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RESUMO 

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é descrita como 

doença que gera uma limitação ao fluxo aéreo de caráter obstrutivo e crônico. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, vem sendo a quarta principal causa de 

morte, perdendo lugar apenas para o câncer, o infarto do miocárdio e a doença 

cerebrovascular. A redução de massa muscular e a sobrecarga da musculatura 

respiratória decorrentes da obstrução crônica ao fluxo aéreo eleva o gasto energético, 

levando os pacientes com DPOC a fadiga e dispneia. Objetivo: Avaliar a fadiga e a 

severidade da fadiga em paciente com DPOC. Metodologia: Trata-se de um estudo 

observacional, descritivo e transversal, composto por uma amostra selecionada por 

conveniência, com uma população de 9 indivíduos. Após a triagem, preenchimento da 

ficha de anamnese, leitura e assinatura do TCLE, estes responderam aos 

questionários para avaliar, a fadiga (DUFS e DEFS) e a severidade da fadiga (FSS) 

nesses indivíduos. Resultados: Os participantes apresentaram idade de 67,111,4 

anos. Em relação a fadiga foi observado que os participantes apresentavam sinais de 

fadiga moderado para o DUFS [25,0(21,0-26,0)], DEFS [26,0(24,0-32,0] e FFS 

[50,0(39,0-62,0)]. Além disso, foi observada uma correlação positiva apenas da DEFS 

com a FSS (r=0,72, p=0,024). Conclusão: Foi demonstrado que há uma relação entre 

a fadiga relatada nos exercícios e atividades de vida diária com a severidade da fadiga 

e de sintomas. 

PALAVRAS CHAVES: DPOC; Fadiga; Severidade da Fadiga.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is described as 

a disease that causes an obstructive and chronic airflow limitation. According to the 

World Health Organization, it has been the fourth leading cause of death, second only 

to cancer, myocardial infarction and cerebrovascular disease. Reduction in muscle 

mass and respiratory muscle overload due to chronic airflow obstruction increases 

energy expenditure, leading COPD patients to fatigue and dyspnea. Objective: To 

evaluate fatigue and severity of fatigue in a COPD patient. Methodology: This is an 

observational, descriptive and cross-sectional study composed of a convenience-

selected sample with a population of 9 individuals. After screening, filling out the 

anamnesis form, reading and signing the informed consent form, they answered the 

questionnaires to assess the fatigue (DUFS and DEFS) and the severity of fatigue 
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(FSS) in these individuals. Results: Participants were 67.111.4 years old. Regarding 

fatigue, participants showed signs of moderate fatigue for DUFS [25.0 (21.0-26.0)], 

DEFS [26.0 (24.0-32.0] and FFS [50. 0 (39.0-62.0)] In addition, a positive correlation 

was observed only between DEFS and FSS (r = 0.72, p = 0.024) Conclusion: It has 

been shown that there is a relationship between fatigue reported in exercises and 

activities of daily living with the severity of fatigue and symptoms. 

KEY WORDS: COPD; Fatigue; Fatigue severity. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresenta um crescimento 

constante entre a população, principalmente na população idosa. É descrita como 

doença que gera uma limitação ao fluxo aéreo de caráter obstrutivo e crônico 

(CECHETTI; SIMIONI; SCHMITT, 2012). Cerca de 5 a 10% da população adulta nos 

países industrializados, sofre com DPOC (GONÇALVES; SANTANA; AZEVEDO, 

2012). Antigamente era uma doença em que atingia apenas a população de homens, 

mas, atualmente, os números de óbitos vêm subindo frequentemente sendo o mesmo 

entre homens e mulheres, além de ser a doença respiratória de maior custo para a o 

Sistema Único de Saúde (SUS), (FERREIRA et al., 2013). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a DPOC vem sendo a quarta 

principal causa de morte, perdendo lugar apenas para o câncer, o infarto do miocárdio 

e a doença cerebrovascular, sendo estimado que no ano de 2020 a doença se torne 

a terceira maior causa de morte no mundo. Seu crescimento provém devido ao 

crescente número de pessoas que fazem uso do tabaco e também do envelhecimento 

da população, que cada vez se propõem um tempo de vida mais longínquo 

(FERREIRA et al., 2013). 

Recentemente a DPOC vem sendo caracterizada como uma doença 

multissistêmica devido aos processos inflamatórios causados no decorrer do seu 

progresso, processos esses que não são mais restritos apenas ao pulmão, mas sim a 

todo o sistema, tornando-se um processo inflamatório sistêmico. A hipoxemia e/ou 

hipercapnia, o stress oxidativo, a alteração na composição das fibras musculares, com 

predomínio de fibras rápidas, e a atrofia muscular são descritas como as causas desse 

quadro do comprometimento sistêmico (SANTOS; VIEGAS, 2012). O histórico de 

tabagismo, poluição ambiental, exposição a gases tóxicos, são condições que 

possibilitam o desenvolvimento da DPOC, mas o diagnóstico é determinado através 
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exames clínicos, sinais e sintomas (tosse, dispneia, produção de expectoração) e 

alteração da espirometria (ZANCHET; VIEGAS; LIMA, 2006), sendo a espirometria o 

exame mais específico utilizado para detectar e observar as alterações e limitações 

referentes ao fluxo aéreo pulmonar. A alteração da função pulmonar e dos músculos 

esqueléticos periféricos influenciam na tolerância ao exercício e consequentemente 

no comprometimento do condicionamento físico, elevando o nível de fadiga, com 

impacto negativo na capacidade física, na qualidade de vida e no aspecto 

psicossocial, podendo desenvolver doenças como a depressão, ansiedade e 

isolamento social (ZANCHET; VIEGAS; LIMA, 2006).  

A redução de massa muscular e a sobrecarga da musculatura respiratória 

decorrentes da obstrução crônica ao fluxo aéreo eleva o gasto energético, levando os 

pacientes com DPOC à fadiga e dispneia. Durante a execução do exercício, os 

pacientes equilibram o limite do fluxo aéreo durante a expiração com o aumento da 

ventilação, através da respiração com volumes elevados, fazendo com que a 

musculatura inspiratória tenha um trabalho mecânico falho e, aumentando o tempo 

expiratório para conseguir diminuir os volumes pulmonares, levando a uma grande 

velocidade de contração dos músculos inspiratórios para aumentar o fluxo  

(DAAMECHE; FONTOURA, 2016). Para tentar evitar ou minimizar esses desconfortos 

os pacientes com DPOC reduzem a capacidade física e a realização de suas 

atividades de vida diária, tendo como consequência dessa ação a diminuição da 

capacidade funcional. Essa incapacidade está estreitamente relacionada ao 

sedentarismo e disfunção muscular periférica, com redução de força acentuada em 

MMII, pois os pacientes tendem a reduzir suas atividades físicas, principalmente as 

que estão associadas à marcha, devido a episódios de dispneia para realizá-las, o 

que aumenta os sintomas, formando um ciclo vicioso (DAAMECHE; FONTOURA, 

2016).  

Compreendido que a DPOC afeta de vários modos a vida do indivíduo, cada 

vez mais se tem estudado sobre o impacto da fadiga nessa população. O sofrimento 

físico e emocional que invade a vida dos doentes com DPOC é um impedimento para 

que, muitas vezes, se beneficiem das capacidades ainda existentes, contribuindo 

desta forma para uma deterioração mais rápida da sua qualidade de vida (MARTINS; 

LOPES, 2013).  

Desta forma este estudo tem por finalidade avaliar e correlacionar a fadiga e a 

severidade da fadiga em paciente com DPOC. 



 5 

2 METODOLOGIA 

2.1 Tipo de estudo e seleção da amostra 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, realizado no 

Hospital Veredas, após aprovação do CEP do Centro Universitário Tiradentes 

(Unit/AL) parecer nº 2.743.751, com amostra por conveniência.  Os critérios de 

inclusão foram:  maior que 18 anos, ambos os sexos, com diagnóstico de DPOC em 

qualquer grau da doença, tabagista ou ex-tabagista fazendo ou não o uso de 

oxigenoterapia. Os critérios de exclusão constaram de indivíduos com quadro da 

doença instável ou impossibilidade de responder aos questionários, por apresentar 

dor, sangramento, sedação, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, déficit 

auditivo ou problemas mentais. 

2.2 Protocolo experimental 

A coleta de dados foi realizada na enfermaria do hospital, a beira leito do 

paciente hospitalizado, mediante a aplicação de uma ficha de avaliação/anamnese 

contendo, dados pessoais, história clínica e antecedentes pessoais, onde os 

indivíduos foram triados para a observação de seu enquadramento nos critérios de 

inclusão e exclusão da pesquisa. Logo após, aqueles que obedecerem a estes 

critérios foram convidados a participar do estudo, sendo esclarecido sobre a 

importância e as etapas do mesmo. Finalizado o processo após a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido, foi realizado o preenchimento dos questionários 

para avaliar, a fadiga e a severidade da fadiga nesses indivíduos.  

2.2.1 Avaliação da fadiga 

Para a avaliação da fadiga foi utilizada as escalas Dutch Fatigue Scale (DUFS) 

e Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS) - Essas escalas foram desenvolvidas 

conforme a definição de fadiga com pacientes com insuficiência cardíaca e foram 

traduzidas e validadas para o português do Brasil (FINI et al., 2010). As versões 

adaptadas da DUFS e da DEFS contêm 8 e 9 itens, respectivamente, dispostos em 

escala Likert de 5 pontos. Os escores nos itens são somados para se atribuir um 

escore total, para cada escala. Quanto aos pontos de corte, definiu- se que na DUFS 

escores totais maiores ou iguais a 14,5 correspondem a “fadiga substancial” ou 

presença de fadiga e que escores totais maiores ou iguais a 12,5 na DEFS 

correspondem a ‘fadiga substancial ao esforço’ ou presença de fadiga substancial ao 

esforço.  
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Para avaliar a severidade da fadiga, foi utilizado a escala Fatigue Severity Scale 

(FSS) - Proposta por Krupp et al. em 1989. Trata-se de um questionário com nove 

afirmações onde o paciente escolhe um número de 1 a 7 que melhor descreva o grau 

de concordância com cada afirmação. O número 1 (um) significa que discorda 

completamente, o número 7 (sete) que concorda integralmente, sendo o número 4 

(quatro) indicativo de que o paciente não concorda nem discorda da afirmativa. O 

número total de pontos poderá variar de 9 a 63, sendo estabelecido que valores iguais 

ou maiores do que 28 são indicativos da presença de fadiga.  

2.3 Análise de dados e Estatística  

Os dados coletados foram digitados na planilha Excel. Após isso, foi 

empregado testes estatísticos específicos utilizando o software Statistical Package for 

the Social Science version 20.0 (SPSS Inc, EUA) para determinar a normalidade (teste 

de Shapiro-Wilk) e homogeneidade (teste de Levene) dos dados.  A escolha dos testes 

estatísticos dependeu da distribuição da amostra, sendo aplicados os testes de 

correlação de Spearman e Pearson para avaliar a relação entre a 

presença/severidade de fadiga em pacientes com DPOC. Em relação aos resultados 

dos testes de correlação, somente foram considerados os coeficientes de correlação 

(r) que fossem estatisticamente significantes (p<0,05) e foi adotada a classificação de 

Munro (2001), no qual: valores de r entre 0 e 0,25 indicam correlação pequena entre 

os dados; 0,26 a 0,49 indicam correlação baixa; valores entre 0,50 e 0,69 indicam 

correlação moderada; entre 0,70 e 0,89 correlação alta; e entre 0,90 e 1,00 correlação 

muito alta. 

 

3 RESULTADOS 

As características dos sujeitos referentes a idade e gênero estão apresentadas 

na Tabela 1. Ainda nesta tabela podemos observar que os participantes relataram a 

presença de fadiga severa nas situações avaliadas pelo FSS; e que os valores 

observados na DEFS foram superiores ao da DUFS. 
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Tabela 1. Idade, gênero e presença/severidade de fadiga relatada pelos participantes. 

N=09 Valores 

Idade (anos) 67,1±11,4 

Gênero (H/M) 2H/7M 

DUFS 25,0(21,0-26,0) 

DEFS 26,0(24,0-32,0) 

FSS 50,0(39,0-62,0) 

FONTE: Dados dos próprios autores. Dados expressos como média ± desvio padrão; mediana 

(intervalo interquartil). DUFS: Dutch Fatigue Scale; DEFS: Dutch Exertion Fatigue Scale; FSS: 

Escala de Severidade de Fadiga; DASI: Duke Activity Status Index. 

 

Já na Tabela 2 podemos observar as correlações entre a fadiga relatada e a 

severidade da mesma apresentada pelos pacientes com DPOC no período de 

hospitalização. Nesta tabela podemos observar que apenas o DEFS apresentou 

correlação alta, positiva e significativa com FSS.  

 

Tabela 2. Correlação entre os índices de fadiga e capacidade funcional aeróbica dos 

participantes. 

 DEFS FSS 

 r P-Valor r P-Valor 

DUFS 0,11 0,742 0,36 0,308 

DEFS -- -- 0,72 0,024 

FONTE: Dados dos próprios autores. DUFS: Dutch Fatigue Scale; DEFS: Dutch Exertion 

Fatigue Scale; FSS: Escala de Severidade de Fadiga. 
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4 DISCUSSÃO 

Os achados do presente estudo observaram que há uma alta correlação entre 

a fadiga e severidade da fadiga avaliada pelos questionários DEFS e FSS, 

respectivamente, o que acaba impactando sobre a capacidade física e qualidade de 

vida de pacientes com DPOC, corroborando com o estudo de Blinderman et al.; 2009, 

que ao analisar a fadiga em pacientes com DPOC observou que esta tem 

repercussões clínicas significantes, bem como, relações com outras manifestações 

clínicas, sendo classificada como o segundo sintoma e o mais prevalente após a 

dispneia. Contudo, nesta população a presença de fadiga durante as atividades 

cotidianas é menos investigada do que os demais sintomas, como por exemplo, a 

dispneia, a diminuição da massa corporal, a capacidade de exercício, a força muscular 

e o aumento de obstrução ao fluxo aéreo. Isso acontece, pois, a fadiga é normalmente 

relacionada com a qualidade de vida e com a limitação funcional, e não com a 

gravidade da doença (BLINDERMAN et al., 2009).   

 No entanto, dentre os fatores descritos acima a dispneia desenvolvida na 

presença da DPOC se apresenta como fator determinante para caracterizar a 

intolerância ao exercício. Segundo Cechetti et al., 2012, a dispneia torna-se mais 

intensa quando o indivíduo se submete a esforços, fazendo com que o mesmo deixe 

de se exercitar para evitar tal desconforto. Porém, ao deixar de se exercitar e realizar 

suas atividades rotineiras, o indivíduo tende a comprometer sua condição muscular, 

uma vez que a musculatura receberá menor aporte sanguíneo e será menos recrutada 

(CECHETTI et al.; 2012). O músculo esquelético no paciente com DPOC é 

caracterizado pelo tamanho reduzido das fibras musculares do tipo I e IIa, e aumento 

do porcentual de fibras tipo II, o que leva ao predomínio do sistema anaeróbico láctico 

que predispõe a presença de fadiga muscular (KNAUT, 2019).  

Estas alterações relacionadas ao sistema musculoesquelético faz com que a 

fadiga seja reportada como um sintoma subjetivo e desagradável que vai desde uma 

simples sensação de cansaço até a exaustão extrema, criando assim uma condição 

global e implacável que faz com que os indivíduos não consigam exercer sua 

capacidade normal (VALDERRAMAS et al., 2013). Soma-se a isso, o fato de que as 

alterações das funções respiratórias na DPOC, a qual tem repercussão direta sobre 

as percepções de bem-estar destes pacientes. Adicionalmente, essas alterações 

associadas ao estado de ânimo e as alterações do sono contribuem para um quadro 

de inter-relações que incidem na percepção do estado de saúde desses pacientes, 
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bem como na falta de energia e desejo de reduzir o nível de atividades (TALEIRES, 

2014). 

Em relação a redução do nível de atividades e vigor, foi observado em nosso 

estudo que os participantes ao responderem o questionário FSS, DEFS e DUFS 

relataram apresentar fadiga nas condições propostas e avaliadas pelos mesmos. 

Estes achados foram mais evidentes na FSS, sendo superiores aos valores do DEFS 

e DUFS, comprovando assim a presença da fadiga e severidade da fadiga nesses 

pacientes. Estes achados possibilitam que estes questionários possam ser 

empregados para avaliar pacientes com DPOC, permitindo aos profissionais 

proporem suas condutas. Segundo Valderramas et al.; 2013, o FSS é um instrumento 

simples e útil para a avaliação da severidade da fadiga, sendo que sua utilização pode 

contribuir mais especificamente para avaliar a efetividade de uma intervenção clínica 

(física e farmacológica) sobre a fadiga de pacientes com DPOC. Além disso, a 

identificação da associação entre a fadiga e os principais aspectos funcionais e 

clínicos relacionados ao paciente com DPOC, como a presença de dispneia e a 

diminuição da capacidade funcional de exercício, pode levar a intervenções mais 

específicas no processo de reabilitação. 

Ainda nesse contexto, a presença da fadiga é determinada por acontecer em 

diversas condições agudas e crônicas, sendo identificada como fator preditivo de 

DPOC em estudos longitudinais. Segundo Fini et al.; 2010, o desenvolvimento de 

instrumentos para a determinação, prevalência e caracterização da fadiga são 

necessárias. Contudo, apesar da diversidade de instrumentos existentes na literatura 

para avaliar fadiga, apenas dois foram adaptados para uso no Brasil (DUFS e DEFS) 

(FINI et al., 2010).  Esses instrumentos foram desenvolvidos por três holandeses, 

Tiesinga, Dassen e Halfens (1998), sendo que a DUFS mede fadiga definida como 

“uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para 

realizar trabalho físico e mental no nível habitual”. Já a DEFS mede fadiga ao esforço 

definida como a ‘fadiga que é diretamente relacionada à atividade (FINI et al., 1998).  

Segundo Valderramas et al.; 2013, para os instrumentos (escalas e 

questionários) serem considerados adequados para uso clínico ou de pesquisa é 

necessário avaliar a sua reprodutibilidade, que é definida com a capacidade de um 

instrumento apresentar baixa ou nenhuma variabilidade ao ser utilizado por diferentes 

pesquisadores ou em momentos distintos. O FSS também conhecido em português 

como Escala de Gravidade da Fadiga (EGF), e, em nosso estudo teve significância 
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positiva junto com os dados da avaliação da fadiga, feita através do questionário 

DEFS. Concordando com o resultado do trabalho de Fini et al.; 2010, as duas escalas 

de fadiga podem ser testadas em outras amostras de pacientes e em estudos de 

população geral. Conhecer o comportamento da fadiga em população geral, com 

instrumentação semelhante a que é usada com pacientes, é importante para refinar 

as interpretações que são feitas sobre a prevalência e magnitude dessa resposta em 

amostras com diversas condições agudas e crônicas.   

As limitações encontradas foram quanto ao tamanho da amostra, que se 

apresentou reduzida devido à dificuldade de comprovação do diagnóstico e ausência 

de exames complementares (espirometria). No entanto será necessária uma 

continuidade na pesquisa dentro do tema com o intuito de uma amostra maior e dados 

longitudinais.  

 

5 CONCLUSÃO  

Os pacientes com DPOC apresentam fadiga no processo de internação 

hospitalar e a escala DEFS e a versão FSS mostraram-se efetivas, demostrando que 

houve uma relação entre a fadiga relatada nos exercícios e atividades de vida diária 

com a severidade da fadiga e de sintomas. As duas escalas - para fadiga e severidade 

da fadiga - poderão ser testadas em outros estudos de população geral, sendo úteis 

também para pesquisa, com a finalidade de aperfeiçoamento de diagnósticos sobre 

fadiga e severidade. 
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