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Introdução. A capacidade funcional dos indivíduos com Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é geralmente 
avaliada por meio do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M). No entanto, este é um teste relativamente demorado e 
muitas vezes há limitação do espaço físico para a sua realização. Estudos demonstraram associação entre limitações 
funcionais e restrição no TC6M em pacientes com DPOC. Ozalevli et al. (2007) evidenciaram a correlação estatistica-
mente significativa entre o teste de Levantar e Sentar e o TC6M (p<0,005). A fraqueza muscular é uma manifestação 
sistêmica da DPOC, podendo ser causada pela presença de marcadores inflamatórios e resultar em comprometimento 
da capacidade funcional, como dificuldade na realização das atividades de Sentar e Levantar (ASL). Objetivos. In-
vestigar a relação entre níveis de marcadores inflamatórios e alterações na estratégia motora nas ASL. Método. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da instituição envolvida, com 
parecer de número 902.622. Foram incluídos 45 indivíduos com DPOC segundo critérios da GOLD (relação VEF1/CVF 
menor que 0,7 após o uso de broncodilatador). Foram realizadas filmagens dos indivíduos para investigação sobre a for-
ma de execução das ASL e os resultados foram classificados por meio do grau de inadequação funcional (0=condição 
adequada; 4=condição inadequada grau IV). Foram coletadas amostras de sangue (10 ml) de todos os participantes 
do estudo para contagem de marcadores inflamatórios proteína C-reativa (PCR), eosinófilos, fibrinogênio e velocidade 
de hemossedimentação (VHS) e foi investigada a associação entre os diferentes grupos de PCR, eosinófilos e VHS 
com as ASL. Foi utilizado o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. A associação entre as ASL 
e os níveis de marcadores inflamatórios foi investigada por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Resulta-
dos. As médias das concentrações séricas para o fibrinogênio foi de 278,40±68,46 mg/dL e para os eosinófilos foi de 
302,16±351,74 mm3. Houve correlação entre as atividades de Sentar e Levantar na VA com a VHS (r=0,300; p<0,05 
e r=0,400; p<0,001, respectivamente). Não houve diferença estatisticamente significativa entre as ASL e os demais 
marcadores inflamatórios. Conclusão. Apesar de os níveis dos marcadores inflamatórios terem sido elevados, não 
houve correlação com as ASL. Os níveis de VHS podem ser úteis na avaliação da condição funcional a fim de fornecer 
informações adicionais ao teste de função pulmonar e talvez possam sugerir o grau de limitação funcional decorrente 
da fraqueza muscular.
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