm; p<0.05).  Adicionalmente, houve correlação 

significativa entre redução dos valores de ∆HHb no estado-estável e aceleração na 
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cinética do O2 com HiOX (R= 0.61; p<0.05). Em conclusão, HiOX melhorou a 

tolerância ao exercício físico, além de ter resultado em redução significativa da 

dispnéia, percepção de fadiga periférica e lactato corrigidos pelo tempo de exercício em 

pacientes com DPOC não-hipoxêmicos ou levemente hipoxêmicos. Entretanto, nosso 

resultados indicam que houve prejuízo transitório no QO2mv no início do exercício, que 

foi compensado por melhora subseqüente, justificando assim os efeitos heterogêneos 

do O2 na cinética do O2p. Portanto, as consequências da HiOX na taxa de aumento 

do metabolismo oxidativo no início do exercício intenso nessa sub-população de 

pacientes parece depender de um complexo balanço entre os efeitos negativos iniciais 

no fluxo sanguíneo microvascular e as posteriores conseqüências positivas nos 

determinantes difusivos e/ou convectivos do transporte capilar-muscular de O2. 

Palavras-chaves: DPOC, hiperóxia, exercício, oxigênio, fluxo sanguíneo 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A intolerância ao esforço na DPOC 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é considerada uma 

doença evitável e tratável, sendo caracterizada por limitação ao fluxo aéreo não 

totalmente reversível, usualmente progressiva e associada com uma resposta 

inflamatória anormal dos pulmões à exposição de partículas gasosas nocivas como a 

fumaça do cigarro (1). 

Pacientes com DPOC comumente apresentam o fenômeno de 

hiperinsuflação dinâmica (HD), com progressivo aprisionamento aéreo e elevação do 

volume pulmonar expiratório final (VPEF). Como provável mecanismo, o aumento da 

resistência ao fluxo aéreo e a perda da elastância pulmonar determinariam um tempo 

expiratório progressivamente insuficiente para a expiração de todo o volume pulmonar 

previamente inalado (2). 

Um dos principais sintomas apresentados por pacientes portadores 

de DPOC é a limitação à prática de exercícios físicos. A baixa capacidade ventilatória 

acaba por alterar a mecânica respiratória reduzindo a força e a endurance dos 

músculos respiratórios que, em associação com alterações nas trocas gasosas e 

aumento da pressão positiva expiratória final intrínseca (PEEPi),  ocasiona um aumento 

do trabalho ventilatório, resultando em quadros de intensa dispnéia e redução da 

tolerância ao exercício físico (3-5). 

Além do comprometimento ventilatório, pacientes com DPOC 

frequentemente desenvolvem disfunção muscular esquelética, desnutrição, redução do 

índice de massa corporal, osteoporose, anemia e depressão, podendo chegar a quadro 

de hipertensão pulmonar e falência cardíaca (6).  

O comprometimento da musculatura periférica, em particular, vem 

sendo amplamente descrito em pacientes com DPOC (7-10) já que cerca de 2/3 desses

pacientes interrompem o exercício com “dor muscular” como sintoma limitante ou 

adjuvante (11).
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1.2 Hipoxemia arterial e suas consequências na DPOC

A hipoxemia crônica (PaO2 <55mmHg) ocasiona várias alterações 

clínicas e fisiológicas em pacientes com DPOC resultando em prejuízos na qualidade 

de vida e piora do prognóstico. Entre as alterações mais visíveis podemos citar os 

quadros de dispnéia por estimulação direta dos corpos carotídeos e redução da 

capacidade de exercício. Além disso, a produção aumentada de eritropoetina causando 

eritrocitose, aumenta a capacidade de carreamento de oxigênio o que, a longo prazo,  

pode resultar em policitemia, hipertensão pulmonar e falência do ventrículo direito. Em 

níveis celulares, ocorre redução da função mitocondrial, glicólise anaeróbia e aumento 

da relação lactato/ piruvato (12 e 13).  

Baker e colaboradores em um estudo com individuos saudáveis que 

realizaram exercício máximo em cicloergômetro verificaram que, após 30s de exercício, 

houve aumento na concentração sanguínea de hidroperoxidase lipídica, um marcador 

de stress oxidativo muscular (14).  

Da mesma forma Pattwell e colaboradores (15), também em 2004, 

mostraram que a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) após o exercício 

seria uma resposta normal da musculatura esquelética ao aumento da contração 

muscular tendo papel fundamental na adaptação ao exercício físico. As ROS são 

subprodutos da cadeia transportadora de elétrons e surgem durante aumento da 

respiração mitocondrial, sendo que, em condições fisiológicas, são tamponadas para 

evitar dano oxidativo dos lipídeos mitocondriais e acúmulo de lipofuscina, outro 

marcador de dano oxidativo celular (16). Entretanto em hipóxia, como ocorre inadequado 

fluxo de oxigênio (QO2) e transporte de elétrons para a cadeia respiratória mitocondrial, 

há redução das defesas antioxidantes e acúmulo das ROS (17).  

Koechlin e colaboradores (18) realizaram um estudo em pacientes 

com DPOC para verificar se a hipoxemia crônica teria efeito adicional na piora do

stress oxidativo da musculatura periférica. Para tal, os autores estudaram 9 pacientes 

hipoxêmicos e 9 normoxêmicos com DPOC durante exercício de extensão de joelho 

até a exaustão. Foi realizada biópsia do músculo vasto lateral antes e após 48h do 

exercício para verificar o stress oxidativo (avaliado pela peroxidação lipídica e pelos 

níveis de proteínas oxidadas) e reação inflamatória muscular (através da quantificação 

dos neutrófilos musculares e níveis do fator de necrose tumoral α (TNF-α)). Os autores 
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verificaram, em conformidade com os estudos de Serres e colaboradores (19) que a 

hipoxemia crônica associou-se com menor tempo de exercício e piora do stress

oxidativo muscular tanto no repouso quanto após o exercício. Porém, ao contrário do 

estudo de Takabatake e colaboradores (20), que encontraram correlação negativa entre 

pressão arterial de oxigênio (PaO2) e níveis de TNF-α, os autores observaram que, 

apesar dos indivíduos hipoxêmicos terem apresentado maiores valores basais de 

neutrófilos em relação aos normoxêmicos, essas taxas não se alteraram de modo 

significativo durante o exercício. Em adição, os autores não detectaram a presença do 

TNF-α mostrando incertezas em relação ao papel da inflamação no aumento do stress

oxidativo induzido pelo exercício em pacientes com DPOC. 

No estudo de Takabatake e colaboradores (20) citado acima, onde foi 

encontrado correlação negativa entre PaO2 e presença de TNF-α, os autores sugerem 

que a hipoxemia poderia intensificar o stress oxidativo muscular através da indução de 

um processo inflamatório na musculatura esquelética desse pacientes, podendo 

resultar em quadros de caquexia, característica marcante em muitos pacientes com 

DPOC. Entretanto, Wagner (21) observou que, apesar da hipoxemia ser considerada 

uma das causas do desenvolvimento de caquexia em pacientes com DPOC devido 

aumento de mediadores inflamatórios musculares, indivíduos saudáveis residentes em 

altas atitudes e que, portanto, possuem valores similares de PaO2, ainda não 

desenvolveram caquexia. Da mesma forma, muitos pacientes com DPOC e grau similar 

de hipoxemia, não são caquéticos. Assim, a importância da hipoxemia como fator de 

desenvolvimento de caquexia em pacientes com DPOC permanece incerta.  

 Allaire e colaboradores (22) também encontraram, durante exercício 

incremental máximo, acúmulo de lipofuscina no vasto lateral de pacientes com DPOC 

em comparação com indivíduos saudáveis concluindo que o prejuízo oxidativo do 

tecido muscular possa estar envolvido na disfunção muscular esquelética em pacientes 

com DPOC. 

 Desta forma, a adequada oxigenação muscular periférica parece 

ser condição relevante para a prevenção do acúmulo excessivo de produtos lipídicos 

oxidados, sugestivos estes de stress oxidativo aumentado.  
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1.3 Efeitos sistêmicos da suplementação de O 2 no exercício 

A suplementação de oxigênio (O2) tem o potencial de aumentar a 

tolerância ao exercício em pacientes com DPOC que não são extremamente 

hipoxêmicos (ou seja, não candidatos a oxigenoterapia crônica domiciliar) por 

diferentes mecanismos. A hiperóxia (HiOX) leva à redução da estimulação hipóxica dos 

seios carotídeos, vasodilatação da circulação pulmonar e aumento do O2 arterial. Os 

dois últimos mecanismos podem potencialmente reduzir a estimulação dos seios 

carotídeos em níveis elevados do exercício pelo aumento do O2 disponível para os 

músculos em atividade e pela ocorrência de uma acidemia lática (5).  

O’Donnell e colaboradores (23) administraram 60% de O2 em 

pacientes levemente hipoxêmicos com limitação crônica ao fluxo aéreo durante 

exercício submáximo e observaram alívio na sensação de dispnéia que poderia ser 

justificada pela redução na demanda ventilatória associada com redução nos níveis de 

lactato sanguíneo. Alguns anos depois, esse mesmo grupo (24), estudando a relação 

entre capacidade de exercício, demanda ventilatória, volumes pulmonares operantes e 

dispnéia durante hiperóxia (HiOX à 60%) em pacientes hipoxêmicos com DPOC 

verificaram que a melhora na capacidade de exercício com O2 poderia ser explicada, 

pelo menos em parte, pela combinação de redução na demanda ventilatória, melhora 

nos volumes pulmonares operantes e alívio da dispnéia. Emtner e colaboradores (25)

também encontraram melhora da capacidade de exercício em pacientes normoxêmicos 

com DPOC durante HiOX além de redução da demanda ventilatória em isotime.  

O O2 também tem mostrado efeito benéfico na hemodinâmica 

pulmonar de pacientes com DPOC. Fujimoto e colaboradores (26) observaram que a 

inalação de O2 durante o exercício não apenas melhorou o desempenho desses 

pacientes, como também amenizou os quadros de hipertensão pulmonar, 

provavelmente em decorrência da inibição do fenômeno de vasoconstrição hipóxica e 

redução na pressão de oclusão arterial. Além disso, os efeitos iniciais do O2 podem ter 

resultado em redução da hiperinsuflação dinâmica (HD) através da redução da 

demanda ventilatória durante o exercício.  

Em adição, há relato na literatura do papel do O2 em atrasar o 

surgimento da fadiga muscular periférica, o que também pode contribuir para a melhora 

no tempo de endurance. Gosselin e colaboradores (27), investigando os efeitos da 

suplementação de 30% de O2 na atividade elétrica da musculatura do quadríceps de 
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pacientes levemente hipoxêmicos com DPOC, encontraram melhora da atividade 

elétrica muscular durante exercício dinâmico através do aumento da amplitude da onda 

M e redução da sua duração, sugerindo que a despolarização da membrana foi 

facilitada e que houve aumento na excitabilidade das fibras musculares. 

Assim podemos ver que, apesar das diferenças metodológicas dos 

diversos estudados, a HiOX parece ser realmente benéfica não somente nos pacientes 

hipoxêmicos como também naqueles levemente hipoxêmicos ou não-hipoxêmicos com 

DPOC. Entretanto, os reais mecanismos responsáveis pela melhora na tolerância ao 

exercício físico em pacientes não-hipoxêmicos frente à suplementação de O2 ainda 

permanecem obscuros, reforçando a importância do seu estudo nessa população. 

1.4 A cinética do O2p e oxigenação muscular periférica ( ∆HHb)  

A relação entre oferta e consumo de O2 para a musculatura em 

exercício depende da função coordenada dos sistemas respiratório, cardiovascular e 

músculo-esquelético (28).  Hoje em dia, muitos são os trabalhos explorando a cinética 

da captação de oxigênio ( O2) e sua relação com a saúde e a doença para tentar 

elucidar muitas das duvidas acerca das alterações fisiológicas de diferentes patologias 
(28-34). Da mesma forma, a cinética da oxigenação muscular periférica durante o 

exercício, mensurada através dos valores das variações da deoxihemoglobina (∆HHb) 

pela técnica da espectroscopia por raios quase-infravermelhos (NIRS – near infrared 

spectroscopy), tem sido muito utilizada na tentativa de fornecer informações úteis em 

relação à determinação dos efeitos de diferentes intervenções na dinâmica da oferta de 

O2 em relação ao O2 muscular ( O2m) em pacientes (35 e 36). 

Como há muito reconhecido, condições e/ou patologias que 

apresentam reduzida habilidade de disponibilizar e/ou utilizar O2 resultam em 

lentificação da cinética da captação de oxigênio pulmonar ( O2p) (34).   

De acordo com a equação de Fick [ O2 = QO2mv x dif(a-v)O2], 

podemos verificar que o fluxo microvascular de O2 (QO2mv) está intimamente 

relacionado com as alterações do O2 e da diferença artério-venosa de O2 (dif(a-v)O2) 
(37). Como a ∆HHb, estimada pela NIRS, se aproxima tanto de modo quantitativo 

quanto qualitativo da dif(a-v)O2 
(38 e 39), inferências a respeito da cinética do QO2mv
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poderiam ser realizadas com base no padrão de respostas simultâneas da ∆HHb e do 

O2 após o início do exercício.  

Estudos têm relatado que o QO2mv apresenta uma resposta bifásica 

com uma fase inicial rápida, determinada pelos efeitos combinados da contração 

muscular e possível rápida vasodilatação, seguidos de uma segunda fase lenta que 

parece ter relação com o equilíbrio dinâmico entre oferta e utilização de O2
(40 e 41)

. Por 

outro lado, a resposta do O2m parece ser caracterizada por uma função mono-

exponencial desde o início da contração muscular (39). Desse modo, o padrão de 

resposta da ∆HHb mostraria  um atraso precoce, onde a disponibilidade de O2 seria 

suficiente, ou excederia a demanda, aumentando rapidamente quando a cinética do 

fluxo sanguíneo capilar seria mais lenta que a taxa de mudança do O2
(28,42 e 43) . 

Assim, a taxa de variação da ∆HHb seria o inverso da cinética do QO2mv (40 e 43). 

Existem evidências de que, em resposta ao exercício de moderada 

intensidade, a cinética do O2p estaria limitada por perturbações metabólicas nos 

rabdomiócitos associada com DPOC (44-46). Nery e colaboradores (44), já em 1982, 

verificaram que a lentificação na cinética da fase II (“metabólica” ou “muscular”) do 

volume minuto ( E), O2p e liberação de gás carbônico pulmonar ( CO2p), bem como 

da freqüência cardíaca (FC) e pulso de O2 na maioria dos pacientes com DPOC, em 

comparação com indivíduos saudáveis, provavelmente estaria mais relacionada com 

lentificação na resposta cardiovascular do que com qualquer outro índice de função 

respiratória. A significativa correlação entre o aumento na fase I do E e o aumento da 

FC e O2p seriam consistentes com o conceito de que a hiperpnéia induzida pelo 

exercício teria uma base cardiodinâmica. A respiração com O2 não alterou o aumento 

do E na fase I, mas lentificou a cinética da fase II na maioria dos indivíduos. Estes 

autores sugeriram que o papel atribuído aos corpos carotídeos no controle ventilatório 

durante o exercício em indivíduos normais também poderia ocorrer em pacientes com 

DPOC. Vinte anos depois, Somfay e colaboradores (31) estudando os efeitos da 

suplementação de O2 em pacientes normoxêmicos com DPOC durante exercício físico, 

não encontraram aceleração da cinética do O2, mas encontraram lentificação nas 

respostas dinâmicas do CO2 e E em ambos os grupos. Os autores também 

acreditam que o menor requerimento ventilatório durante o exercício com HiOX não foi 

relacionado à melhora na função muscular mas provavelmente consequência da 

inibição direta de quimiorreceptores. Entretanto, durante altas intensidades de 

exercício, o elevado drive ventilatório e anormalidades na mecânica da respiração (46), 
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prejuízos na função endotelial (47), hipertensão pulmonar (48), alterações na reatividade 

vascular (49) e no metabolismo aeróbio (50) poderiam lentificar a resposta central e 

periférica da oferta de O2 de tal modo que afetasse a disponibilidade de O2 para a 

musculatura em atividade (51).  

Nosso grupo mostrou recentemente que, comparado com indivíduos 

saudáveis, pacientes com DPOC apresentam lentificação da cinética do O2 e débito 

cardíaco (QT), além de aceleração na cinética da ∆HHb no início do exercício de alta 

intensidade mostrando o impacto negativo das alterações cardiocirculatórias centrais e 

periféricas na relação entre oferta e utilização de O2 nesses pacientes (52). Além disso, 

ao suplementarmos esses pacientes com uma mistura de gases específica que reduz a 

HD e melhora os ajustes cardiovasculares centrais (Helio à 79% e O2 à 21%)), 

observamos lentificação da cinética da ∆HHb mostrando que a melhora na oferta de O2

provavelmente resulta em incremento na dinâmica do QO2mv muscular (36). 

Assim, o real entendimento do comportamento dinâmico entre oferta 

e utilização de O2 pela musculatura em atividade tem sido considerado ferramenta 

fundamental no esclarecimento da limitação à atividade física em pacientes com DPOC 

e no estudo de terapias que possam minimizar esse quadro.  

1.5 Efeitos da HiOX na cinética do O2p 

   

Apesar de todos os efeitos benéficos da HiOX relatados acima, 

ainda não existe um consenso quanto a real eficácia da HiOX em aumentar a 

disponibilidade convectiva de O2 para a musculatura periférica otimizando assim o 

desempenho físico. 

Alguns estudos têm mostrado que, em indivíduos saudáveis, a HiOX 

realmente melhora a capacidade de exercício porém sem alterações significativas na 

cinética do O2
(29 e 32). De acordo com Hughson e colaboradores (29), em um estudo 

realizado com indivíduos saudáveis respirando três misturas gasosas diferentes 

(hipóxia (14%), normóxia (NOX=21%) e HiOX (70%)), houve lentificação da cinética do 

O2 em hipóxia sendo que, comparando NOX com HiOX, não foram encontradas 

diferenças significativas em termos de cinética do O2p. Da mesma forma, Wilkerson e 

colaboradores (32) verificaram a influência da HiOX (50% O2) na cinética do O2p em 
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indivíduos saudáveis durante transição para o exercício moderado, intenso e supra-

máximo em cicloergômetro e constataram que a HiOX não influenciou a cinética da 

fase II do O2p em qualquer intensidade de exercício sugerindo então que a cinética do 

O2p, em indivíduos saudáveis, não seria influenciada pelas limitações no transporte 

difusivo de O2. 

Ao contrário dos achado prévios, Linnarsson em 1974 (53) já havia 

demonstrado, através da redução do déficit de O2 durante exercício em indivíduos 

saudáveis, aceleração da cinética do O2p com HiOX. MacDonald e colaboradores (30) 

também encontraram aceleração da cinética do O2p em indivíduos saudáveis com 

HiOX mostrando que, em NOX, possa existir limitação na disponibilidade de O2.  

Com o envelhecimento, ocorre uma lentificação na cinética do O2 

(54)
. Porém, Bell et al (55) ao estudarem os efeitos da suplementação de O2 em indivíduos 

idosos não verificaram melhora na constante de tempo (τ) do O2 como poderia ser o 

esperado. Entretanto, os indivíduos foram submetidos a exercício de moderada 

intensidade, o que pode ter contribuído para a ausência na reposta positiva ao O2.  

Em pacientes com DPOC também não há consenso sobre os efeitos 

da HiOX na cinética do O2. Nós recentemente mostramos lentificação da cinética do 

O2 em exercícios de alta intensidade em pacientes com DPOC em comparação com 

indivíduos saudáveis (52) sendo que, como mencionado, a mesma foi acelerada durante 

respiração com uma mistura de Heliox (36). Palange e colaboradores (50) também 

encontraram aceleração da cinética do O2 com HiOX em pacientes levemente 

hipoxêmicos com DPOC. Em contraste, Somfay e colaboradores (56) observaram que a 

HiOX não resultou em aceleração da cinética do O2 em pacientes com DPOC, 

sugerindo que os achados contraditórios aos de Palange poderiam ter sido decorrentes 

de um inadequado tempo de respiração com O2, não permitindo equilíbrio dos gases 

inalados. 

Nos estudos citados acima, o objetivo principal dos autores era 

verificar os efeitos da HiOX no O2 sem, entretanto, relacioná-los com qualquer 

alteração em termos de fluxo sanguíneo muscular periférico deixando uma grande 

lacuna nos conhecimentos à respeito de tal terapia. Em 1993, Knight e colaboradores 
(57) avaliaram os efeitos da HiOX no transporte periférico de O2 em indivíduos saudáveis 

durante exercício de alta intensidade em cicloergômetro e também verificaram o 

impacto da HiOX no consumo máximo de oxigênio ( O2máx). Os autores não 
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encontraram alterações no fluxo sanguíneo venoso apesar da melhora no O2máx, o 

que poderia sugerir uma ausência de efeitos significativos da HiOX sobre o  fluxo 

sanguíneo muscular periférico nessa população. De fato, existem estudos clássicos 

desde a década de 70 mostrando os efeitos vasoconstrictores do O2 na musculatura 

esquelética tanto de animais (58 e 59) quanto humanos (57 e 60) o que aumenta ainda mais 

nossas dúvidas à respeito dos reais efeitos dessa terapia na vasculatura muscular 

periférica. Dulling (58), estudando os efeitos de soluções com diferentes pressões de O2

(PO2) na musculatura esquelética de ratos, encontrou redução no diâmetro médio das 

arteríolas mediante aumento na PO2 sendo o primeiro a levantar a hipótese dos efeitos 

vasoconstritores do O2. Além disso, os autores verificaram que, provavelmente, esses 

resultados não foram decorrentes de efeitos diretos do O2 na musculatura lisa vascular 

já que, reduções na tensão perivascular de oxigênio, coincidiram com reduções no 

diâmetro desses vasos. Na sequência, Welch e colaboradores (60), investigando os 

efeitos da HiOX (60% e 100% O2) no metabolismo e fluxo sangüíneo periférico durante 

o exercício em indivíduos normais que praticavam atividade física regular, verificaram 

que, embora o conteúdo arterial de oxigênio (CaO2) no sangue tenha aumentado com 

HiOX, houve redução do fluxo sanguíneo para a musculatura em atividade 

(~600ml/min) (Figura 1 ). Além disso, os autores encontraram valores similares para 

O2 na presença ou ausência de O2 adicional. Esse estudo foi a primeira evidência 

direta em humanos de que o fluxo sanguíneo para os grupos musculares ativos pode 

estar reduzido durante HiOX.  
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Figura 1:  Redução do fluxo sanguíneo para os membros inferiores durante exercício 

cicloergométrico sob HiOX (100% O2) comparativamente à atividade realizada com respiração 

em ar ambiente (AR) em indivíduos saudáveis. Os experimentos foram conduzidos à 150W 

(círculo aberto), 95% da carga máxima (triângulos abertos) e aproximadamente 110% da 

potência máxima aeróbica (triângulos fechados). (Modificado de Welch et al. J Appl 

Physiol.1977;42:385-390) (60). 

Bredle e colaboradores (59), em estudo realizado com animais 

durante o repouso, também encontraram redução do fluxo sanguíneo com HiOX. Para 

tal, os autores perfundiram a musculatura periférica de cachorros com sangue autólogo 

em condições hiperóxicas (PO2>500torr) em um oxigenador de membrana, enquanto o 

animal era ventilado em ar ambiente. Os cachorros foram submetidos à normocitemia e 

anemia e foram realizados dois tipos de protocolo: primeiramente, eram permitidas 

variações no fluxo sanguíneo mantendo a pressão de perfusão constante e, em 

seguida, para minimizar qualquer déficit de perfusão local decorrente da ação direta da 

HiOX na vasculatura periférica, o fluxo sanguíneo foi mantido constante sendo 

permitido variações na pressão de perfusão. Os autores verificaram que, com o 

protocolo de pressão constante, houve redução do O2 em decorrência de uma ação 

direta da HiOX local causando vasoconstricção, enquanto no protocolo de fluxo 
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constante, com a manutenção do fluxo sanguíneo periférico, houve melhora no quadro 

de redução da oxigenação tecidual observado no outro protocolo (Figura 2 ). Assim, os 

autores concluíram que o O2 agiu diretamente na musculatura lisa vascular causando 

restrição ao fluxo e má-distribuição.   

Figura 2: Fluxo sanguíneo muscular periférico num protocolo de pressão constante e outro de 

fluxo constante. Observe que, durante hiperóxia sob pressão constante, houve redução do 

fluxo sanguíneo periférico tanto nos indivíduos normocitêmicos (NORM) quanto no grupo 

anêmico (ANEM) (Modificado de Bredle et al. J Appl Physiol.1988; 65(5): 2057-2062) (59).

Portanto, persistem dúvidas ao real potencial da HiOX em acelerar a 

cinética do O2m e melhorar a oxigenação tissular (i.e., lentificar a extração fracional 

de O2 (~ ∆HHb) e/ou reduzir sua amplitude de variação) em pacientes com DPOC não- 

ou levemente-hipoxêmicos, ou seja, sem indicação para oxigenoterapia crônica 

domiciliar.



OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos da presente investigação, envolvendo indivíduos não-

hipoxêmicos ou levemente hipoxêmicos com DPOC moderada à grave submetidos a 

testes submáximos de exercício, foram: 

• Investigar se a suplementação aguda de O2 (HiOX) poderia alterar a dinâmica 

entre oferta e consumo de oxigênio microvascular na transição do exercício leve 

(sem carga) para o intenso. 

Secundariamente, objetivou-se: 

• Avaliar se os possíveis efeitos da HiOX na oxigenação tecidual tissular teriam 

efeito modulador na taxa de incremento da utilização muscular de O2, como

estimada pela fase II da cinética do O2p. 

A hipótese principal do estudo foi a de que as conseqüências 

negativas da HiOX no fluxo convectivo de O2 poderiam reduzir, ou mesmo anular, o 

seu potencial efeito benéfico no transporte difusivo de O2 resultando assim em 

inalteração, ou mesmo prejuízo, na taxa de utilização muscular de O2. 



MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 

3.1 Desenho do Estudo 

Estudo randomizado, controlado, duplo-cego, prospectivo e 

transversal. 

3.2 Amostra  

Foram selecionados inicialmente 23 pacientes do sexo masculino, 

não-hipoxêmicos ou levemente hipoxêmicos (PaO2>60mmHg) portadores de DPOC 

com gravidade moderada à acentuada (VEF1/CVF < 0,7 e VEF1 entre 30 e 60% do 

previsto), estáveis clinicamente e sem outras patologias associadas ou contra-

indicações para a realização de testes de exercício. Entretanto, quatro indivíduos não 

concluíram a última etapa do estudo (exacerbação do quadro); portanto, nossa análise 

baseia-se em 19 indivíduos. Foram excluídos do estudo: pacientes com asma; em uso 

diário de corticosteróides orais; portadores de cardiopatias ou doenças 

neuromusculares que impossibilitassem o desempenho ao exercício; não adaptação ao 

cicloergômetro verificado na familiarização ao teste de exercício; e aqueles com 

intolerância ao uso do dispositivo ventilatório não-invasivo. Todos os pacientes 

assinaram um termo de consentimento formal, livre e esclarecido, como aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP-EPM 

(ANEXO I). 

3.3 Procedimentos 

3.3.1 Visita 1 

  

Todos os indivíduos foram submetidos a uma avaliação clínica 

padronizada (ANEXO II) realizada pelo médico pneumologista responsável pelo setor, 
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para garantir a estabilidade clínica do mesmo (sugerida por inalteração do esquema 

terapêutico nos 2 meses precedentes e sem uso de corticosteróides orais) e verificar 

qualquer fator que pudesse inviabilizar a participação no projeto.  

Na sequência, todos realizaram teste de função pulmonar 

(espirometria, capacidade de difusão pulmonar (DlCO) e volumes pulmonares) pré e pós 

o uso de broncodilatador (BD) para confirmar a gravidade da doença, além da 

gasometria arterial para exclusão de pacientes hipoxêmicos. 

Após familiarização com cicloergômetro (Corival® - Medical 

Graphics Corporation) os indivíduos realizaram teste cardiopulmonar de exercício 

incremental limitado por sintomas (incrementos de 5-10W/min) para determinação dos 

parâmetros de função aeróbia.  

3.3.2. Visitas 2 e 3 

Nas visitas subseqüentes foram realizados exames espirométricos 

pré e pós-BD para garantir estabilidade funcional do indivíduo em todas as etapas do 

estudo.  

Foram realizados de forma randomizada dois testes de exercício 

cardiopulmonar em cicloergômetro de potência constante e em dias separados, até o 

limite da tolerância (Tlim). As seguintes intervenções foram randomicamente testadas:  

(a) situação controle - Normóxia  (NOX= O2 à 21% e N2 à 79%) e 

(b) Hiperóxia  (HiOX= O2 à 50% e N2 à 50%). 

Em todos os testes, os indivíduos foram monitorados em relação aos 

aspectos hemodinâmicos, oxigenação muscular sistêmica e periférica, aspectos 

ventilatórios e lactacidemia. 
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3.4 Mensurações  

3.4.1 Testes de Função Pulmonar:  

Espirometria:  As medidas espirométricas pré- e pós-BD foram realizadas no sistema 

CPF-S (Medical Graphics Corporation-MGC, St. Paul, Mo. USA). A calibração de fluxo 

e volume era feita diariamente. Tanto para as medidas de capacidade vital forçada 

quanto lenta os indivíduos deveriam realizar pelo menos 3 manobras aceitáveis e 

reprodutíveis de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (SBPT) (61).  

 As manobras forçada e lenta eram repetidas após 20 minutos da 

administração inalatória de sulfato de salbutamol 400 µg na avaliação funcional basal. 

As mesmas recomendações foram seguidas nas espirometrias feitas nos dias dos 

testes de esforço, porém, somente após a administração da droga broncodilatadora. Os 

valores de referência utilizados neste estudo foram os obtidos previamente a partir de 

uma amostra da população brasileira adulta (62). 

Pletismografia de corpo inteiro:  Utilizada para obtenção do volume residual (VR), 

capacidade residual funcional (CRF) e capacidade pulmonar total (CPT). Realizada no 

sistema 1085 ELITE D (Medical Graphics Corporation-MGC, St. Paul, Mo. USA), 

seguindo-se as recomendações padronizadas pela SBPT (Figura 3 ). Os valores de 

referência foram obtidos em uma amostra da população brasileira saudável pelo nosso 

grupo (62).  

Capacidade de difusão pulmonar (DLco):  Foi mensurada pela técnica de Krogh 

modificada (respiração única sustentada por 10 segundos de 0,3% CO, 10% He, 21% 

O2, balanço de N2), no mesmo sistema da pletismografia de corpo inteiro (Figura 3 ), e 

os valores de referência foram obtidos em uma amostra da população brasileira 

saudável pelo nosso grupo (63). Os pacientes desenvolveram a manobra com um clipe 

nasal e em posição sentada tendo sido o procedimento previamente explicado e 

demonstrado por profissional devidamente qualificado. 
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Figura 3:  Cabine pletismográfica de volume constante, para mensuração das variações de 

pressão no seu interior e na boca (= alveolar). 

Gasometria arterial : Para coleta da gasometria arterial o paciente permaneceu na 

posição sentada, em repouso por 10 minutos, sendo 2ml de sangue coletado da artéria 

radial ao nível do túnel do carpo após manobra de Allen e heparinização da agulha e 

seringa. A amostra era analisada em aparelho de gasometria da marca Radiometer 

Copenhagen ABL 330TM. A técnica seguida foi a preconizada pelas Diretrizes para 

Testes de Função Pulmonar da SBPT (64). O CaO2 foi estimado pela fórmula abaixo 

onde se estabeleceu Hb=12g%: 

CaO2=1,34 x Hb x SpO2/100                        Equação (1) 
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3.4.2 Testes de exercício  

Incremental   

Os indivíduos permaneceram sentados no cicloergômetro, em 

repouso, durante 2 min, para coleta das variáveis basais. Após esse período, foram 

orientados a começar a pedalar com uma frequência de 60rpm (rotações por minuto) 

sem carga (0W) durante 3 min. Ao final desse período, foi introduzida uma carga com 

incrementos gradativos a cada minuto (5 ou 10W dependendo da avaliação subjetiva 

da capacidade física e da disfunção ventilatória) e solicitado a manutenção da 

frequência rotacional prévia. O teste foi limitado por sintomas, ou seja, interrompido 

mediante sensação de dispnéia ou desconforto periférico máximo que impossibilitasse 

a continuidade do mesmo, ou ainda, impossibilidade de manter a frequência de rotação 

previamente estabelecida por mais de 10 s. Caso o paciente apresentasse alterações 

eletrocardiográficas importantes, instabilidade hemodinâmica, tontura, palidez ou 

fraqueza, o teste poderia ser interrompido pelo médico responsável. 

Carga constante 

Os indivíduos permaneceram sentados no cicloergômetro, em 

repouso, durante 2 min, para coleta das variáveis basais. Após esse período, foram 

orientados a começar a pedalar com uma frequência de 60 rpm sem carga (0W) 

durante 3 min. Ao final desse período, foi introduzida uma carga constante e elevada 

de imediato (80% da máxima atingida no exercício incremental) e solicitado a 

manutenção da frequência rotacional prévia. O teste foi limitado por sintomas, sendo 

que o indivíduo foi orientado a mantê-lo até o Tlim, ou seja, deveria interrompê-lo 

mediante sensação de dispnéia ou desconforto periférico máximo que impossibilitasse 

a continuidade do mesmo, ou impossibilidade de manter a frequência de rotação 

previamente estabelecida por mais de 10 s. Caso o paciente apresentasse alterações 

eletrocardiográficas importantes, instabilidade hemodinâmica, tontura, palidez ou 

fraqueza, o teste poderia ser interrompido pelo médico responsável.  
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Variáveis   

Os testes cardiopulmonares de exercício foram realizados de acordo 

com os critérios da SBPT (65). Os dados obtidos foram direcionados para o CardiO2

System™ (MGC) para mensuração, respiração por respiração da captação pulmonar 

de oxigênio ( O2p, mL/min), liberação pulmonar de dióxido de carbono ( CO2p, 

mL/min), razão de trocas respiratórias (R), ventilação minuto (VE, L/min), frequência 

respiratória (f, rpm), equivalentes ventilatório para o O2 e CO2 ( E/ O2p e E/

CO2p), pressão parcial final de O2 e CO2 (PETO2 e PETCO2, mmHg) e tempo 

inspiratório, expiratório e total (TI, TE, e TTOT, s). Eletrocardiograma de 12 derivações 

foi continuamente monitorizado bem como avaliação contínua da saturação da 

oxihemoglobina por oximetria de pulso (SpO2). Os indivíduos foram questionados 

acerca da sensação de esforço ventilatório e cansaço nos membros inferiores a cada 2 

minutos, de acordo com a escala categórica de Borg.

Coleta de lactato sanguíneo 

A coleta do lactato sanguíneo foi realizada no lóbulo da orelha, após 

a assepsia da região, com uso de lanceta descartável. Amostras de sangue 

arterializado foram coletadas em tubo capilar heparinizado, dosado previamente para 

25µl. Imediatamente após a coleta, o lactato sanguíneo foi analisado no lactímetro 

portátil YSI (Yellow Springs Inc., USA) modelo1500 Sport (método eletro-enzimático). 

Os valores de lactacidemia foram expressos em mMol/L. As amostras foram obtidas no 

repouso, pico do exercício e 5° minuto de recuperaç ão de cada teste de carga 

constante. 
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3.4.3 Oxigenação Muscular Periférica: 

A determinação da oxigenação muscular periférica foi realizada pelo 

método de espectroscopia por raios quase infra-vermelho (near-infrared spectroscopy

ou NIRS). Através dessa técnica é possível mensurar de modo não-invasivo a relação 

entre disponibilidade e utilização de oxigênio pelos tecidos (42,66 e 67).  

O método se baseia na relativa facilidade que a luz infra-vermelha 

(700-1000m) passa através de tecidos biológicos (osso, pele e músculo), sendo que a 

quantidade de luz recuperada após a iluminação do tecido depende do grau de 

dispersão tecidual e da quantidade de absorção pelos cromóforos teciduais(42 e 68). É 

conhecido o papel de 3 moléculas na absorção da luz infra-vermelha durante 

mudanças no O2 tecidual: hemoglobina (Hb), mioglobina (Mb) e citrocomo C oxidase. 

Assim, o método permite a avaliação dinâmica das concentrações relativas das 

variações (∆) de oxihemoglobina (O2Hb), deoxihemoglobina (HHb), hemoglobina total 

(HHbtot) (ou seja, do volume de sangue local) e do estado oxidativo do cobre presente 

na citocromo c oxidase (68 e 69). 

Embora a distinção entre Hb e Mb no que diz respeito à absorção da 

luz infravermelha não possa ser feita, o sinal da HHb obtido por NIRS tem sido usado 

como um índice de extração local O2 refletindo o balanço entre a oferta e utilização de 

O2 na musculatura periférica (42, 69 e 70), já que as medidas da NIRS refletem, 

primariamente, mudanças nas pequenas arteríolas, capilares e veias, com o volume 

capilar representando cerca de 84% do volume microvascular muscular. Assim, 

assume-se que mudanças na HHb reflitam elevações na extração fracional de O2 e 

maior desoxigenação no território microvascular (69). 

De fato, diversos laboratórios têm utilizado o sinal da ∆HHb como 

indicador das mudanças na oxigenação microvascular durante o exercício (36,39,40,43,52 e 

70), já que o padrão de resposta da ∆HHb após o início do mesmo se aproxima, tanto 

de modo quantitativo quanto qualitativo, daquele apresentado pela dif(a-v)O2 
(38 e 72). 

Assim, ao se considerar a taxa simultânea de mudança do O2 pode se inferir, através 

do princípio de Fick, a respeito da cinética do fluxo sanguíneo muscular com base no 

padrão de resposta da ∆HHb após o início do exercício (39,69,73). 

O sistema NIRO200® (Hamamatsu Electronics, Japan) (Figura 4 ) 

não mensura os valores absolutos de HHb. Assim, os valores foram expressos como 
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delta (∆) da linha de base em unidades de µM/cm. O sistema foi “zerado” ao final do 

período de exercício sem carga, antes da introdução da carga do exercício submáximo.    

Figura 4:  Sistema NIRO 200®, Hamamatsu Electronics, Japan. 

Os probes (emissor de luz e fotorreceptor) foram posicionados no 

ventre do músculo vasto lateral (VL) do quadríceps esquerdo, entre o epicôndilo lateral 

e o trocanter do fêmur, fixados com fita adesiva apropriada e envoltos em uma faixa de 

neoprene para impedir a penetração da luz que poderia interferir na captação 

adequada do sinal (Figura 5 ). 

Figura 5:  Posicionamento dos probes no músculo VL do quadríceps esquerdo, fixados com fita 

adesiva apropriada e envoltos com faixa de neoprene. 



24 

3.4.4 Hemodinâmica não-invasiva 

Para tal análise, o equipamento utilizado foi o PhysioFlow (Manatec 

Inc, France), que é um monitor de débito cardíaco não-invasivo que fornece parâmetros 

hemodinâmicos utilizando análise de sinais de bioimpedância elétrica transtorácica. O 

PhysioFlow mede as mudanças na impedância pela aplicação de uma corrente elétrica 

alternada de alta freqüência (75KHz) e de baixa amplitude (3,8 mA) através do tórax. 

Dois conjuntos de dois eletrodos, um transmitindo e outro recebendo a corrente 

elétrica, são aplicados acima da fossa supraclavicular na base esquerda do pescoço e 

outro ao longo da linha espinhal na transição tóraco-lombar. Um par adicional é usado 

para monitorização eletrocardiográfica (Figura 6 ).  

Figura 6:  Posicionamento dos eletrodos para captação da impedância e do traçado 

eletrocardiográfico. Eletrodo azul e branco dispostos no triângulo lateral esquerdo do pescoço 

(emitem a corrente elétrica), eletrodo vermelho posicionado na metade superior do esterno 

(longilíneos) na linha de V1, ou metade inferior do esterno (brevilíneos), e eletrodo laranja 

posicionado em V6, sendo estes responsáveis pelo ECG. Eletrodos espinhais: verde e preto, 

posicionados na região dorsal ao nível da porção média do esterno e apêndice xifóide, 

respectivamente. 

Durante a monitorização hemodinâmica, os sinais de impedância e 

do registro de ECG são apresentados on-line. As principais variáveis obtidas 

dinamicamente durante o teste de exercício pelo PhysioFlow são: HR = Heart Rate 

(FC, bpm) , SV = Stroke Volume (VES, mL), CO= Cardiac Output (QT, L/min) e CI = 

Cardiac Index (índice cardíaco = QT /área de superfície corporal, L/min/m2) (Figura 7 ). 
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Figura 7: Principais variáveis obtidas dinamicamente pelo PhysioFlow durante os testes de 

exercício. 

3.4.5 Suplementação de Oxigênio 

Com o intuito de se administrar uma fração adequada de O2 e evitar 

sistemas de reserva e reinalação, foi utilizado o ventilador EVITA 4 (Dräguer Medical 

AG & Co. KgaA, Lübeck, Germany) para fornecimento de O2 durante os testes de 

exercício (Figura 8 ). Este ventilador microprocessado é conectado a fontes de ar 

comprimido através de válvulas redutoras mantidas em 4 Kgf para o seu perfeito 

funcionamento. Composto de um monitor, um circuito de dois ramos (inspiratório e 

expiratório) unidos por uma peça “Y” e uma interface, a suplementação de O2 era 

aplicada às vias aéreas do paciente de maneira não-invasiva. Os parâmetros 

ventilatórios utilizados foram mantidos fixos nas duas intervenções com o intuito 

apenas de vencer a resistência do circuito, alterando-se somente a fração inspirada de 

O2 (FiO2), de modo que a pressão de suporte ventilatório (PSV) e pressão positiva 

expiratória final (PEEP) não interferissem no desempenho dos indivíduos. 

Os parâmetros ventilatórios visualizados na tela do ventilador foram: 
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Normóxia (NOX):  modo ventilatório ASB (assisted spontaneous breathing), rampa 

inspiratória de 0,4s, PEEP de 2 cmH2O, PSV de 5 cmH2O e FiO2 de 21%. 

Hiperóxia (HiOX):  modo ventilatório ASB, rampa inspiratória de 0,4s, PEEP de 2 

cmH2O, PSV de 5 cmH2O e FiO2 de 50%. 

Como previamente recomendado (31), os indivíduos permaneceram 

de 10-15min sentados respirando a mistura hiperóxica, mantendo respirações 

profundas durante 7-10min para adequado equilíbrio dos gases inalados em regiões 

alveolares pobremente ventiladas, a fim de homogeneizar a ventilação alveolar e evitar 

elevações incorretas a respeito do O2p no início do exercício. 

Figura 8:  Ventilador EVITA 4 (Dräguer Medical AG & Co. KgaA, Lübeck, Germany). 

A conexão entre o circuito do respirador e a interface foi obtida por 

meio de conectores de polietileno, de modo que o pneumotacógrafo ficasse entre a 

interface e os ramos inspiratório e expiratório, permitindo monitorização dos parâmetros 

ventilatórios e dos gases exalados (Figura 9 ). 
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Figura 9:  Conexão entre a interface (máscara) e o circuito do ventilador para fornecimento de 

O2 e simultânea monitorização ventilatória. 

3.5 Análise dos dados 

Análise da Cinética da ∆∆∆∆HHb 

Como citado, a concentração de ∆HHb no exercício fornece uma 

aproximação da extração fracional de O2 na microcirculação, refletindo o balanço entre 

a oferta e utilização de O2 muscular (40). Nesse sentido optou-se pelo estudo da cinética 

da ∆HHb bem como seus valores em isotime, ou seja, em um mesmo intervalo de 

tempo, para determinação dos parâmetros de oxigenação muscular periférica.  

Utilizou-se um modelo matemático mono-exponencial decrescente 

positivo para caracterizar dinamicamente as respostas no início do exercício: 

∆[HHb] = [HHb]b + A . [1- e - (t -TD)/ τ]                     Equação (2) 

onde:  

b = valores basais 

A= amplitude de resposta 

t = tempo

TD = time delay (atraso de resposta) 
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τ = constante de tempo, ou seja, o tempo necessário para o desenvolvimento de 63% 

de uma resposta mono-exponencial. Portanto, valores menores indicam um rápido 

aumento, enquanto valores elevados indicam lentificação da resposta. 

Além disso, para calcular o tempo necessário para se atingir 63% de 

toda a resposta esperada da ∆HHb, foi calculado o MRT (Mean Response Time, ou 

tempo médio de resposta) através de: 

MRT = τ + TD                 Equação (3) 

Baseando-se na nossa experiência com a NIRS em pacientes com 

DPOC (36,52 e 74) e estudos prévios com outras populações (35) verificamos a presença de 

um “overshoot” na cinética da ∆HHb no início do exercício. Um modelo mono-

exponencial com 2 componentes foi aplicado para essa análise:  

∆ [HHb] = [HHb]b + A1
. [1- e –(t –TD1)/ τ1] – A2

. [1- e –(t –TD2)/ τ2]           Equação (4) 

onde 1 e 2 correspondem aos 2 componentes seqüenciais (crescente e decrescente), 

respectivamente. Esse modelo foi aplicado para definir adequadamente a duração do 

componente crescente, ou seja, o TD2. Considerando, entretanto, as incertezas a 

respeito do significado fisiológico do componente decrescente (parte descendente da 

curva), somente os parâmetros descritos para a análise do componente crescente 

(parte ascendente da curva) foram considerados para fins analíticos. 

Além disso, optamos por utilizar o calculo da área sob a curva da 

∆HHb desde o início do exercício até o surgimento de um estado-estável, como um 

índice adicional de magnitude de desoxigenação. Para tal foi utilizado o programa 

SigmaPlot versão 10.0 sendo que foram excluídos todos os pontos anteriores ao início 

do exercício e levado em consideração o menor tempo em comum entre as 

intervenções para obtenção do estado-estável. Assim obteve-se um gráfico com o 

mesmo número de pontos (dados em isotime) de modo a verificar as diferenças em 

relação à magnitude do sinal. 
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Análise da Cinética do O2p

Os valores de O2p foram obtidos respiração-por-respiração e 

interpolados segundo a segundo previamente à análise da cinética. As respostas do 

O2p ao exercício no domínio de intensidade usado no nosso estudo são 

caracterizadas pela presença de um componente lento (75). Inicialmente, verificamos a 

ausência do componente lento nos primeiros 180s após o inicio do exercício, 

certificando-se que o fitting mono-exponencial não foi distorcido por esse 

comportamento. No caso de ausência do componente lento, optou-se por analisar o 

sinal do O2p a partir dos 30s finais do exercício sem carga até o estado-estável. Caso 

contrário, os dados foram analisados dos 30s finais do exercício sem carga até 180s 

após o início do exercício.  

De modo similar à análise da ∆HHb, utilizamos o mesmo modelo 

matemático mono-exponencial decrescente positivo para caracterizar dinamicamente 

as respostas no início do exercício: 

[ O2] = [ O2]b + Ap
. [1- e –(t -TDp)/ τp]                     Equação (5) 

onde:  

b = valores basais 

A= amplitude de resposta 

p = componente primário

t = tempo 

TD = time delay (atraso de resposta) 

τ = constante de tempo 

3.6 Análise Estatística 

O número total de indivíduos a ser estudado na presente 

investigação (N) foi calculado tendo o Tlim como desfecho principal assumindo-se um 

risco α de 5% e poder estatístico de 80%, ou seja, risco β de 20%. 

Os dados obtidos foram analisados no Tlim e isotime. Para análise 

em isotime, foi levado em consideração o menor tempo de exercício em comum entre 
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as duas intervenções (HiOX e NOX). O programa estatístico utilizado foi o SPSS 

versão 13.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). Os resultados foram sumarizados como media 

± desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartil de acordo com a distribuição 

simétrica ou assimétrica das variáveis, respectivamente. Para contrastar os resultados 

entre sujeitos tanto no repouso quanto durante o exercício, foi utilizado o Teste t

pareado ou o teste de Wilcoxon quando apropriado. As respostas durante o estado-

estável foram comparadas em isotime; Correlação de Pearson foi utilizada para 

verificar o nível de associação entre as variáveis contínuas. O risco α considerado foi 

de 5% para todos os testes (p<0,05). 



RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características dos indivíduos e capacidade má xima de exercício  

Foram incluídos 19 pacientes do sexo masculino. Todos os 

pacientes apresentaram redução da capacidade máxima de exercício ( O2p pico abaixo 

do limite de normalidade) com aumento da relação VE/VVM (>0,8) e escores similares 

de dispnéia e desconforto muscular periférico como sintomas limitantes da tolerância 

ao exercício (Tabela 1 ). 

Tabela 1.  Características em repouso e respostas ao teste de exercício incremental 
(N=19). 

VARIÁVEIS VALORES 
Demográficas/antropométricas   
Idade (anos) 60,2 ± 6,6 
IMC (kg/m2) 25,2 ± 4,5 
Função Pulmonar
VEF1, % predito 43,3 ± 13,4 
CVF, % predito 82,0 ± 17,2 
CPT, % predito 116,9 ± 26,1 
VR, % predito 170,9 ± 55,4 
CI, % predito 76,7 ± 16,4 
DlCO, % predito 47,4 ± 12,5 
PaO2, mmHg 69 ± 7 
SaO2, % 93 ± 2 
PaCO2, mmHg  39 ± 5 
Pico Exercício Incremental
Carga, W 82 ± 27 

O2p, mL/min 1093 ± 342 
E, L/min 42 ± 14 
E /VVM 0,85 ± 0,19 

FC, batimentos/min 135 ± 14 
BORG dispnéia 6,7 ± 2,5 
BORG desconforto MMII 6,4 ± 3,7 

Valores em média ± DP. IMC: índice de massa corpórea; VEF1: volume expiratório forçado no 
primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; CPT: capacidade pulmonar total; VR: volume 
residual; CI: capacidade inspiratória; DlCO: difusão pulmonar do monóxido de carbono, PaO2: 
pressão arterial de oxigênio, SaO2: saturação arterial de oxigênio, PaCO2:  pressão arterial de 
dioxido de carbono, O2p: captação pulmonar de oxigênio, E: ventilação minuto, VVM: 
ventilação voluntária máxima, FC: frequência cardíaca, MMII: membros inferiores. 
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4.2. Respostas ao exercício 

4.2.1 Tolerância 

A intervenção HiOX esteve associada com aumento significante no 

Tlim em comparação com a intervenção controle em 18/19 pacientes (220 (112-608) vs

438 (179-1200), p<0.001) (Figura 10 ).  
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Figura 10:  Representação gráfica do tempo de tolerância ao exercício (valores em média (DP)) 

nas diferentes intervenções. (* p<0,05) 

4.2.2 Ajustes sistêmicos  

As respostas metabólicas, ventilatórias, hemodinâmicas, de 

oxigenação sistêmica, bem como outras análises relevantes (índice de dispnéia e 

desconforto periférico pela escala de BORG e concentração de lactato), estão 

sumarizados na Tabela 2 . 

Em relação às variáveis metabólicas, houve aumento do O2 com 

HiOX, tanto no pico do exercício quanto em isotime, com consequente redução da taxa 

de troca respiratória. Entretanto, não foram encontradas alterações significativas na 

taxa de eliminação de CO2. No que diz respeito aos aspectos ventilatórios, não foram 

NOX HiOX 

*
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encontradas alterações significativas com HiOX no pico do exercício. Entretanto, em 

isotime, HiOX resultou em redução do volume minuto através da redução significativa 

da frequência respiratória, além de aumento da reserva ventilatória [(1- ( E/VVM) x 

100] (p<0,05). 

Em termos de alterações hemodinâmicas, houve aumento 

significativo da FC de pico, provavelmente em decorrência do maior tempo de 

tolerância ao exercício físico na vigência da oferta extra de O2, o que não foi verificado 

em isotime. 

Como esperado, houve um incremento da SpO2 e CaO2 com HiOX 

tanto em isotime quanto no pico do exercício (p<0,05). 

Não foram encontradas diferenças entre as intervenções para 

desconforto periférico e sensação de dispnéia. Do mesmo modo, não foram 

encontradas diferenças na concentração de lactato no pico do exercício. Entretanto, ao 

corrigirmos essas variáveis pelo Tlim, encontramos redução da concentração de 

lactato, sensação de dispnéia e desconforto periférico com HiOX comparativamente ao 

grupo controle (p<0,05). 

Tabela 2:  Efeitos comparativos das duas intervenções em respostas fisiológicas 

selecionadas em exercício de alta intensidade e carga constante (N=19).  

  Tlim Isotime 

Metabolismo NOX HiOX NOX HiOX 
O2 (ml/min)  1112 ± 310 1432 ± 387* 1109 ± 305 1253 ± 268* 
CO2 (ml/min)  1109 ± 363 1213 ± 251  1109 ± 363 1122 ± 321 

R   0,99 ± 0,11 0,86 ± 0,13*  0,99 ± 0,11 0,89 ± 0,16* 

Ventilação         
E (L/min)  40 ± 12 39 ± 10  40 ± 12 36 ± 11* 
E/VVM  0,87 ± 0,24 0,81 ± 0,26  0,88 ± 0,25 0,74 ± 0,19* 

f (rpm) 28 ± 5 27 ± 5 28 ± 5 25 ± 6* 
VT (L)  1,57 ± 0,45 1,63 ± 0,45  1,60 ± 0,43 1,47 ± 0,39 

Hemodinâmica         

FC (bpm) 135 ± 19 145 ± 19* 135 ± 19 134 ± 20 

VES (ml) 98 ± 14 96 ± 20 98 ± 14 93 ± 20 

QT (L/min) 13,1 ± 2,6 13,9 ± 2,9 13,0 ± 2,6 12,4 ± 3,1 
Oxigenação 
Sistêmica         
SpO2 (%)  89 ± 3 97 ± 1*  90 ± 4 97 ± 2*
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CaO2 (ml/dl) 14,45 ± 0,6 15,7 ± 0,2* 14,96 ± 0,63 16,22 ± 0,37 *

Escala de BORG         
Dispnéia  6,2 ± 2,0 6,0 ± 2,1  - - 
Desconforto MMII  5,9 ± 2,9 5,6 ± 2,8  - - 

Outras variáveis         

Lactato 3,8 ± 1,3 3,8 ± 1,4 - - 
Dispnéia/ Tlim  1,8 ± 1,2 1,0 ± 0,8*  - - 
Desconforto 
MMII/Tlim  1,6 ± 1,1 0,9 ± 0,8*  - - 

Lactato/Tlim  0,9 ± 0,4 0,5 ± 0,3*   - -  
Valores em média ± DP. O2: captação de oxigênio, CO2: liberação de dióxido de carbono, R: 
quociente respiratório, E: volume minuto, VVM: ventilação voluntária máxima, f: frequência 
respiratória, VT: volume corrente, FC: frequência cardíaca, VES: volume de ejeção sistólico, QT: 
debito cardíaco, SpO2: saturação da oxihemoglobina por oximetria de pulso, CaO2: conteúdo 
arterial de oxigênio, Tlim: tempo limite de exercício, MMII: membros inferiores. * P<0,05 

4.2.3 Oxigenação muscular periférica no estado-está vel 

Em relação à oxigenação muscular periférica, não foram 

encontradas diferenças significativas no cálculo da área da extração de O2 (até o 

isotime) entre as intervenções, apesar de forte tendência à redução da mesma com a 

intervenção HiOX (p=0,06). Entretanto, em relação aos valores pontuais de ∆HHb no 

estado-estável encontramos redução significativa na presença de HiOX (Tabela 3  e 

Figura 11 ).  

Tabela 3: Efeitos comparativos das intervenções NOX e HiOX durante o período 

estado-estável em relação à oxigenação muscular periférica (N=11).

Oxigenação Periférica NOX HiOX

Área ∆HHb (U.A.) 3931 (4717) 3032 (3295) +

∆HHb estado-estável (µM/cm) 54,17 (54,93) 36,30 (31,10)* 

Valores em mediana (intervalo interquartil). ∆HHb: variação da deoxihemoglobina; U.A.: 

unidade arbitrária *p<0,05; +p=0,06. 
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Figura 11:  Representação gráfica comparativa dos valores de ∆HHb em isotime, mostrando 

menores valores com a intervenção HiOX num paciente representativo. 

4.2.4 Cinética do O2p e da ∆∆∆∆HHb 

4.2.4.1 Análise global 

 A análise da cinética da ∆HHb e do O2 só foi possível em 11 

indivíduos devido à dificuldade na obtenção de um sinal livre de interferências que 

acabou por tornar  tal análise inviável. 

Em relação à cinética do O2, não foram encontradas diferenças 

significativas em qualquer parâmetro analisado. 

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 4  e ilustrados na 

Figura 12 , podemos observar uma redução da τ com HiOX.  Da mesma forma, na 

intervenção HiOX, observamos uma tendência à redução da amplitude, além da 

presença de “overshoot” na maior parte dos pacientes estudados (7/11). Não foram 

encontradas diferenças significativas em relação ao tempo de atraso (TD) ou tempo 
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médio de resposta (MRT). Não houve correlação entre oxigenação muscular no inicio 

do exercício e Tlim com a intervenção HiOX (p>0.05).  

Tabela 4:  Análise da resposta cinética do consumo de O2 ( O2) e da extração fracional 

de O2 estimada pela ∆HHb (N=11). 

O2 NOX HiOX
A 696,9 (278,1) 685,7 (433,0) 
τ 61,3 (31,8) 67,0 (52,2) 
TD 18,4 (17,1) 26,3 (12,8) 
MRT 88,6 (34,3) 89,7 (37,1) 

∆∆∆∆HHb NOX HiOX
A 50,6 (38,3) 46,5 (38,0) 
τ 6,75 (3,02) 4,89 (2,41)* 
TD 10,46 (3,4) 10,57 (1,8) 
MRT 17,45 (4,8) 16,10 (4,2) 

Valores em mediana (intervalo interquartil ). A: amplitude, τ: tau - constante de tempo, TD: time 
delay – tempo de resposta efetivo, MRT: mean response time – tempo medio de resposta. * 
P<0,05 

Figura 12:  Representação gráfica da cinética da ∆HHb nas diferentes intervenções nos 180s 

iniciais do exercício de  carga constante em um paciente representativo. Observe que HiOX, 
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associou-se com aceleração da cinética da ∆HHb (redução da τ) indicando lentificação da 

oferta de O2 em relação à taxa de utilização, além da presença de “overshoot”. 

4.2.4.2 Análise individualizada 

A Figura 13  sumariza os achados individuais dos indivíduos 

estudados. Dos 11 pacientes analisados em termos da cinética da oxigenação 

periférica, 10 apresentaram aceleração da cinética da ∆HHb com HiOX (7,32 ± 2,72 vs 

4,94 ± 1,35, p<0,05) sugerindo redução na oferta convectiva de O2 no início do 

exercício. Consistente com esses achados, HiOX também esteve associada com a 

presença de “overshoot” (Figura 12 ) em 7 desses 11 pacientes o que estaria 

relacionado à um prejuízo na oferta microvascular de O2 
(8). 

Apesar desses efeitos negativos na oferta de O2 no início do 

exercício (aceleração da cinética da ∆HHb e presença de “overshoot”), 8 indivíduos dos 

10 que inicialmente demonstraram prejuízo inicial na cinética da ∆HHb, apresentaram 

redução dos valores de ∆HHb no estado-estável (56,67 ± 26,93 vs 31,26 ± 14,63, 

p<0,05) indicando melhora posterior na oferta de O2 com HiOX. 
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Figura 13: Representação gráfica individual da cinética da ∆HHb e  ∆HHb no estado-estável 

nas duas intervenções evidenciando predomínio no padrão de aceleração da cinética ∆HHb e 

redução dos valores de ∆HHb no estado-estável com HiOX. Esses dados sugerem que apesar 

do substancial declínio na oferta convectiva de O2 na fase inicial da transição houve 

compensação posteriormente evidenciada por melhora da oxigenação tissular. 

Além disso, a cinética do O2p apresentou um comportamento 

heterogêneo, tendo sido mais rápida em 6 dos 10  indivíduos que apresentaram 

aceleração da cinética da ∆HHb (76,1 ± 20,8 (NOX) vs 55,2 ± 22,9 (HiOX), p<0,05) 

(Figura 14 A ) e mais lenta em 5 indivíduos (65,0 ± 28,2 (NOX) vs 79,3 ± 23,9 (HiOX) 

(Figura 14 B ).  
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Figura 14: Representação gráfica dos efeitos da HiOX na cinética do O2p comparativamente 

à cinética da ∆HHb em dois pacientes representativos. Em A podemos observar que, apesar 

da aceleração da cinética da ∆HHb houve também aceleração da cinética do O2p no início do 

exercício na presença de HiOX. Entretanto, houve redução substancial da ∆HHb no estado-

estável o que pode ter contribuído para a melhora global da cinética do O2p Já em B

encontramos, além da aceleração da cinética da ∆HHb , lentificação da cinética do O2p o que 

seria uma resposta prejudicial. Observar que a discreta redução da ∆HHb no estado-estável, 

pode ter sido insuficiente para contrabalancear os efeitos negativos iniciais da HiOX.
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Apesar das evidências mostradas acima de comprometimento no 

QO2mv após o inicio do exercício (aceleração da cinética e presença de “overshoot”), 

pacientes que apresentaram aceleração da cinética do O2p com HiOX também 

apresentaram maiores reduções dos valores de ∆HHb no estado-estável comparado 

com os demais pacientes (HiOX – NOX= -23.4 (-55.5 to -5.8) µM/cm vs. -0.62 (-22.6 to 

10.7) µM/cm; p<0.05).  De fato, encontramos correlação significativa entre diminuição 

dos valores de ∆HHb no estado-estável e aceleração na cinética do O2 com HiOX (R= 

0,61; p<0,05) (Figura 15 ). 

Figura 15:  Relação entre cinética do O2p e ∆HHb estado-estável com HiOX mostrando que 

os indivíduos que apresentaram menores valores de τ O2p com HiOX, também apresentaram 

maiores reduções da ∆HHb no estado-estável com esta intervenção sugerindo que a posterior 

melhora na oxigenação muscular periférica foi crítica para acelerar a cinética do O2p com 

HiOX. 
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5. DISCUSSÃO  

O presente estudo parece ser o primeiro a ter avaliado os efeitos da 

HiOX nas taxas dinâmicas de oferta e consumo de O2 na transição do exercício leve 

(carga “zero”) para o intenso em pacientes normoxêmicos ou levemente hipoxêmicos 

com DPOC. Em consonância com estudos prévios que envolveram pacientes com 

perfil similar (56, 76-78) ou francamente hipoxêmicos (3, 5 e 24) encontramos aumento do 

Tlim com HiOX em relação à situação controle, que associou-se com elevação da 

reserva ventilatória e redução da dispnéia corrigida pelo Tlim. 

Apesar destes efeitos benéficos, a cinética mais rápida da ∆HHb no 

quadríceps femoral, mais especificamente no vastus lateralis, e a presença de um 

subseqüente “overshoot” na maior parte dos pacientes (7/11), sugerem que a HiOX 

tenha induzido substancial declínio na oferta convectiva de O2 na fase inicial da 

transição. Entretanto, houve subsequente redução da ∆HHb, sugerindo ulterior melhora 

da oxigenação tissular. Como provável consequência deste comportamento dual, a 

HiOX teve efeito heterogêneo na cinética de utilização muscular de O2, como estimada 

pela fase II da cinética do O2p, ou seja, 6 indivíduos apresentaram aceleração da 

cinética do O2p no início do exercício, enquanto os outros 4 indivíduos apresentaram-

na lentificada. Além disso, os pacientes que tiveram aceleração da cinética do O2p 

com HiOX foram os que apresentaram maiores reduções nos valores de ∆HHb no 

estado-estável em relação aos outros pacientes.  Desta forma, a melhora posterior da 

oxigenação periférica mais do que compensou o prejuízo inicial, acelerando assim a 

cinética do O2m neste sub-grupo de pacientes. 

Tais dados, em conjunto, demonstram a marcada diversidade dos 

efeitos da HiOX na oxigenação muscular periférica durante a transição para o exercício 

intenso em pacientes com DPOC. Mais especificamente, o efeito final da HiOX nos 

ajustes cinéticos do metabolismo oxidativo destes pacientes parece depender do 

balanço entre os mecanismos convectivos iniciais que reduzem a taxa dinâmica de 

oferta de O2 e dos mecanismos convectivos e/ou difusivos posteriores que tendem a 

incrementá-la. Entretanto, a importância destas variações na modulação independente 

da tolerância ao exercício permanece ainda incerta nesta população de pacientes. 
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5.1. Efeitos do O 2 na tolerância ao exercício físico 

A intolerância ao exercício físico na DPOC é multifatorial, refletindo 

uma combinação de fatores ventilatórios, cardiovasculares, de musculatura periférica e 

metabólica, sendo que a hiperinsuflação pulmonar é uma das características mais 

marcantes (3). Com a hiperinsuflação pulmonar, a respiração corrente acaba ocorrendo 

na porção menos inclinada da curva pressão-volume do sistema respiratório 

(aproximadamente a curva tensão-comprimento do diafragma), ocasionando aumento 

do trabalho muscular respiratório. A taquipnéia resultante acaba por gerar tempos 

expiratórios mais curtos, ocasionando assim, aprisionamento aéreo e aumento da 

distensão pulmonar. A respiração corrente move-se ainda mais para uma porção 

menos vantajosa da curva podendo resultar em fadiga diafragmática (78). 

A busca por terapias, medicamentosas ou não, que possam de 

alguma forma minimizar o trabalho ventilatório, a sensação de dispnéia e a 

hiperinsuflação dinâmica otimizando assim o desempenho ao exercício físico nessa 

população, tem sido frequentes (56, 74, 79 e 80).  

Nossa opção por avaliar os efeitos do O2 durante o exercício físico 

em pacientes com DPOC foi decorrente dos inúmeros estudos mostrando os efeitos 

benéficos da terapia através da redução do grau de HD secundário à queda no volume 

minuto aliviando a sensação de dispnéia (23 e 24), além de um possível aumento da PaO2

inibindo diretamente a estimulação de corpos carotídeos. Além disso, o O2 teria o 

potencial de aumentar o CaO2 promovendo melhora da oxigenação muscular reduzindo 

a produção de ácido lático e, como consequência, a estimulação dos corpos carotídeos 
(5 e 31). O O2 também tem mostrado papel importante na prevenção de dessaturação 

induzida pelo exercício, melhora na hemodinâmica pulmonar, aumento na oferta de O2

e melhora do metabolismo oxidativo tanto da musculatura periférica quanto ventilatória 
(26). 

Nossa opção por estudar uma fração inspirada de 50% de O2, foi 

baseada no trabalho desenvolvido por Somfay e colaboradores (56), que compararam 

os efeitos de diferentes frações inspiradas de O2 (21%, 30%, 50%, 75% e 100%) e 

concluíram que a oferta de 50% de O2 durante o exercício otimizou a redução da 

percepção de fadiga periférica e sensação de dispnéia, bem como o tempo de 

endurance em pacientes normoxêmicos com DPOC e que frações mais altas de O2 não 

resultaram em melhora clínica adicional.  
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De fato, em similaridade com esses autores, nós também 

encontramos melhora no tempo de endurance com HiOX e redução da percepção de 

dispnéia e fadiga periférica corrigidos pelo Tlim (Figura 10; Tabela2 ). 

Apesar da literatura evidenciar certa heterogeneidade nos estudos 

em relação à FiO2, todos tem mostrado resultados benéficos em pacientes com DPOC: 

redução ventilatória, alívio da dispnéia e melhora na capacidade de exercício (78).  

Em 1982, Scano e colaboradores (81), verificaram os efeitos da HiOX 

(100% O2) no padrão ventilatório e impedância tóraco-pulmonar de 10 pacientes com 

DPOC de gravidade moderada e encontraram aumento da carga máxima de trabalho 

além de redução da pressão de oclusão respiratória nos primeiros 0,1s medida na boca 

(P0,1), fluxo inspiratório médio (VT/Ti), VE, FC e f em isocarga. Além disso, ao 

verificarem a impedância tóraco-pulmonar através da relação P0,1/VE e P0,1/(Vt/Ti) 

verificaram discreta, mas significativa, redução do comando ventilatório. Assim, de 

acordo com os autores, a HiOX não somente teria o poder de reduzir o drive aferente 

químico como também reduzir levemente o drive aferente mecânico para o centro 

respiratório. A redução na impedância tóraco-pulmonar encontrada nesse estudo 

poderia ser explicada então, por um aumento na eficiência da musculatura respiratória 

e/ou redução na resistência das vias aéreas.  

Dez anos depois, Dean e colaboradores (76), estudando pacientes 

com DPOC grave e levemente hipoxêmicos também encontraram efeitos benéficos 

como aumento da capacidade de exercício e redução da sensação de dispnéia, além 

de correlação entre essas variáveis, ofertando, porém, menos O2 (40%).   

No trabalho de Somfay e colaboradores (56), utilizado como base 

para o nosso estudo na determinação da FiO2 a ser utilizada, os autores aventaram 

como hipótese para a melhora no tempo de endurance e redução da dispnéia o 

conceito de redução da estimulação ventilatória dos corpos aórticos e carotídeos pela 

HiOX. Além disso, com a redução do drive ventilatório, houve um prolongamento do 

tempo expiratório o que pode ter auxiliado na redução da hiperinsuflação amenizando 

assim a sensação de dispnéia.  

Do mesmo modo, O’Donnell e colaboradores (3), analisando 

pacientes graves e hipoxêmicos, realizando teste de exercício incremental com 

suplementação de O2 à 60%, concluíram que a melhora no tempo de endurance

poderia ser explicada, pelo menos em parte, pela combinação da redução da demanda 

ventilatória, melhora dos volumes pulmonares operantes e alívio da dispnéia. De 
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acordo com esses autores, pacientes que apresentam menores valores de CI no 

repouso são mais suscetíveis ao desenvolvimento de HD durante o exercício 

contribuindo assim para o aumento na percepção de desconforto respiratório limitando 

a progressão do exercício. Considerando que a CPT não é alterada de modo 

significativo durante o exercício, a CI seria um reflexo das alterações no VPEF. Assim, 

reduções na CI com o progredir do exercício refletiriam aumento do VPEF e não uma 

simples incapacidade de gerar esforço máximo por dispnéia ou fraqueza muscular. 

Logo, podemos verificar a importância do estudo de terapêuticas que minimizem os 

volumes pulmonares operantes, tanto em repouso quanto durante o exercício, como foi 

visto com a HiOX. Entretanto, no nosso estudo, não podemos afirmar se o O2 teria tido 

algum tipo de efeito benéfico em termos de alívio na HD já que não mensuramos a CI 

durante o exercício.

Em 2006, Peters e colaboradores (80), em um trabalho realizado com 

pacientes normoxêmicos com DPOC, verificaram os efeitos do O2 e BD de modo 

isolado e em associação na hiperinsuflação dinâmica. Os autores constataram que os 

efeitos da HiOX no padrão respiratório e volumes pulmonares operantes foram 

diferentes daqueles vistos com o BD nos mesmos pacientes. Enquanto o BD aumentou 

a CI, VT e VE, a HiOX esteve associada com redução  do VE como resultado de 

redução da f com mínimas alterações no VT ou CI. Em conformidade com esse 

trabalho, nós também encontramos redução do VE e f em isotime, sem alterações 

significativas em termos de VT. Os autores verificaram ainda que os efeitos do O2

isolado, ou em associação com BD foram mais pronunciados nos indivíduos mais 

graves e naqueles que apresentaram maior redução dos volumes pulmonares 

operantes durante o exercício. 

O O2 também tem mostrado papel relevante no retardo do 

surgimento da fadiga muscular periférica, o que também pode contribuir para a melhora 

no tempo de endurance. Gosselin e colaboradores (27), estudando pacientes com 

DPOC e levemente hipoxêmicos durante exercício incremental, encontraram melhora 

do metabolismo aeróbico, atraso no surgimento de fadiga muscular e maior 

excitabilidade e ativação para o mesmo nível de exercício em condições hiperóxicas 

(30% O2).  


