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Alterações funcionais na pessoa com DPOC agudizada após 
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Ferreira1, Dulce; Mendes2, Eugénia; Novo3, André; Preto4, Leonel; Noronha5, Bruno
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Resumo
O exercício dos membros superiores não sustentado é recomendado nas guideli-

nes de reabilitação pulmonar, como forma de diminuir a dispneia e aumentar a autono-
mia nas Atividades de Vida Diária. O presente estudo teve como objetivo avaliar as alte-
rações funcionais que ocorrem na pessoa com DPOC agudizada, após a implementação 
de um programa de exercícios ativos resistidos dos membros superiores. Recorreu-se à 
metodologia qualitativa e foi desenvolvido um estudo multicasos. Foram identificados 
7 utentes com DPOC em grau III e IV em período de exacerbação aos quais se realizou 
uma entrevista inicial para recolha de informação; avaliação funcional com recurso à 
London Chest Activity of Daily Living (LCADL), ao Teste 6 min Pegboard and Ring Test 
(6min PBRT) e à dinamometria manual; e avaliação da qualidade de vida pelo Saint Geor-
ge Questionaire. Foi implementado um programa de exercícios resistidos dos membros 
superiores e após 7 dias de intervenção foram novamente aplicados os instrumentos de 
avaliação. A análise dos resultados obtidos na 6min PBRT, LCADL e força da preensão 
palmar, permitem verificar uma evolução positiva entre avaliações, traduzindo-se numa 
melhoria da capacidade de exercício dos membros superiores e, consequentemente, da 
sua funcionalidade. Não houve alteração significativa na qualidade de vida entre avalia-
ções. Os participantes estudados apresentaram uma tendência positiva à intervenção 
do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, demonstrando melhoria 
da funcionalidade dos membros superiores.

Palavras-chave: DPOC; Reabilitação; Exercícios resistidos; Membros superiores; Exacer-
bações; Atividades de vida
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Resumo
Tuberculosis stills a huge problem for public health. M. tuberculosis, etiologic agent 

of human tuberculosis, is a mycobacteria of M. tuberculosis complex that belongs to 
Mycobacterium genus. Laboratorial diagnose of this disease is based on smear and cul-
tural methods, the “gold-standard” methods. The main aim of this study was to evalu-
ate the performance of different techniques for mycobacteria identification and, at the 
same time, the percentage of positive cases and the contamination for each method. 
In 2013, from 427 patients, it was studied different 1079 biological samples that were 
tested by cultural and smear methods by Ziehl-Neelsen stain. Cultural methods need 
the process of decontamination. In 539 samples it was used the Kubica method modi-
fied by Krasnow, and, in other 540 samples, the decontamination were performed by 
the sodium hydroxide-sodium citrate method. All samples were seeded in the solid cul-
tural methods, Lowenstein-Jensen and Coletsos, and samples from the second type of 
decontamination were also seemed in the liquid culture method. Sputum was the most 
collected sample (91,3%). Smear and cultural method got, respectively, 8,8% and 6,8% of 
positive results; cultural method was more sensible than the smear. The liquid cultural 
method got a less percentage of contamination (2,6%) than the solid cultural methods 
(4,4%). The use of both solid and liquid cultural methods combined improves detection 
of mycobacteria. The quality of laboratorial findings appears to be of extreme impor-
tance since the diagnostic time to treatment, as well as the evaluation of the result.

Palavras-chave: Mycobacteria; Smear; Contamination; Lowenstein-Jensen; Coletsos; 
Liquid; Cultural; Method 
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