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Dedico este trabalho a Deus, Senhor, Criador e Ordenador do universo. 

Pois, já eu existia, apenas criança, vivia, usava dos sentidos, cuidaste da 

minha conservação, imagem da Tua unidade misteriosa, fonte do meu ser, 

para a preservação de todos os meus sentidos, e, até nas reflexões modestas 

sobre as pequenas coisas, eu me alegrava em encontrar a Tua verdade.  

O gênero humano almeja ter em grande estima a ciência das coisas da 

terra e as do céu. Levam, entretanto, grande vantagem àqueles que preferem 

o conhecimento de si mesmo ao dessas ciências. É mais digna de louvor a 

alma que tem consciência de sua debilidade do que aquela que não a tendo 

esquadrinha o curso dos astros com afã de novos conhecimentos; e mesmo no 

caso de conhecer ignora qual o caminho da salvação e da verdadeira 

segurança.  

Aquele, porém, que inflamado pelo calor do Espírito Santo, já despertou 

para Deus e reconheceu no amor sua própria vileza, desejando encontrar o 

caminho para Ele, e não podendo, reflete sobre si mesmo sob as divinas luzes, 

encontra-se a si mesmo e percebe que a própria debilidade não pode ser 

comparada à pureza de Deus. Por isso, considera-se feliz ao chorar e suplicar 

ao Senhor que dele se compadeça mais e mais até conseguir despojá-lo de 

toda miséria. E ora com confiança, após receber gratuitamente o penhor da 

salvação mediante o único Salvador e iluminador dos homens. 

Ao que assim procede e chora, a ciência não o incha. Antepôs a Ciência 

(Deus) à ciência; preferiu conhecer sua própria limitação a conhecer as 

barreiras do mundo, os fundamentos da terra e o cimo do céu. Entregando-se 

a essa Ciência, foi dominado pela nostalgia, a nostalgia do peregrino com 

ânsias de chegar à sua pátria para junto de seu Criador e Deus.  

Eis que peço ao Deus do meu coração: não permita que nestes meus 

ensinamentos nenhuma das minhas fantasias substitua a certeza e a sólida 

verdade; mas que o Senhor proceda para estas linhas aquilo que o Senhor me 

capacitou a fazer. 

Com efeito a Ciência de Deus, pela qual Ele existe, nada tem de 

mutável, nem em Sua eternidade, nem em Sua verdade. Porque nEle a 



verdade é eterna, e eterno o Seu amor; nEle o amor é verdadeiro e verdadeira 

a Sua eternidade, nEle a eternidade é amável e amável é a Sua verdade.  

 

 

(Agostinho, Patriarcas, vol.10. 388 d.C.)   

 

 

 

 

Toda Glória e Honra seja dada ao Deus de toda a ciência!  

 

 

 

Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas e atendeu o 

desejo do meu coração. O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o 

meu coração, e fui socorrido; assim o meu coração salta de prazer, e com o meu 

canto o louvarei. (Baseado no Salmos 28:6,7) 
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RESUMO 

 

Introdução: Diferentes modalidades de exercício físico determinam diferentes 

magnitudes de dessaturação de pulso de oxigênio (DeSpO2) em pneumopatias. 

Objetivo: Comparar a DeSpO2 induzida pelo exercício entre teste de exercício 

cardiopulmonar (TECP) incremental em esteira (TECPI-E) e o shuttle walk test 

(SWT) incremental (SWTI) e entre TECP submáximo em esteira (TECPS-E) e 

SWT endurance (SWTE) em pacientes com bronquiectasia (BCQ). Material e 

métodos: Foram avaliados 72 pacientes com BCQ (28 homens, 48  15 anos, 

VEF1: 54 ± 23 % previsto), não dependentes de oxigênio. A ordem de realização 

do TECPI-E e SWTI foi randomizada, mas não o TECPS-E e SWTE, pois esses 

necessitam dos testes anteriores. Os testes em esteira e em corredor foram 

realizados em duas visitas diferentes. Uma redução  4 foi considerada 

DeSpO2. Resultados: Não houve diferença na DeSpO2 entre TECPI-E (-7,7% ± 

6,3%) e SWTI (-6,3% ± 5,8%) e entre TECPS-E (-6,8% ± 5,8%) e SWTE (-7,2% 

± 6,3%). Nos testes incrementais e de endurance, houve concordância de 

DeSpO2 ou não DeSpO2 em 56 e 55 pacientes, respectivamente. Houve 

diferença significante na frequência cardíaca (FC, % da máxima prevista) entre 

TECPI-E (87,0% ± 9,0%) e SWTI (78,9% ± 11,4%) e entre TECPS-E (84,5% ± 

9,9% previsto) e SWTE (79,3% ± 11,8% previsto). No entanto, ao comparar os 

pacientes que atingiram ou não 85% da FC máxima prevista, não houve 

diferença na magnitude de DeSpO2. Conclusão: Nossos resultados 

demonstram que, em pacientes com BCQ, os testes de campo podem substituir 

os testes de laboratório quando a questão clínica é a avaliação da DeSpO2 

induzida pelo exercício.  

 

Palavras-chave: bronquiectasia, dessaturação de oxigênio, capacidade de 

exercício, capacidade funcional.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Different modalities exercise lead to different magnitudes of pulse 

oxygen desaturation (DeSpO2) in lung diseases. Objective: To compare the 

exercise-induced DeSpO2 between incremental cardiopulmonary exercise test 

on a treadmill (TECPI-E) and the incremental shuttle walk test (ISWT) and 

between sub-maximum cardiopulmonary exercise test (TECPS-E) and 

endurance SWT (ESWT) in patients with bronchiectasis (BCT). Material and 

methods: 72 patients with BCT (28 men, 48 ± 15 years, FEV1:54 ± 23% of 

predicted) and not oxygen dependent were assessed. The order of the TECPI-E 

and SWTI was randomized, but not the TECPS-E and ESWT because they 

require that incremental tests be performed first. Treadmill and hallway tests 

were performed on two different visits. A reduction  4 was considered DeSpO2. 

Results: There was no difference in DeSpO2 between TECPI-E (-7.7% ± 6.3%) 

and ISWT (-6.3% ± 5.8%) and between TECPS-E (-6,8% ± 5,8%) and ESWT (-

7.2% ± 6.3%). In the incremental and endurance tests, there was an agreement 

to DeSpO2 or not DeSpO2 in 56 and 55 patients, respectively. There was a 

statistically significant difference in heart rate (percentage of the maximum 

predicted) between TECPI-E (87.0% ± 9.0%) and ISWT (78.9% ± 11.4%) and 

between TECPS-E (84.5% ± 9.9%) and ESWT (79.3% ± 11.8%). However, when 

comparing patients who reached 85% of predicted maximum heart rate or not, 

there was no difference in the magnitude of DeSpO2. Conclusion: In patients 

with BCT, our results show that field-based tests may replace the laboratory-

based tests when the clinic question is the evaluation of exercise-induced 

DeSpO2. 

Key words: bronchiectasis, oxygen desaturation, exercise capacity, functional 

capacity. 
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1. Contextualização  

 

 A integridade do sistema cardiovascular, respiratório e muscular periférico 

bem como a integração desses três sistemas são colocadas em cheque toda vez 

que se avalia a capacidade de exercício. Nesta linha de raciocínio, a capacidade 

de exercício tem sido componente chave na avaliação de doentes pulmonares 

crônicos. A avaliação da capacidade de exercício pode ser realizada por meio de 

testes em laboratório e fora do laboratório, conhecidos como testes de campo.  

O teste de exercício cardiopulmonar incremental (TECPI) comumente é 

aceito como o padrão-ouro para quantificar a capacidade de exercício e 

determinar seus constraints(1). Tal teste, no entanto, é caro e requer 

equipamentos e recursos sofisticados que não estão usualmente disponíveis em 

qualquer ambiente, como hospitais, ambulatórios, clínicas ou centros de 

reabilitação. Neste contexto, os testes de campo, especialmente os de 

caminhada, têm ganhado espaço na prática clínica, pois são simples de realizar, 

de baixo custo e são acurados para avaliar a capacidade de exercício e respostas 

às intervenções em pacientes com doenças pulmonares crônicas (2).  

Sem dúvida, o teste da caminhada de seis minutos (TC6) é o mais aplicado 

na prática clínica, desde a sua primeira descrição em doentes pulmonares no ano 

de 1982(3). O shuttle walk teste incremental (SWTI) foi descrito para uso também 

nesta população(4), com a vantagem de ser externamente cadenciado por 

estímulos sonoros, com esforço progressivo até a exaustão. O shuttle walk teste 

endurance(5) (SWTE) foi desenvolvido para avaliar a capacidade de sustentar a 

intensidade submáxima de exercício e tem a vantagem de não estar limitado por 

tempo como o TC6.  

As respostas fisiológicas do TC6, SWTI e SWTE foram comparadas entre 

si e com o teste cardiopulmonar incremental em cicloergômetro (TECPI-C), mais 

uma vez, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC)(6,7,8,9,10,11). As conclusões desses estudos foram similares e enfatizam 

que, independente do testes de campo, o consumo de oxigênio (VO2) e a 

frequência cardíaca (FC) no pico do exercício são equivalentes ao do TECPI-C. 

Outro achado comum é que o comportamento das variáveis fisiológicas ao longo 
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dos testes é similar entre o TC6 e o SWTE e entre o SWTI e o TECPI-C(9). No 

entanto, a magnitude da dessaturação de pulso de oxigênio (DeSpO2) induzida 

pelos testes de campo é superior à observada no TECPI-C realizado em 

cicloergômetro(6,8,9). A maior massa muscular envolvida no andar do que no 

pedalar justifica esse fenômeno. Por isso, foi sugerido que, além do TECPI para 

avaliação da capacidade de exercício, seja realizado um teste clínico de campo 

para completar a avaliação em termos de limitação das trocas gasosas (6).  

De fato, diferentes tipos de testes, por recrutarem diferentes quantidades 

de músculo em atividade, determinam diferentes níveis de redução de saturação 

de oxigênio. No entanto, ao comparar dois testes de caminhada de perfis 

diferentes, incremental (SWTI) e carga constante (SWTE), não houve diferença 

significante na DeSpO2 induzida por ambos os testes(7), assim como quando se 

comparou o SWTI e o TC6(9). 

Todos os achados descritos anteriormente foram em pacientes com DPOC, 

indubitavelmente, a doença pulmonar crônica mais comumente estudada na 

literatura em termos de avaliações e intervenções. No entanto, outras doenças 

pulmonares crônicas carecem de estudos comparando os testes de laboratório 

com os testes de campo, pois há crescente interesse na reabilitação com outras 

doenças pulmonares e não apenas de pacientes com DPOC. Neste contexto, 

nosso grupo vem desenvolvendo estudos em pacientes com bronquiectasia 

(BCQ), pois esta é uma doença crônica progressiva e tão debilitante quanto à 

DPOC. É uma doença crônica, pois sua característica marcante é a dilatação 

anormal dos brônquios e bronquíolos causada pela destruição dos seus 

componentes elásticos e musculares, e esta dilatação é irreversível. É uma 

doença progressiva, pois as alterações estruturais nos brônquios e bronquíolos 

facilitam a deposição de secreção pulmonar e a colonização de bactérias. Estas, 

por sua vez, causam maior lesão ao endotélio ciliar e contribuem para um 

processo inflamatório crônico que retroalimenta o agravamento da BCQ. É uma 

doença debilitante, pois seu caráter progressivo leva à piora da função pulmonar, 

da dispneia e da tolerância ao exercício(12,13,14), levando esses pacientes a um 

estilo de vida sedentário(15). 

Investigar a DeSpO2 induzida pelo exercício em pacientes com BCQ é 

relevante, pois outro efeito da doença na função pulmonar é a redução da 

capacidade de difusão pulmonar(16), o que pode contribuir para limitação das 
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trocas gasosas durante o exercício. Adicionalmente, leva à destruição do tecido 

parenquimatoso adjacente, resultante do processo inflamatório crônico, com 

consequente tecido cicatricial (fibrose) e redução do volume alveolar. Essas 

alterações pulmonares caracterizariam a presença de uma doença pulmonar 

intersticial subjacente(16), favorecendo a DeSpO2 ao exercício. Vale ressaltar que 

a limitação das trocas gasosas caracteriza-se por uma redução da saturação de 

oxigênio (SpO2) durante o exercício maior ou igual a 4%, em relação aos níveis 

basais(17). 

Até a presente data, um único estudo em pacientes com BCQ comparou a 

DeSpO2 induzida pelo SWTI e TECPI realizado em cicloergômetro (TECPI-C), 

demonstrando que o SWTI foi mais sensível do que o TECPI em detectar 

DeSpO2 induzida pelo exercício.(18) Esse resultado foi explicado com base em 

que diferentes tipos de atividades, como a caminhada, envolve maior 

recrutamento de massa muscular induzindo a maior demanda cardiopulmonar e 

metabólica em relação à atividade de pedalar em cicloergômetro. Portanto, é 

passível de investigação comparar modalidades semelhantes de exercício 

(caminhada), no entanto, em contextos diferentes, ou seja, em laboratório e 

campo, a fim de determinar se a DeSpO2 induzida por esses testes é 

equivalente. Portanto, na presente proposta, testes de laboratório e testes de 

caminhada com perfis similares serão comparados, destacando-se duas 

questões de pesquisa: (1) a DeSpO2 no SWTI é equivalente à do TECPI em 

esteira (TECPI-E)? e (2) a DeSpO2 no SWTE é equivalente à do teste de 

exercício cardiopulmonar submáximo em esteira (TECPS-E) de carga constante 

em esteira? 

Nossa hipótese é que os testes de campo levem a mesma magnitude de 

DeSpO2 que os testes de laboratório, pois a demanda muscular periférica é 

semelhante. Esses achados, se confirmados, terão implicações clínicas 

importantes, pois seria possível optar pelo teste clínico de campo para identificar 

os pacientes que dessaturam ao exercício, com a vantagem de não necessitar de 

ergômetro (esteira), muitas vezes não disponível em ambulatórios e clínicas. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1- Primário 

Comparar a DeSpO2 induzida pelo exercício entre TECPI-E e SWTI e 

entre TECPS-E e SWTE. 

  

2.2 – Secundários 

Comparar as respostas cardiopulmonares e de percepção de esforço 

entre o TECPI-E e SWTI e no TECPS-E e SWTE. 

Avaliar a concordância para a DeSpO2 e não DeSpO2 entre TECPI-E e 

SWTI e entre TECPS-E e SWTE.  

Avaliar a concordância dos pacientes que atingiram ou não 85% da FC 

máxima prevista entre TECPI-E e SWTI e entre TECPS-E e SWTE e a 

magnitude de DeSpO2 entre esses grupos.  
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3. Material e métodos 

 

3.1. Tipo de estudo, recrutamento e randomização 

 

 Este estudo é de delineamento transversal, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Nove de Julho (451538) e da Universidade 

de São Paulo (0921/11). As avaliações só iniciaram após o paciente ter 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 Os pacientes foram recrutados no Ambulatório de Doenças Obstrutivas do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

A ordem de realização do TECPI-E e SWTI foi randomizada, pois os demais 

testes, TECPS-E e SWTE, necessitam da realização dos testes anteriores para 

estabelecer suas cargas (Quadro 1). A randomização foi realizada utilizando-se 

envelope pardo com o nome dos testes incrementais descritos em papeis 

distintos, o sorteio do teste foi realizado por um investigador não envolvido com 

o protocolo, o qual informou o avaliador o teste a ser realizado.   
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Quadro 1 - Delineamento do estudo  

 

3.2. Critério de inclusão e exclusão  

 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico clínico e/ou tomográfico de 

bronquiectasia(18), com idade maior do que ou igual a 18 anos, estáveis 

clinicamente (ausência de alteração nos sintomas de dispneia, quantidade e 

coloração da secreção), não dependentes de oxigênio no repouso e em 

exercício. Os critérios de exclusão foram pacientes tabagistas ou com história 

Recrutados 

Excluídos 

Incluídos 

 

TECPI-E 

Espirometria 

 

TECPS-E 
 

SWTE 

Randomização 

Espirometria 
Medical Research Council 

 

SWTI 
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tabágica maior ou igual a 10 anos/maço, com outras doenças pulmonares 

(fibrose cística, asma, fibrose pulmonar intersticial e DPOC), com doenças e/ou 

instabilidade cardiovascular e incapazes de realizar os testes propostos por 

limitação musculoesquelética. 

 

3.3. Avaliações 

 

3.3.1. Antropometria e composição corporal  

 

A mensuração da estatura (cm) foi realizada com o paciente em posição 

ereta e após inspiração profunda, mantendo os pés unidos e com o peso do 

corpo distribuído entre eles. A tomada desta medida foi realizada em 

estadiômetro específico e os valores foram aproximados em 0,5cm. A tomada 

de peso corpóreo foi realizada utilizando-se uma balança mecânica 

antropométrica da marca Welmy®. A mensuração do peso (kg) foi tomada com 

os pacientes descalços e com roupas leves. O peso considerado foi aquele no 

0,1kg mais próximo e o valor encontrado expresso em quilogramas (kg). A partir 

das medidas de peso e estatura obtidas, por meio de equação matemática foi 

calculado o índice de massa corpórea (IMC) dividindo o peso corporal do 

paciente (quilograma, Kg), pelo quadrado da altura (metro ao quadrado, m2). O 

cálculo deste índice teve como objetivo classificar o peso dos pacientes como 

baixo peso (<18,5 kg/m2), peso ideal (18,6 a 24,9 kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 

kg/m2), obesidade grau I (30 a 34,9 kg/m2), obesidade grau II (35 a 39,9 kg/m2) 

e obesidade grave (≥ 40 kg/m2).(19)  

 

3.3.2. Questionário de dispneia  
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Para avaliação do grau de dispneia por meio de questões quem envolvem 

limitações nas atividades de vida diária, foi utilizada a escala  Medical Research 

Council modificada (MRCm)(20), composta por cinco itens valor entre 0 e 4: 0 (só 

sofre de falta de ar durante exercícios intensos), 1 (sofre de falta de ar quando 

andando apressadamente ou subindo uma rampa leve), 2 (anda mais devagar 

do que pessoas da mesma idade por causa de falta de ar ou tem que parar para 

respirar mesmo quando andando devagar), 3 (pára para respirar depois de 

andar menos de 100 m ou após alguns minutos) e 4 (sente tanta falta de ar que 

não sai mais de casa, ou sente falta de ar quando está se vestindo), validada 

para o português, e quanto maior a pontuação, pior a dispneia e a limitação nas 

atividades de vida diária paciente (Quadro 2).(21) 

 

Quadro 2 - Escala de dispneia MRCm. 

Medical Research Council modificada 

0 Sofre falta de ar durante exercícios intensos. 

1 Sofre falta de ar quando anda apressadamente ou subindo rampa 

leve. 

2 Anda mais devagar que as pessoas da mesma idade devido à falta 

de ar ou tem que parar para respirar mesmo quando anda devagar.  

3 Pára para respirar depois de andar menos de 100 metros ou após 

alguns minutos. 

4 Sente falta de ar quando está se vestindo, ou sente tanta falta de ar 

que não sai mais de casa. 

 

3.3.3. Espirometria 

 

Os testes de espirometria foram realizados no equipamento ULTIMA CPX 

(MedGraphics Corporation®, St. Paul, MN, USA) com um pneumotacógrafo 

previamente calibrado (Figura 1). Os procedimentos técnicos, os critérios de 
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aceitabilidade e reprodutibilidade adotados foram os recomendados pelas 

Diretrizes para Testes de Função Pulmonar.(22)  

Todos os pacientes realizaram as manobras após a administração de 

broncodilatador (salbutamol 400 µcg via  inalatória). As seguintes variáveis foram 

registradas: capacidade vital forçada (CVF), volume expirado forçado no 

primeiro segundo (VEF1) e a relação VEF1/CVF. Os valores obtidos foram 

expressos em valores absolutos e em porcentagem do previsto (% do prev) para 

a população brasileira.(23) Foram caracterizados como padrão obstrutivo, a 

relação VEF1/CVF reduzida (< que 70% do prev). Padrão restritivo, a relação 

VEF1/CVF normal (≥ 70%) com CVF e VEF1 reduzidos (< 80% prev) e padrão 

normal com relação VEF1/CVF normal e CVF e VEF1 normais (≥ 80% do prev). 

O padrão misto pôde ser observado na presença de distúrbio ventilatório 

obstrutivo associado a restritivo, quando a diferença entre a porcentagem do 

previsto da CVF e da porcentagem do VEF1 foi ≤ a 12%.(22) Se esta diferença 

fosse ≥ 25% foi caracterizado como DVO por provável hiperinsuflação 

associada. Caso a diferença estivesse entre 13 e 24 foi caracterizado como 

DVO por redução da CVF. Um resumo da classificação da gravidade dos 

distúrbios ventilatórios segundo as Diretrizes para Testes de Função Pulmonar 

pode ser visualizado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Quantificação dos distúrbios ventilatórios pela espirometria* 

Distúrbio 
Obstrutivo 

VEF1 (%) 

Restritivo 

CVF (%) 
VEF1/CVF 

Leve 60 - LI 60 - LI 60 - LI 

Moderado 41 - 59 51 - 59 41 - 59 

Grave ≤40 ≤50 ≤40 

* Na presença de FEF25-75/CVF isoladamente reduzida, o distúrbio 
será classificado como leve, na presença de sintomas e/ou 
tabagismo. (22) 
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Figura 1 – Realização do exame de espirometria. 

 

3.3.4. Teste de exercício cardiopulmonar incremental em esteira 

ergométrica 

 

 O teste de exercício cardiopulmonar incremental em esteira foi realizado 

utilizando o protocolo de Balke(24), no qual a velocidade do teste era constante e 

estimada a partir da aptidão física do indivíduo, função pulmonar e dispneia 

basal avaliada pela escala MRCm. Foram realizados incrementos de 1% na 

inclinação a cada minuto. O teste deveria ter uma duração de oito e 12 minutos, 

considerando-se o período de incrementos de carga. O traçado 

eletrocardiográfico foi avaliado e registrado continuamente, a frequência 

cardíaca (FC) e a SpO2 foram registrados a cada minuto, e a pressão arterial 

(PA) a cada dois minutos durante o teste e imediatamente após a interrupção do 
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teste. Adicionalmente os escores de percepção de dispneia (D) e fadiga de 

membros inferiores (MMII), utilizando-se a escala de Borg modificada(25), foram 

avaliados no repouso e imediatamente após o término do exercício.  A FC 

máxima prevista foi calculada a partir da seguinte fórmula: 220 - idade(26).  Os 

critérios de interrupção do teste pelo examinador foram desconforto torácico 

(dor), palidez, sudorese fria, desorientação, perda da coordenação, ataxia, 

tonturas, pré-sincope, cianose, dispneia desproporcional à intensidade de 

esforço, alterações eletrocardiográficas como depressão significante do 

segmento ST, inversão de ondas T e surgimento de onda Q, ectopia ventricular 

progressiva e multiforme, aparecimento de onda R sobre onda T, salvas de 3 ou 

mais extrassístoles ventriculares, taquicardia paroxística ventricular, bloqueio 

atrioventricular de 2o ou 3o graus, pressão arterial sistólica (PAS) > 260mmHg, 

pressão arterial diastólica (PAD) até 120mmHg, redução da pressão sistólica > 

20mmHg, padrão de bloqueio de ramo esquerdo insuficiência cronotrópica 

intensa, taquicardia supraventricular sustentada, SpO2 de exercício < 80%, 

claudicação sintomática e solicitação do paciente para a interrupção. (27)  

 

3.3.5. Teste de exercício cardiopulmonar submáximo em esteira 

ergométrica  

 

O teste de exercício cardiopulmonar submáximo foi realizado no mesmo 

dia do TECPI-E, após uma hora de repouso ou até que as variáveis de FC, 

SpO2, pressão arterial, dispneia e fadiga retornassem aos valores basais do 

TECPI-E. O TECPS-E foi realizado com a mesma velocidade utilizada no 

TECPI-E, porém com 75% da inclinação atingida no teste (Figura 2). O traçado 

eletrocardiográfico, a FC e a SpO2 foram registrados continuamente e a PA a 

cada dois minutos durante o teste e imediatamente após a interrupção do teste.  

Os escores de percepção de dispneia e fadiga de membros inferiores, 

utilizando-se a escala de Borg modificada(25), foram avaliados no repouso e 

imediatamente após a cessação do exercício. Para este teste, também foi 
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calculada a FC máxima prevista (220-idade).(26) Os critérios de interrupção do 

teste pelo examinador foram os mesmos descritos no item 3.3.4. 

 

 

Figura 2 – Realização do TECP em esteira ergométrica. 

 

 

3.3.6. Shuttle walk teste incremental 

 

 

O shuttle walk teste incremental (SWTI) foi realizado em outra visita 

conforme a randomização, seguindo a descrição original do teste (Figura 3) (4). O 

teste foi realizado em um corredor com distância de 10m demarcada por dois 

cones inseridos 0,5m em cada extremidade. O paciente caminhou neste trajeto 

(de um cone ao outro) pré-determinado de acordo com o ritmo imposto por 

estímulos sonoros previamente gravados em um compact disc (CD). Ao som de 

bip único o paciente deveria manter a velocidade da caminhada e ao som do bip 

triplo iniciava um novo nível do teste, ou seja, o paciente deveria andar mais 

rápido. O teste total é composto por 12 níveis com duração de um minuto cada, 

sendo que o primeiro nível impõe uma caminhada com velocidade de 1,8 Km/h, 

que aumenta 0,61Km/h a cada minuto, atingindo uma velocidade máxima de 
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8,53 Km/h. O teste foi interrompido quando o paciente estava a 0,5m distante do 

cone no momento do estímulo sonoro ou, ainda, na presença de mal estar, 

lipotímias, náuseas, ou precordialgia. Adicionalmente a FC foi registrada 

utilizando um monitor cardíaco (Polar FT1 - Polar), associado a uma cinta 

elástica transmissor de frequência cardíaca posicionado no tórax na altura do 

processo xifoide. A SpO2 foi medida por oxímetro portátil (PalmSAT 2500 - 

Nonin®), sendo registrada no repouso, a cada minuto durante o teste e 

imediatamente após a interrupção do teste. A PA foi mensurada utilizando um 

aparelho de pressão por coluna de mercúrio (Plus, Unitec®), sendo registrada no 

repouso e imediatamente após a interrupção do teste. A dispneia e fadiga de 

membros inferiores foram quantificadas pela escala de Borg modificada (25) 

registradas antes e imediatamente após o término do teste. Foram realizados 

dois testes, sendo que segundo foi realizado após uma hora de repouso ou até 

que as variáveis de FC, SpO2, pressão arterial, dispneia e fadiga retornassem 

aos valores basais do teste anterior. O teste com maior distância foi selecionado 

para ser registrado no banco de dados e para estabelecer a velocidade do 

SWTE. A FC máxima prevista foi calculada partir da fórmula 220 – idade.(26) A 

distância foi expressa em valores absolutos (metros) e em porcentagem do 

previsto.(28)  

 

 

Figura 3 – Realização do SWTI. 

 

 

3.3.7. Shuttle walk teste endurance  
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O shuttle walk teste endurance (SWTE) foi realizado no mesmo dia que o 

SWTI e conforme descrito por Revill e col.(5), após uma hora de repouso ou até 

que as variáveis de FC, SpO2, pressão arterial, dispneia e fadiga retornassem 

aos valores basais do SWTI.  A velocidade que cada paciente realizou o SWTE 

foi correspondente a 85% do consumo de oxigênio pico (VO2 pico) previsto 

obtido pela seguinte equação de regressão (5) VO2 pico = 4,19 + 0.025 x distância 

(Figura 4). Para exemplificar, suponhamos que um paciente tenha atingido a 

distância de 320 m no SWTI, o qual determina, segundo a equação de previsão, 

um VO2 pico previsto de 12,2 mL/kg/min. Ao considerar 85% do VO2 pico 

previsto (10,37 mL/kg/min), a velocidade para realizar o SWTE será um pouco 

acima de 4,0 km/h.  

 

Figura 4 – Relação entre a velocidade no shuttle teste incremental e 
consumo de oxigênio pico previsto. 

 

O estudo de Revill e col. (5) fornece uma série de velocidades constantes 

com estímulos sonoros pré-gravados para realização do SWTE (Quadro 4). 

Inicialmente o paciente realiza um aquecimento caminhando por 100 segundos 

na velocidade de aquecimento correspondente ao nível do SWTE. Ao término 

dos 100 segundos um bip triplo indicará que a velocidade será aumentada e 
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esta velocidade é mantida durante todo o teste, controlada por bips únicos, 

momentos nos quais o paciente deverá estar nas extremidades do circuito, ou 

seja, nos cones. Em nosso exemplo descrito anteriormente, o paciente realizaria 

o nível 9 do SWTE, com velocidade de aquecimento igual a 2,4 Km/h e a 

velocidade de endurance igual a 4,1 km/h.  

A duração máxima da caminhada com a velocidade específica de 

endurance é de 20 minutos, totalizando, no máximo, 21 minutos e 40 segundos 

de teste. Cabe salientar que a distância percorrida no período do aquecimento 

foi excluída da análise. Assim como o SWTI, o SWTE foi interrompido pelo 

examinador quando o paciente não atingia o cone da extremidade no momento 

do estímulo sonoro, ou seja, quando ele estivesse a 0,5 m distante do cone ou, 

ainda, na presença de mal-estar, pré-sincope, náuseas ou precordialgia relatada 

pelo paciente. Adicionalmente as medidas de FC foram registradas utilizando 

um monitor cardíaco (Polar FT1 - Polar), associado a uma cinta elástica 

transmissor de frequência cardíaca posicionado no tórax na altura do processo 

xifoide. A SpO2 foi mensurada utilizando um oxímetro portátil (PalmSAT 2500 - 

Nonin®). A PA foi mensurada utilizando um aparelho de pressão por coluna de 

mercúrio Plus (Unitec®). A escala de Borg modificada (25) Borg GA. 

Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 

1982;14(5):377–381 foi utilizada para quantificar a dispneia e fadiga, sendo que 

foram registradas nos mesmos momentos descritos no SWTI. A FC máxima 

prevista foi calculada partir da fórmula 220 - idade(26).  
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Quadro 4 – Níveis de velocidade pré-gravados em CD para realização do 

SWTE5.  

 

3.4. Análise estatística 

  

O cálculo amostral foi realizado no programa G*Power 3 (Düsseldorf, 

Bundesland, Germain). A partir de um piloto com cinco pacientes, o tamanho do 

efeito entre a DeSpO2 nos testes em esteira (90,8  4,6%) e nos testes no 

corredor (88,4  7,4) foi de 0,3; assumindo-se o teste como bicaudal, a 

probabilidade do erro alfa de 0,05 e um poder do teste de 80%, a amostra 

resultante é de 75 pacientes.  

Todos os dados foram analisados e processados pelo 

Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows versão 

23.0. A normalidade dos dados foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. Os dados 

com distribuição normal foram expressos em média e desvio-padrão (DP) e os 

Nível Velocidade de 

aquecimento 

Velocidade para 

endurance 

Tempo / 10 m (s) 

1 1,5 1,78 20,3 

2 1,5 2,09 17,3 

3 1,5 2,44 14,8 

4 1,5 2,72 13,3 

5 1,5 3,00 12,0 

6 2,4 3,27 11,0 

7 2,4 3,60 10,0 

8 2,4 3,79 9,5 

9 2,4 4,11 8,8 

10 2,4 4,36 8,3 

11 2,4 4,65 7,8 

12 2,4 4,97 7,3 

13 2,4 5,14 7,0 

14 2,4 5,54 6,5 

15 2,4 5,76 6,3 

16 2,4 6,00 6,0 
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dados com distribuição não paramétrica foram expressos em mediana e 

intervalo interquartílico. As diferenças dos níveis de SpO2 e DeSpO2 no pico do 

exercício, assim como a comparação da FC, PA e sensação de dispneia, fadiga 

de membros inferiores, distância percorrida, tempo de execução do teste, carga 

em quilômetros por hora (Km/h) e inclinação foram analisadas pelo teste t de 

Student pareado para distribuição paramétrica e pelo teste de Wilcoxon para 

distribuição não paramétrica.  

A concordância entre o TECPI-E e SWTI e entre o TECPS-E e o SWTE 

em induzir ou não a DeSpO2 e em determinar ou não estresse cardíaco similar 

(FC maior do que ou igual a 85% da frequência cardíaca máxima prevista) foram 

analisadas pelo teste Qui-quadrado.  

A disposição gráfica de Bland e Altman foi utilizada adicionalmente para 

uma melhor visualização da concordância, utilizando os dados da SpO2 de pico 

entre os testes incrementais e entre os testes de endurance. 

 O nível de significância adotado para o tratamento estatístico foi de 5% 

(p < 0,05) 

 

3.5. Resultados  

 

Foram recrutados 92 pacientes, sendo que 75 preencheram os critérios 

de inclusão. No entanto, dois foram excluídos por não completarem todos os 

testes e um por não completar um dos testes conforme as recomendações 

metodológicas. Portanto, 72 pacientes concluíram o protocolo (96% da amostra 

calculada).  

Em relação à etiologia da BCQ, 36 pacientes apresentavam causa 

idiopática, oito síndrome de Kartagener, seis discinesia ciliar, quatro sequela de 

tuberculose, quatro por causa pós-infecciosa, dois por doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE), dois lúpus eritematoso sistêmico (LES), dois por 

síndrome de Marfan, dois apresentavam Micobacterium Avium, e casos únicos 

de Artrite Reumatóide, Bronquite Obliterante, Síndrome de Mounier Kuhn, 

Síndrome de Sjogren, deficiência de IgG, IgM e IgG2. 
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Em relação à medicação, 49 pacientes faziam uso de broncodilatador de 

longa duração, 35 de antibióticos, 20 de protetor gástrico, 21 de broncodilatador 

de curta duração, 13 de outros anti-inflamatórios, dez de anti-hipertensivo, quatro de 

analgésico, dois de antiplaquetários, um de complexo de vitamínico e três pacientes 

de outros medicamentos e suplementos. 

Considerando-se a função pulmonar, 46 apresentaram padrão obstrutivo, 16 

padrão restritivo e 10 apresentaram valores espirométricos dentro da normalidade. 

Do total de pacientes com padrão obstrutivo, 20 foram classificados como obstrução 

grave, 19 obstrução moderada e 7 obstrução leve. Destes, quatro pacientes foram 

classificados como distúrbio ventilatório misto. Em relação aos pacientes restritivos, 

cinco foram classificados como restrição grave, três como moderada e oito como 

leve. Em relação ao IMC, 11 pacientes foram classificados como baixo peso, 20 

eutróficos, 25 sobrepeso, 11 apresentaram obesidade grau um e cinco obesidade 

grau dois. Com base na escala de MRCm, 14 apresentaram escore 0, sete 

pacientes escore 1, 39 pacientes escore 2, cinco pacientes escore 3 e sete escore 4. 

As características basais da amostra estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Características basais da amostra. 

Variáveis n = 72 

Gênero (M/F) 28/44 

Idade, anos 48  15 

Peso, kg 64,4  14,4 

Altura, m 1,6  0,1 

IMC, kg/m2 25,3  5,5 

MRCm† 3 (2 - 3) 

CVF, L  2,3 ± 0,8 

CVF, % prev. 69 ± 20 

VEF1, L 1,5 ± 0,6 

VEF1, % prev. 54 ± 23  

VEF1/CVF 0,6  0,1 

Definição das abreviaturas: IMC: Índice de massa corpórea; kg: quilogramas, m: 
metros; kg/m2: quilograma por metro ao quadrado; CVF: Capacidade vital forçada; 
% prev: porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro 
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segundo; MRCm: Medical Research Council modificada; †: dados expressos em 
mediana e intervalo interquartil. 

 

Respondendo ao nosso objetivo primário, ao analisarmos as alterações 

na SpO2, observamos que, em média, houve redução ≥ 4% nos quatro testes. 

Não encontramos diferença estatisticamente significante na DeSpO2 entre os 

testes incrementais (p=0,14) (Figura 5) e de endurance (p=0,57) (Figura 6). 

 

 

Figura 5 – Comparação de DeSpO2 entre os testes incrementais. 
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Figura 6 – Comparação de DeSpO2 entre os testes endurance. 

 
 A figura 7 apresenta os valores médios de SpO2 do repouso ao pico dos 

testes incrementais. Observa-se uma diminuição gradual da SpO2 mais acentuada 

nos primeiros minutos à medida que há um aumento da intensidade dos testes.  
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Figura 7 – Comparação dos níveis de SpO2 entre os testes incrementais. O 
número nas linhas corresponde ao número de indivíduos que completaram o 
referido tempo de teste. 
 

A Figura 8 apresenta os valores médios da SpO2 do repouso ao pico dos 

testes de endurance. Observa-se que, em ambos os testes, houve uma 

diminuição da SpO2 nos primeiros minutos, apresentando uma recuperação e 

estabilização nos minutos subsequentes.  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Comparação dos níveis de SpO2 entre os testes endurance. O 
número nas linhas corresponde ao número de indivíduos que completaram o 
referido tempo de teste. 
 

 

Podemos observar que os pacientes estavam nas mesmas condições 

cardiorrespiratórias e de percepção do esforço antes da realização dos testes 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Comparação das respostas cardiorrespiratórias e percepção de esforço no repouso. 

 TECPI-E SWTI p TECPS-E SWTE p 

       
FC, bpm 81,3 ± 11,5 80,9 ± 12,6 0,65 83,1 ± 11,7 81,6 ± 11,6 0,12 

SpO2, % 94,4 ± 1,9 94,5 ± 2,2 0,20 94,5 ± 1,7 94,1 ± 2,2 0,12 

PAS, mmHg 109,0 ± 12,4 114,2 ± 12,4 <0,01 110,1 ± 11,6 110,2 ± 12,2 0,51 

PAD, mmHg 69,4 ± 8,7 74,1 ± 9,3 0,01 70,7 ± 8,2 72,0 ± 9,6 0,98 

Borg D† 0 (0 – 0,4) 0 (0 – 1)  <0,01 0 (0 – 0) 0 (0 – 0,5) 0,84 

Borg MMII† 0 (0 – 0,5) 0 (0 – 2) <0,01 0 (0 – 1) 0 (0 – 1) 0,22 

Legenda: FC: frequência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, SpO2: saturação de pulso de oxigênio, %: porcentagem; PAS: pressão 
arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; Borg D: Escala de percepção de esforço para 
dispneia; Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em membros inferiores; †: dados expressos em mediana e 
intervalo interquartil. 
 

Na tabela 3, ao compararmos as variáveis no pico do exercício entre os testes incrementais, observamos que , na maioria 

das variáveis, as respostas foram superiores na esteira em relação ao teste no corredor, com exceção da PAD que foi similar 

entre os testes. O mesmo ocorreu nos testes submáximos sendo a maioria das variáveis no pico do exercício superiores na 

esteira, com exceção da PAD e Borg de MMII.    

 



37 

 

 

Tabela 3 - Comparação das respostas cardiorrespiratórias e percepção de esforço no pico do exercício nos 72 pacientes. 

       

 TECPI-E SWTI p TECPS-E SWTE p 
       

Distância (m) 690,14 ± 265,8 455,4 ± 123,3 <0,01 797,7 ± 490,4 756,4 ± 559,6 <0,01 

Velocidade (Km/h) 
Inclinação 

5,2 ± 1,0  
 10,4  ± 4,0 

5,3 ± 0,8  
- 

0,90 
- 

4,6 ± 1,0 
7,9 ± 3,0  

5,11 ± 0,7 <0,01 

% prev - 57,0 ± 15,2  - - -  

Tempo, min. 8,5 ± 2,5 7,11 ± 1,3 <0,01  9,9 ± 5,8 8,9 ± 6,5 0,29 

SpO2 86,8 ± 7,0 87,5 ± 6,0 0,23 86,8 ± 6,9 86,9 ± 7,2 0,17 

Δ SpO2 7,7 ± 6,3 6,6 ± 5,6 0,10 6,8 ± 5,8 7,2 ± 6,3 0,50 

    n  4 53 47 - 46 49 - 

    n < 4 19 25 - 26 23 - 

FC, bpm 148,9 ± 19,3 135,1 ± 20,4 <0,01 144,7 ± 19,8 135,7 ± 20,3 <0,01 

FC, %prev 87,0 ± 9,0 78,9 ± 11,4 <0,01 84,5 ± 9,9 79,3 ± 11,8 <0,01 

    n FC  85% prev 44 23 - 30 26 - 

    n FC < 85% prev 28 49 - 42 46 - 

PAS, mmHg 154,8 ± 17,7 136,3 ± 20,2 <0,01 153,1 ± 16,3 138,1 ± 17,8 <0,01 

PAD, mmHg 79,9 ± 10,5 77,3 ± 9,5 0,48 79,4 ± 11,5 77,0 ± 10,2 0,05 

Borg D† 5 (4 – 8) 4 (3 – 7) <0,01 5 (4 – 7) 4 (2 – 6) <0,01 

Borg MMII† 5 (3 – 7) 3 (2 – 6) <0,01 4 (2 – 7) 4 (2 – 6) 0,30 

Legenda: m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do 
previsto, %: porcentagem, n: número de indivíduos, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de oxigênio expressa em porcento;  Δ: 
delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial diastólica, Borg D: Escala de percepção 
de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em membros inferiores; †: dados expressos em 
mediana e intervalo interquartil. 
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A proporção de indivíduos que apresentou DeSpO2 no TECPI-E e no 

SWTI foi similar (53 e 47, respectivamente). Nos 56 pacientes concordantes, 42 

apresentaram DeSpO2 positiva em ambos os testes e negativa em 14 pacientes. 

Houve discordância em 16 pacientes, sendo que em 11 a DeSpO2 foi detectada 

no TECPI-E e não no SWTI, e apenas cinco a DeSpO2 foi detectada no SWTI, 

mas não no TECPI-E. Esses dados podem ser visualizados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise da concordância dos níveis de saturação e DeSpO2 de 

oxigênio nos testes de exercício incremental.  

  TECPI-E    

         Não Sim Total 

SWTI     

Não  

 

 

Sim 

 14 

 

 

5 

11 

 

 

42 

25 (35%) 

 

 

47 (65%) 

Total  19 (26%) 53 (74%) 72 (100%) 

Legenda: SWTI: shuttle walk teste incremental; TECPI-E: teste de exercício 
cardiopulmonar incremental em esteira; DeSpO2= dessaturação de oxigênio (≥4%). 
Qui-Quadrado = 17,287; p < 0,01. 
 

 

A média das diferenças na redução da SpO2 entre o teste TECPI-E e 

SWTI foi pequena, mas com amplos limites de concordância (intervalo de 

confiança 95%) que variaram entre 10,8% e -9,35 (Figura 9). 
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Figura 9 - Disposição gráfica de Bland-Altman da maior redução de SpO2, em 

porcentagem do basal, entre o TECPI-E e SWTI. A linha contínua corresponde à 

média das diferenças e a linha pontilhada ao intervalo de confiança de 95%. Cada 

ponto representa um indivíduo. 

 

As características da amostra e as variáveis cardiorrespiratórias no pico 

do exercício dos testes incrementais dos pacientes concordantes (DeSpO2 e 

não DeSpO2 em ambos os testes) estão descritas na Tabela 5, assim como dos 

pacientes discordantes (DeSpO2 em um teste, mas não em outro) estão 

descritas na Tabela 6. 
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Tabela 5 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes incrementais nos pacientes concordantes em relação à 

presença (+) ou não (-) de DeSpO2.    

 
TECPI-E (+)      vs       SWTI (+) 

(n=42) 
p 

intragrupo 
TECPI-E (-)    vs     SWTI (-) 

(n=14) 
p 

intragrupo 

Idade 48,8 ± 13,9 - 51,1 ± 16,1  - 

Gênero (M/F) 18/24 - 11/3 - 

MRCm† 2 (2 – 2) - 2 (1 – 2) - 

CVF, L 2,2 ± 0,7 - 2,7 ± 0,8 - 

CVF, % prev. 62,9 ± 17,6 - 82,2 ± 22,5* - 

VEF1, L 1,2 ± 0,4 - 1,9 ± 0,6* - 

VEF1, % prev. 45,7 ± 16,9 - 74,0 ± 27,7* - 

VEF1/CVF 0,6 ± 0,1 - 0,7 ± 0,1 - 

Distancia (m) 654,9 ± 256,1 449,7 ± 120,6 0,10 700,2 ± 267,6 474,8 ± 117,0 <0,01 

Velocidade (Km/h) 
Inclinação 

5,4 ± 6,2 
9,8 ± 3,1 

5,2± 0,8 
- 

<0,01 
- 

4,73 ± 0,8 
11,9 ± 5,8 

5,6 ± 0,7  
- 

<0,01 
- 

Tempo, min. 8,5 ± 2,6 7,0 ± 1,29 <0,01 8,5 ± 2,7 7,4 ± 1,1 0,03 

SpO2 83,0 ± 6,2 84,0 ± 5,1 0,37 93,6 ± 2,5** 94,0  ± 2,7*** 0,30 

Δ SpO2 11,1 ± 5,8 10,0 ± 4,7 0,74 1,0 ± 1,4** 0,6 ± 1,2*** 0,28 

FC, bpm 148,0 ± 18,0 137,1 ± 18,2 0,01 146,9 ± 20,3 132,0 ±19,0 <0,01 

FC, % prev. 86,5 ± 9,0 80,6 ± 10,6 <0,01 86,8 ± 8,7 78,3 ± 11,5 <0,01 

PAS, mmHg 153,6 ± 18,5 135,9 ± 14,8 0,09 154,3 ± 16,5 137,1 ± 27,9*** <0,01 

PAD, mmHg 78,1 ± 10,6 79,6 ± 10,0 0,76 78,6 ± 9,5 75,7 ± 10,9 0,74 

Borg D† 7 (5 – 9) 5 (6 – 7) 0,20 5 (4 – 8) 3 (2 – 4)  0,01 

Borg MMII† 5 (4 – 7) 4 (2 – 7) <0,01 5 (3 – 7) 3 (2 – 3,5) 0,01 

Legenda: Gênero (M/F): Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Δ: delta; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; 
* p < 0,01 versus grupo n = 42; ** p < 0,01 versus TECPI-E (+); *** p < 0,05 versus SWTI (+).   
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Tabela 6 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes incrementais nos pacientes discordantes em relação à 

presença (+) ou não (-) de DeSpO2.    

 
TECPI-E (+)       vs       SWTI (-) 

(n=11) 
p 

intragrupo  
TECPI-E (-)    vs     SWTI (+) 

(n=5) 
p 

intragrupo 

Idade 43,5 ± 14,8 - 47,0 ± 16,4 - 

Gênero (M/F) 6/5 - 1/4 - 

MRCm† 2 (1 – 2)  - 2 (1 – 3) - 

CVF, L 2,8 ± 1,1 - 2,2 ± 0,7 - 

CVF, % prev. 73,5 ± 20,8 - 69,3 ± 15,3 - 

VEF1, L 1,8 ± 0,8 - 1,5 ± 0,5 - 

VEF1, % prev. 60,0 ± 25,4 - 56,1 ± 19,7 - 

VEF1/CVF 0,7 ± 0,2 - 0,7 ± 0,1 - 

Distância (m) 849,0 ± 276,3 466,6 ± 149,2 <0,01 608,2 ± 258,7 424,9 ± 131,7 0,15 

Velocidade (Km/h) 
Inclinação 

5,4 ± 1,2 
11,9 ± 4,4 

5,4 ± 1,0 
- 

0,02 
- 

4,6 ± 1,2 
8,6 ± 1,7 

5,2 ± 0,9 
- 

0,42 
- 

Tempo, min. 9,2 ± 2,4 7,2 ± 1,5 <0,01 7,8 ± 1,9 6,8 ± 1,5 0,82 

SpO2 89,5 ± 4,0 92,5 ± 2,0 0,13 93,8 ± 1,3** 89,8 ± 1,5*** 0,93 

Δ SpO2 6,0 ± 2,9 1,8 ± 2,1 0,08 1,4 ± 1,5** 5,6 ± 2,1*** 0,61 

FC, bpm 156,5 ± 17,4 128,2 ± 28,5 <0,01 147,0 ± 31,0 141,0 ± 23,0 0,02 

FC, % prev. 88,8 ± 7,9 71,6 ± 13,5 <0,01 84,7 ± 13,2 81,9 ± 9,7 0,01 

PAS, mmHg 163,6 ± 18,0 143,6 ± 23,8 <0,01 147,0 ± 8,4 140,0 ± 0 0,75 

PAD, mmHg 86,4 ± 9,2 81,8 ± 7,5 0,13 85,0 ± 10,0 76,0 ± 11,4  0,82 

Borg D† 5 (1 – 5) 2 (2 – 5)  <0,01 7 (6 – 9)** 5 (5 – 7)*** 0,51 

Borg MMII† 4 (2 – 5) 2 (1 – 4)  <0,01 7 (2 – 8)  5 (5 – 8)*** 0,55 

Legenda: Gênero (M/F): Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: 
litros; % prev: porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por 
hora; SpO2: saturação de pulso de oxigênio; Δ: delta; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; ** p < 0,01 versus 
TECPI-E (+); *** p < 0,05 versus SWTI (-).   
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Em relação aos testes de endurance, a proporção de indivíduos que 

apresentou DeSpO2 no TECPS-E e no SWTE também foi similar (46 e 49 

pacientes, respectivamente). Nos 55 pacientes concordantes, 39 apresentaram 

DeSpO2 em ambos os testes e 16 não a apresentaram em ambos os testes. 

Houve discordância em 17 pacientes, sendo que em sete pacientes a DeSpO2 

foi detectada no TECPS-E e não no SWTE, e em dez pacientes a DeSpO2 foi 

detectada no SWTE, mas não TECPS-E. Esses dados podem ser visualizados 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Análise da concordância dos níveis de saturação e DeSpO2 de 

oxigênio nos testes de exercício endurance. 

  TECPS-E    

         Não Sim Total 

SWTE     

Não  

 

Sim 

 16 

 

10 

7 

 

39 

23 (32%) 

 

49 (68%) 

Total  26 (36%) 46 (64%) 72 (100%) 

Legenda: SWTE: shuttle walk teste endurance; TECPS-E: teste de exercício 
cardiopulmonar incremental; DeSpO2= dessaturação de oxigênio (≥4%). Qui-
Quadrado = 16,394; p <0,01.  

 

A média das diferenças na redução da DeSpO2 entre o teste TECPS-E e 

SWTE foi pequena, mas com amplos limites de concordância (intervalo de 

confiança 95%) que variaram de 9,6% e -8,1% (Figura 10). 
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Figura 10 - Disposição gráfica de Bland-Altman da maior redução de SpO2, em 

porcentagem do basal, entre o TECPS-E e SWTE. A linha contínua corresponde à 

média das diferenças e a linha pontilhada ao intervalo de confiança de 95%. Cada 

ponto representa um indivíduo. 

 

As características da amostra e as variáveis cardiorrespiratórias no pico 

do exercício dos testes de endurance dos pacientes concordantes (DeSpO2 e 

não DeSpO2 em ambos os testes) estão descritas na Tabela 8, assim como dos 

pacientes discordantes (DeSpO2 em um teste, mas não em outro) estão 

descritas na Tabela 9. 
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Tabela 8 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de endurance nos pacientes concordantes em relação à 
presença (+) ou não (-) de DeSpO2.    

 
TECPS-E (+)    vs     SWTE (+) 

(n=39) 

p 
intragrupo 

TECPS-E (-)    vs     SWTE (-) 

(n=16) 

p 
intragrupo 

Idade 49,1 ± 14,1   - 52,0 ± 14,8 - 

Gênero (M/F) 16/23 - 5/12 - 

MRCm† 2 (1 – 2)  - 2 (1 – 2)  - 

CVF, L 2,1 ± 0,8 - 2,6 ± 0,7* - 

CVF, % prev. 62,0 ± 18,5 - 81,5 ± 21,0* - 

VEF1, L 1,2 ± 0,4 - 1,9 ± 0,6* - 

VEF1, % prev. 44,3 ± 17,8 - 75,2 ± 24,6* - 

VEF1/CVF 0,6 ± 0,1 - 0,7 ± 0,1* - 

Distancia (m) 736,9 ± 490,3 552,1 ± 427,1 0,04 753,7 ± 505,0 934,3 ± 550,8*** 0,21 

Velocidade (Km/h) 4,5 ± 1,0 5,1 ± 0,7 <0,01 4,9 ± 1,0 5,2 ± 0,5 0,12 

Inclinação 7,3 ± 2,3 - - 8,6 ± 4,0 - - 

Tempo, min. 9,5 ± 6,0 6,2 ± 4,6 <0,01 8,8 ± 5,3 10,7 ± 6,3*** 0,35 

SpO2 83,7 ± 5,6 82,7 ± 6,9 0,21 93,8 ± 2,8** 93,5 ± 2,5*** 0,52 

Δ SpO2 10,4 ± 5,1 11,1 ± 5,8 0,30 1,1 ± 1,8** 1,0 ± 1,5*** 0,78 

FC, bpm 141,5 ± 19,3 140,5 ± 17,4 0,83 140,6 ± 15,3 130,0 ± 20,4*** 0,07 

FC, % prev. 83,7 ± 5,6 82,4 ± 9,9 0,84 83,84 ± 9,1 77,8 ± 13,0 0,07 

PAS, mmHg 156,3 ± 19,8 143,3 ± 20,7 <0,01 147,2 ± 13,7 129,1 ± 12,7*** <0,01 

PAD, mmHg 79,2 ± 11,6 77,8 ± 10,4 0,46 76,9 ± 10,1 74,4 ± 11,0 0,22 

Borg D† 5 (4 – 7) 5 (3 – 7) 0,21 6 (3 – 9) 3 (2 – 5) <0,01 

Borg MMII† 4 (2 – 6) 4 (3 – 7) 0,30 5 (3 – 7) 5 (3 – 7) 0,41 

Legenda: M/F: Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência 
cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de 
oxigênio expressa em porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial 
diastólica, Borg D: Escala de percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em 
membros inferiores; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; * p < 0,01 versus grupo n = 39; ** p < 0,01 versus TECPS-E (+); 
*** p < 0,01 versus SWTE (+).   
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Tabela 9 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de endurance nos pacientes discordantes em relação à 

presença (+) ou não (-) de DeSpO2.    

 
TECPS-E (+)    vs     SWTE (-) 

(n=7) 

p 
intragrupo 

TECPS-E (-)    vs     SWTE (+) 

(n=10) 

p 
intragrupo 

Idade 40,3 ± 9,8 - 44,9 ± 17,1 - 

Gênero (M/F) 3/4 - 4/6 - 

MRCm† 2 (1 – 2)  - 2(0 – 1) - 

CVF, L 2,6 ± 0,5 - 2,6 ± 1,0 - 

CVF, % prev. 70,4 ± 15,7 - 73,4 ± 17,7 - 

VEF1, L 1,7 ± 0,5 - 1,7 ± 0,7 - 

VEF1, % prev. 57,0 ± 24,6 - 56,7 ± 18,2 - 

VEF1/CVF 0,7 ± 0,2 - 0,7 ± 0,1 - 

Distância (m) 1180,8 ± 472,6 1096,6 ± 717,4 0,54 837,1 ± 415,9  1030,7 ± 663,7 0,51 

Velocidade (Km/h) 5,2 ± 0,7 4,7 ± 1,3 0,36 4,8 ± 1,1 5,1 ± 0,5 0,32 

Inclinação 10,0 ± 3,7 - - 7,9 ± 2,6 - - 

Tempo, min. 14,0 ± 6,2 15,5 ± 7,9 0,55 10,4 ± 5,4 11,9 ± 7,8 0,70 

SpO2 88,3 ± 3,4 92,9 ± 2,6 0,02 92,9 ± 2,1** 88,8 ± 2,4*** <0,01 

Δ SpO2 6,9 ± 3,3 1,4 ± 1,5 <0,01 2,2 ± 1,0** 6,1 ± 1,4*** <0,01 

FC, bpm 163,9 ± 16,1 125,0 ± 28,5 <0,01 150,2 ± 23,9 133,9 ± 21,6 0,10 

FC, % prev. 91,0 ± 5,8 68,9 ± 13,1 <0,01 85,6 ± 10,4 76,8 ± 12,6 0,09 

PAS, mmHg 158,6 ± 18,6 132,9 ± 7,6 <0,01 146,6 ± 17,3** 136,0 ± 10,5 0,05 

PAD, mmHg 81,4 ± 13,5 80,0 ± 8,2 0,60 82,5 ± 12,7** 76,0 ± 9,9 0,03 

Borg D† 6 (5 – 10)  1 (1 – 5) 0,06 5 (4 – 7) 4 (2 – 7) 0,23 

Borg MMII† 6 (4 – 9)  2 (0 – 3) 0,02 5 (3 – 6) 2 (0 – 8)*** 0,68 

Legenda: M/F: Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência 
cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de 
oxigênio expressa em porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial 
diastólica, Borg D: Escala de percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em 
membros inferiores; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; ** p < 0,01 versus TECPS-E (+); *** p < 0,01 versus SWTE (-).   
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A proporção de indivíduos que apresentou FC ≥ 85% da FC máxima 

prevista no TECPI-E e no SWTI foi diferente (44 e 23, respectivamente). Nos 37 

pacientes concordantes, 16 pacientes atingiram FC ≥  85% da máxima prevista 

em ambos os testes e 21 não. Houve discordância nos resultados de 35 

pacientes, sendo que 28 atingiram FC ≥ 85% da máxima prevista no TECPI-E e 

não no SWTI, e apenas sete atigiram-na no SWTI, mas não no TECPI-E. Esses 

dados podem ser visualizados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Análise da concordância em atingir a FC ≥ 85% ou < 85% da 

máxima prevista nos testes incrementais.  

  TECPI-E    

         ≥ 85% < 85% Total 

SWTI     

≥ 85%  

 

 

< 85% 

 16 

 

 

28 

7 

 

 

21 

23 (32%) 

 

 

49 (68%) 

Total  44 (61%) 28 (39%) 72 (100%) 

Legenda: SWTI: shuttle walk teste incremental; TECPI-E: teste de exercício 
cardiopulmonar incremental em esteira. Qui-Quadrado = 1,016; p = 0,31. 

 

As características da amostra e as variáveis cardiorrespiratórias no pico 

do exercício dos testes incrementais dos pacientes concordantes (FC  85% da 

máxima prevista ou não em ambos os testes) estão descritas na Tabela 11, 

assim como dos pacientes discordantes (FC  85% da máxima prevista em um 

teste, mas em outro não) estão descritas na Tabela 12. 
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Tabela 11 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de incrementais nos pacientes concordantes em relação 

à presença (+) ou não (-) de FC  85% da máxima prevista.    

 
TECPI-E (+)    vs     SWTI (+) 

(n=16) 

p 
intragrupo 

TECPI-E (-)    vs     SWTI (-) 

(n=21) 

p 
intragrupo 

Idade 50,0 ± 17,4 - 49,4 ± 13,3 - 
Gênero (M/F) 7/9 - 6/15 - 
MRCm† 2 (1 – 2) - 2 (2 – 3) - 
CVF, L 2,5 ± 0,6 - 2,1 ± 0,7 - 
CVF, % prev. 74,5 ± 19,8 - 63,6 ±18,3 - 
VEF1, L 1,6 ± 0,5 - 1,4 ± 0,6 - 
VEF1, % prev. 59,8 ± 22,7 - 53,1 ± 23,5 - 
VEF1/CVF 0,7 ± 0,1 - 0,6 ± 0,1 - 
Distancia (m) 758,7 ± 201,7 514,9 ± 95,9 0,04 598,8 ± 259,7** 407,2 ± 130,2*** 0,21 
Velocidade (Km/h) 
Inclinação 

4,9 ± 1,0 
10,6 ± 3,2 

5,7 ± 0,6 
- 

<0,01 
- 

4,3 ±1,1 
9,3 ± 2,8 

5,0 ± 0,9*** 
- 

0,12 
- 

Tempo, min. 9,2 ± 2,0 7,7 ± 0,9 <0,01 8,1 ± 2,6 6,6 ± 1,4*** 0,35 
SpO2 88,4 ± 5,3 87,4 ± 5,9 0,21 86,3 ± 8,0 87,6 ± 6,1 0,52 
Δ SpO2 6,6 ± 5,0 7,0 ± 5,5 0,30 8,0 ± 7,2 6,8 ± 5,6 0,78 
FC, bpm 160,8 ± 17,3 152,3 ± 14,5 0,83 133,3 ± 18,1** 122,6 ± 21,5*** 0,07 
FC, % prev. 94,8 ± 7,5 90,9 ± 8,5 0,84 77,8 ± 6,0** 71,3 ± 10,3*** 0,07 
PAS, mmHg 151,0 ± 16,5 141,3 ± 17,1 <0,01 155,7 ± 15,0 132,0 ± 15,1 <0,01 
PAD, mmHg 82,2 ± 9,5 81,3 ± 8,1 0,46 77,1 ± 11,0 78,1 ± 11,7 0,22 
Borg D† 5 (3 – 7) 5 (3 – 7)  0,21 7 (5 – 9) 5 (3 – 7) <0,01 

Borg MMII† 5 (3 – 7) 3 (1 – 5) 0,30 5 (3 – 7) 5 (3 – 7) 0,41 

Legenda: M/F: Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência 
cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de 
oxigênio expressa em porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial 
diastólica, Borg D: Escala de percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em 
membros inferiores; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; ** p < 0,05 versus TECPS-E (+); *** p < 0,01 versus SWTE (+).   
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Tabela 12 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de incrementais nos pacientes discordantes em 

relação à presença (+) ou não (-) de FC ≥ 85% da máxima prevista.     

  

  

TECPI-E (+)    vs     SWTI (-)  

(n=28)  

p 

 intragrupo  

TECPI-E (-)    vs     SWTI (+)  

(n=7)  

p  

intragrupo  

Idade  46,0 ± 13,8  -  50,3 ± 15,6  -  

Gênero (M/F)  12/16  -  3/4  -  

MRCm†  2 (1 – 2)  -  2 (0 – 2)  -  

CVF, L  2,4 ± 0,9  -  2,4 ± 0,9  -  

CVF, % prev.  67,6 ± 19,5   -  75,3 ± 26,6  -  

VEF1, L  1,4 ± 0,6  -  1,5 ± 0,6  -  

VEF1, % prev.  49,0 ± 20,3  -  67,3 ± 32,4  -  

VEF1/CVF  0,6 ± 0,2  -  0,7 ± 0,2  -  

Distancia (m)  722,4 ± 292,5  439,9 ± 120,6   <0,01  655,6 ± 269,5  526,1 ± 102,0  0,15 

Velocidade (Km/h) 

Inclinação  

4,8 ± 1,0  

11,2 ± 4,8  

5,3 ± 0,8  

-  

<0,01 

-  

10,4 ± 14,8  

10,4 ± 5,4**  

5,4 ± 0,7  

-  

0,43 

Tempo, min.  8,6 ± 2,6  6,9 ± 1,3  <0,01 8,1 ± 3,4  7,8 ± 1,0  0,83 

SpO2  86,7 ± 6,1  88,1 ± 6,1  0,13  85,3 ± 10,3  85,6 ± 6,3  0,92 

Δ SpO2  7,4 ± 5,1  5,6 ± 5,5  0,08 10,4 ± 10,5  8,7 ± 7,0  0,61 

FC, bpm  156,6 ± 12,9  130,8 ± 14,0  <0,01  137,1 ± 11,2**  150,4 ± 16,4***  0,02 

FC, % prev.  90,9 ± 4,7  75,3 ± 7,4  <0,01  81,0 ± 4,6**  85,5 ± 2,4***  0,01 

PAS, mmHg  156,1 ± 20,1  135,9 ± 17,5  <0,01  155,7 ± 20,7  152,9 ± 30,4  0,79  

PAD, mmHg  80,4 ± 10,4  77,3 ± 9,3  0,13  81,4 ± 12,1  82,9 ±11,1    0,83  

Borg D†  5 (3 – 7)  3 (2 – 5)  <0,01  5 (3 – 7)  4 (3 – 6)  0,51 

Borg MMII†  5 (3 – 7)  3 (2 – 5)  <0,01  5 (3 – 6)  2 (0 – 8)  0,55 
Legenda: M/F: Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: porcentagem 
do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência cardíaca, bpm: 
batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de oxigênio expressa em 
porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial diastólica, Borg D: Escala de 
percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em membros inferiores; †: dados expressos em 
mediana e intervalo interquartil; ** p < 0,01 versus TECPS-E (+); *** p < 0,01 versus SWTE (-).     
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A proporção de indivíduos que apresentou FC ≥ 85% da máxima prevista 

no TECPS-E e no SWTE foi similar (30 e 26, respectivamente). Nos 46 

pacientes concordantes, 16 pacientes atingiram FC ≥ 85% da máxima prevista 

em ambos os testes e 31 não. Houve discordância nos resultados de 26 

pacientes, sendo que 15 atingiram a FC ≥ 85% da máxima prevista no TECPS-E 

e não no SWTE, e onze atingiram-na no SWTE, mas não no TECPI-E. Esses 

dados podem ser visualizados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Análise da concordância em atingir a FC ≥ 85% ou < 85% da 

máxima prevista nos testes de endurance. 

  TECPS-E    

         ≥ 85% < 85% Total 

SWTE     

≥ 85%  

 

 

< 85% 

 15 

 

 

15 

11 

 

 

31 

26 (36%) 

 

 

46 (64%) 

Total  30 (42%) 42 (58%) 72 (100%) 

Legenda: SWTE: shuttle walk teste endurance; TECPS-E: teste de exercício 
cardiopulmonar submáximo em esteira. Qui-Quadrado = 4,300; p = 0,04. 

 

Nas tabelas 14 e 15, estão descritas as características basais da amostra 

idade, gênero, MRCm, função pulmonar e as variáveis cardiorrespiratórias no 

pico do exercício, apresentadas entre os grupos que discordaram e 

concordaram  em relação à intensidade do exercício com FC ≥ e < do que 85% da 

FC máxima prevista.  



50 

 

 

Tabela 14 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de endurance nos pacientes concordantes em relação à 

presença (+) ou não (-) de FC  85% da máxima prevista.       

 
TECPS-E (+)    vs     SWTE (+) 

(n=15) 

p 
intragrupo 

TECPS-E (-)    vs     SWTE (-) 

(n=31) 

p 
intragrupo 

Idade 53,5 ± 14,9 - 48,6 ± 14,5* - 
Gênero (M/F) 6/9 - 10/20 - 
MRCm 2 (2 – 2) - 2 (2 – 2) - 
CVF, L 2,3 ± 0,5 - 2,3 ± 0,9 - 
CVF, % prev. 71,0 ± 16,8 - 67,3 ± 22,1 - 
VEF1, L 1,3 ± 0,5 - 1,5 ± 0,7 - 
VEF1, % prev. 51,8 ± 21,7 - 55,3 ± 26,0 - 
VEF1/CVF 51,8 ± 21,7 - 0,7 ± 0,2 - 
Distancia (m) 1013,4 ± 490,8 756,7 ± 580,4 0,14 704,2 ± 493,4 708,2 ± 552,2 0,97 
Velocidade (Km/h) 4,7 ± 0,9 5,5 ± 0,4 <0,01 4,4 ± 1,0 4,9 ± 0,7*** <0,01 
Inclinação 8,8 ±3,1 - - 7,4 ± 2,5 - - 
Tempo, min. 12,5 ± 5,8 8,1 ± 5,9 0,50 9,1 ± 6,0 8,4 ±6,5 0,64 
SpO2 87,3 ±6,3 85,7 ± 7,0 0,22 88,4 ± 6,1 86,7 ±7,7 0,04 
Δ SpO2 6,9 ± 6,3 7,7 ± 5,5 0,46 6,1 ± 5,4 7,2 ± 7,0 0,13 
FC, bpm 158,2 ±15,9 151,3 ± 10,7 0,02 131,9 ±15,1** 125,6 ± 19,7*** 0,05 
FC, % prev. 95,6 ± 10,6 91,5 ± 6,2 0,03 77,4 ± 5,9** 73,0 ± 9,4*** 0,02 
PAS, mmHg 161,3 ± 22,6 154,0 ± 17,7 0,26 150,5 ± 15,3 134,2 ± 14,9*** <0,01 
PAD, mmHg 83,7 ± 12,6 81,0 ± 11,2 0,25 76,7 ± 10,9 74,7 ± 10,1 0,28 
Borg D 5 (3 – 7)  4 (2 – 7) 0,40 5 (4 – 8) 4 (3 – 7) <0,01 
Borg MMII 4 (2 – 6)  4 (2 – 6) 0,39 5 (3 – 7) 4 (3 – 5) 0,23 

Legenda: Gênero (M/F): Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência 
cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de 
oxigênio expressa em porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial 
diastólica, Borg D: Escala de percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em 
membros inferiores; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; * p < 0,05 versus grupo n = 15; ** p < 0,01 versus TECPS-E (+); 
*** p < 0,05 versus SWTE (+).   
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Tabela 15 - Características basais e variáveis no pico do exercício nos testes de endurance nos pacientes discordantes em relação à 

presença (+) ou não (-) de FC  85% da máxima prevista.     

 

 

TECPS-E (+)    vs     SWTE (-) 

(n=15) 

p 
intragrupo 

TECPS-E (-)    vs     SWTE (+) 

(n=11) 

p 
intragrupo 

Idade 39,2 ± 12,8 - 53,8 ± 11,0* - 
Gênero (M/F) 7/8 - 4/7 - 
MRCm† 2 (1 – 2) - 2 (0 – 2) - 
CVF, L 2,5 ± 1,0 - 2,3 ± 0,7 - 
CVF, % prev. 65,4 ± 17,3 - 74,5 ± 23,0 - 
VEF1, L 1,5 ± 0,6 - 1,4 ± 0,6 - 
VEF1, % prev. 49,3 ± 15,5 - 61,1 ± 28,2 - 
VEF1/CVF 0,6 ± 0,1 - 0,6 ± 0,1 - 
Distancia (m) 738,8 ± 445,7 1002,7 ± 615,6 0,07 844,6 ± 512,1 529,5 ± 371,5 <0,01 
Velocidade (Km/h) 
Inclinação 

5,3 ± 0,9 
8,1 ± 2,9 

5,0 ± 0,9 
- 

0,17 
- 

4,4 ± 1,0 
7,7 ± 4,1 

5,3 ± 0,7 
- 

0,12 
- 

Tempo, min. 8,0 ± 4,9 12,6 ± 7,5 0,01 11,1 ± 6,0 5,6 ± 3,8*** 0,02 
SpO2 87,6 ± 6,5 89,6 ± 5,4 0,12 86,4 ± 7,5 85,4 ± 8,1 0,40 
Δ SpO2 7,6 ± 5,4 5,3 ± 5,2 0,15 0,7 ± 0,5 9,3 ± 7,0 0,58 
FC, bpm 162,5 ± 13,6 130,9 ± 20,4 <0,01 134,9 ± 10,9** 149,2 ± 9,3 <0,01 
FC, % prev. 89,8 ± 4,7 72,3 ± 9,7 <0,01 81,0 ± 3,3** 89,6 ± 3,1*** <0,01 
PAS, mmHg 152,5 ± 18,4 130,6 ± 7,7 <0,01 150,0 ± 19,0 138,2 ± 24,0 0,08 
PAD, mmHg 81,3 ± 10,2 78,8 ± 6,1 0,33 78,2 ± 12,5 75,5 ± 12,9 052 
Borg D† 5 (3 – 7) 3 (1 – 5) <0,01 4 (3 – 7) 5 (3 – 7) 0,34 
Borg MMII† 4 (3 – 9) 3 (1 – 6) 0,10 3 (2 – 6) 5 (3 – 7) 0,28 

Legenda: M/F: Masculino e Feminino; MRCm: Medical Research Council modificada; CVF: Capacidade vital forçada; L: litros; % prev: 
porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; m: metros; Km/h: quilômetros por hora: FC: frequência 
cardíaca, bpm: batimentos por minuto, % prev: porcentagem do previsto, %: porcentagem, min: minutos, SpO2: saturação de pulso de 
oxigênio expressa em porcentagem;  Δ: delta;   PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetros de mercúrio, PAD: pressão arterial 
diastólica, Borg D: Escala de percepção de esforço para dispneia, Borg MMII: Escala de percepção de esforço para cansaço em 
membros inferiores; †: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; * p < 0,01 versus grupo n = 15; ** p < 0,01 versus TECPS-E (+); 
*** p < 0,01 versus SWTE (-).  
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4. Discussão  

 

Os principais achados deste estudo podem ser assim sumarizados: (i) 

houve similaridade na magnitude de DeSpO2, quando comparados o TECPI-E 

com o SWTI e o TECPS-E com o SWTE, (ii) as respostas cardiopulmonares e 

de percepção do esforço no pico do exercício foram significantemente 

superiores nos testes realizados em esteira, (iii) houve concordância na 

DeSpO2 entre o TECPI-E com o SWTI e o TECPS-E com o SWTE e (iv) 

independente da intensidade do exercício atingida, expressa em porcentagem 

da FC máxima prevista, a magnitude de DeSpO2 foi similar entre os testes.  

Nosso estudo foi o primeiro a avaliar a magnitude de DeSpO2 e as 

respostas cardiorrespiratórias e percepção de esforço entre perfis semelhantes 

de testes laboratoriais e testes de campo, máximos e submáximos, em 

pacientes com BCQ que envolvem a caminhada.  

Uma minuciosa avaliação da DeSpO2 é essencial para mensuração da 

hipoxemia induzida pelo exercício, pois esta tem sido um marcador da 

gravidade e de mortalidade em doentes pulmonares crônicos (29,30,31,32,33). A 

DeSpO2 é frequentemente observada em pacientes com BCQ estando 

relacionada a casos mais avançados da doença(32), pois naqueles com maior 

comprometimento do parênquima pulmonar, há destruição do tecido pulmonar, 

diminuição de áreas de trocas gasosas devido à perda de área da membrana 

alvéolo-capilar com consequente redução da capacidade de difusão(32,33,34). No 

entanto, parâmetros clínicos e de repouso não são capazes de identificar essa 

limitação, por isso a avaliação da dessaturação induzida pelo exercício tem 

sido acrescentada nas avaliações desses pacientes.  

O primeiro estudo a comparar a DeSpO2 entre um teste de laboratório e 

um teste de campo foi realizado em pacientes com DPOC (VEF1 62,4 ± 2,0% 

do previsto)(6). O teste de campo, TC6, induziu maiores níveis de DeSpO2 em 

relação ao TECPI realizado em cicloergômetro (86,1 ± 0,91 % vs 90,9 ± 0,47 

%, respectivamente). Tal diferença foi atribuída, pelos autores, à alteração de 

troca gasosa, maior ventilação e maior demanda muscular envolvida na 

caminhada em relação ao cicloergômetro (6). Adicionalmente, 28% dos 

pacientes investigados naquele estudo apresentaram DeSpO2 no TC6, mas 

não no cicloergômetro. Não foram encontradas características clínico-
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funcionais neste subgrupo de pacientes que justificassem tais diferenças, o 

que poderia contribuir para a indicação de um teste de campo associado ao 

teste(6) quando se necessita a informação de dessaturação induzida pelo 

esforço físico.  

Outros estudos que contrastaram a DeSpO2 entre testes de laboratório 

realizados em cicloergômetro com testes de campo, utilizando o TC6 e/ou o 

SWTI, observaram que o TC6 e o SWTI determinaram maior DeSpO2 em 

relação ao cicloergômetro(6,8,9,10,11,31,35). Tais achados estão associados a 

testes que envolvem o corpo todo e são determinados pela alteração e 

ineficiência de trocas gasosas (8,9), diferença postural que causa interferência 

do efeito gravitacional na musculatura respiratória diafragmática (8,9), utilização 

da musculatura acessória(8), a qual leva a um maior estímulo do centro 

respiratório (8,9), à hiperventilação e, principalmente, ao maior recrutamento de 

grupos musculares envolvendo o corpo todo (6,8,9,10,11,31,35).  

Um único estudo em pacientes com BCQ (VEF1 53% do previsto) teve 

como objetivo secundário comparar a DeSpO2 entre o SWTI e o teste em 

cicloergômetro(18). Da mesma forma que o observado em pacientes com 

DPOC, os pacientes com BCQ apresentaram maior DeSpO2 no SWTI do que 

no ciclo (-4 ± 4 e -2 ± 3, respectivamente, p = 0,01). Os autores atribuíram 

essa diferença à maior demanda ventilatória e a maior quantidade de massa 

muscular envolvida no SWTI. Além disso, assim como observado em pacientes 

com DPOC, um subgrupo de pacientes (28%) apresentou DeSpO2 no SWTI, 

mas não no ciclo. Os autores não investigaram se esse subgrupo de pacientes 

apresentava características que pudessem diferenciá-los dos pacientes que 

não dessaturaram em ambos os testes(18). No presente estudo, pudemos 

verificar que os pacientes que não dessaturaram em ambos os testes 

incrementais (Tabela 5) e de endurance (Tabela 8) apresentam melhor função 

pulmonar em relação aos pacientes que dessaturaram em ambos os testes. 

Contudo, nos pacientes em que os testes foram discordantes em induzir à 

DeSpO2 (Tabela 6 e Tabela 9), não identificamos diferenças nas 

características basais desses pacientes. Isso pode ter ocorrido porque 

possivelmente perdemos o poder da amostra para esta análise, uma vez que o 

cálculo amostral foi realizado para o desfecho primário.  
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Ao comparar modalidade similar de exercício, caminhada, mas com 

perfis diferentes, incremental (SWTI) e carga constante (SWTE), Sing et al. 

demonstraram que a magnitude de DeSpO2 foi similar entre esses testes em 

pacientes com DPOC(7). Conckcroft et al. ao contrastar o TECPI-C e TECPI-E, 

nesta mesma população, encontraram redução significantemente maior da 

SaO2 no TECPI-E, concluindo que os testes em ciclo ergômetro podem 

subestimar o nível de redução de saturação arterial de oxigênio (SaO2)(36).     

Os testes em esteira levaram a maiores respostas cardiopulmonares em 

relação aos testes em solo, pois determinaram performance superior expressa 

pela maior distância percorrida (Tabela 3). Estudos prévios demonstraram 

importantes diferenças na mecânica da marcha entre a caminhada na esteira 

e no corredor(37,38,39,40).  

A caminhada na esteira exige um maior esforço para manter o equilíbrio 

corporal lateral, aumentando o gasto energético exigido para manter este 

equilíbrio(38,40,41), além de ser uma atividade em que a maioria dos pacientes 

não está familiarizada. Entretanto, há uma considerável redução das 

demandas quando é permitido ao paciente caminhar na esteira com o apoio 

das mãos, afetando de forma importante as respostas durante a caminhada. 

Quando é permitido o apoio manual, forma como os testes em esteira foram 

realizados no presente estudo, há um aumento do equilíbrio corporal, 

diminuindo o gasto energético e a demanda que é exigida para manter este 

equilíbrio(38,40,41). Isso leva a aumento do tempo de exercício (42) e, 

consequentemente, maiores respostas cardiopulmonares são esperadas.  

Com relação ao Borg, encontramos que houve maior predominância de 

dispneia no pico do exercício. Na literatura, em pacientes com DPOC, houve 

maior prevalência de fadiga em MMII, reportada em um estudo clássico de 

Killian et al(43).  

Portanto, em nossos pacientes, o sintoma limitante ao exercício foi a 

dispneia, pois é possível que esses pacientes tenham menor comprometimento 

muscular periférico do que pacientes com DPOC. Essa assertiva é baseada no 

estudo de Ozalp et al.(34) que não encontrou diferença na força do quadríceps 

femoral de pacientes com BCQ e seus pares saudáveis.  
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Em relação à resposta cardíaca durante o exercício, sabe-se que o 

débito cardíaco depende essencialmente do aumento da FC, o qual incrementa 

de modo linear com a carga imposta, devido à estabilização precoce do 

volume sistólico(44). Adicionalmente, o trabalho cardíaco aumenta de acordo 

com a modalidade de exercício e a taxa de trabalho depende da massa 

corporal sob ação da gravidade (peso), da velocidade (trabalho horizontal), da 

inclinação (trabalho vertical), da estratégia da marcha (tamanho e frequência 

das passadas, equilíbrio, grau de movimentação dos membros) e do nível de 

suporte externo (apoio de mãos)(45). Neste contexto, em relação à intensidade 

do exercício, expressa em porcentagem da FC máxima prevista, pudemos 

observar que a magnitude de DeSpO2 foi similar entre os pacientes que 

atingiram e não atingiram elevada proporção da FC máxima prevista (≥ 85% e 

< 85%, respectivamente), tanto para os testes incrementais (Tabela 11) quanto 

para os testes de endurance (Tabela 14).Com base nesses achados, é 

possível que a maior sobrecarga cardíaca tenha ocorrido devido ao maior 

desempenho nos testes que determinaram maior distância percorrida do que 

pela resposta taquicárdica à hipoxemia. Ao comparar indivíduos saudáveis que 

dessaturaram (n = 17) com aqueles que não dessaturaram (n = 66) ao final do 

SWTI, também não foi encontrada diferença no estresse cardíaco atingido 

entre esses grupos (88,3 ± 9,3% versus 87,6 ± 9,6% da FC máxima prevista, 

respectivamente)(45).  

Até o presente momento não há consenso sobre o melhor método para 

avaliação da DeSpO2 induzida pelo exercício em pacientes pneumopatas, 

especialmente naqueles com BCQ(14,18). Estudos prévios demonstram que o 

teste de exercício cardiopulmonar, o TC6, o SWTI, podem ser utilizados para 

esta finalidade(17). Nosso estudo foi o primeiro a avaliar o comportamento da 

DeSpO2 em diferentes tipos de testes incrementais e submáximos, 

laboratoriais e de campo em pacientes com bronquiectasia. Destacamos que 

diferentes tipos de exercício podem levar a diferentes resultados na avaliação 

da DeSpO2 durante o exercício em pacientes com BCQ.  
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5. Limitações do estudo 

 

O presente estudo apresenta algumas limitações. A análise de função 

pulmonar foi realizada pela espirometria apenas. Sabemos que a avaliação da 

capacidade de difusão pulmonar apresenta maior sensibilidade para detectar 

anormalidades de trocas gasosas. No entanto, estudos semelhantes ao nosso 

também não realizaram a medida de capacidade de difusão e essa medida 

acrescentaria mais informações caso nosso objetivo tivesse sido investigar os 

determinantes da DeSpO2 induzida pelo exercício nos pacientes com BCQ. Além 

disso, a espirometria é um recurso mais disponível na prática clínica.  

Não realizamos o cálculo amostral para as análises de estresse cardíaco, 

quando a amostra foi subdividida em dois grupos ( e < 85% da FC máxima 

prevista). No entanto, foi possível detectar diferenças em alguns parâmetros entre os 

testes, mas para confirmar esses achados, estudo com maior poder amostral deve 

ser conduzido.  

Outro ponto a ser considerado é que nossa amostra foi heterogênea, ou seja, 

constituída por pacientes com função pulmonar normal, restritiva, obstrutiva e mista. 

No entanto, é desta maneira que essa doença se apresenta em termos de impacto 

na função pulmonar, o que torna a validade externa de nosso estudo maior.           

 

 

6. Conclusão  

 

Com base nos resultados, a magnitude de DeSpO2 foi similar entres os 

testes, e os testes de campo apresentaram concordância com o teste em 

laboratório para avaliar a DeSpO2. Neste contexto, os testes de campo podem 

substituir os testes de laboratório quando a pergunta clínica é investigar a 

DeSpO2 induzida pelo exercício.  
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