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Resumo 

Introdução: Os testes de broncoprovocação com exercícios mais utilizados são 

os testes em cicloergômetro e esteira ergométrica. O teste do degrau é um teste 

simples, com a vantagem de ser portátil e realizado em qualquer ambiente. 

Objetivo: Comparar o teste do degrau incremental (TDI) com o teste em esteira 

para avaliação do broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) em pacientes 

com diagnóstico de asma; secundariamente, contrastar a demanda 

cardiorrespiratória durante o exercício entre ambos os testes. Método: 

Pacientes com asma encaminhados do Ambulatório de Asma da Disciplina de 

Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), estáveis clinicamente nas 

últimas seis semanas. A ordem dos testes (esteira ou degrau), realizados em 

dias diferentes, foi randomizada. Os pacientes realizaram a seguinte sequência: 

espirometria préexercício, teste de exercício de broncoprovocação (segundo a 

randomização) juntamente com a análise dos gases expirados e espirometria 

nos tempos de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos após o exercício. Resultados: O teste 

do degrau teve um menor demanda metabólica, ventilatória e cardiovascular (p 

<0,05).  Houve uma pobre concordância nos valores de kappa variando entre 

0,21 e 0,36. Embora a prevalência do BIE tenha sido superior no teste em esteira 

(60%) em comparação com o teste do degrau (47%), as características 

funcionais de repouso não diferiram entre os "discordantes" versus os 

"concordantes"(p> 0,05). O BIE não estava relacionado com a capacidade de 

atingir níveis muito altos de ventilação (≥40% ou ≥60% ventilação voluntária 

máxima). Além disso, um degrau negativo, mas um teste em esteira positivo (e 

vice-versa) não foi associado a maiores demandas ventilatórias no teste positivo 

(p> 0,05). 

Conclusão: A prevalência de BIE não foi relacionada à demanda ventilatória 

atingida nos testes do degrau e em esteira. Embora, quando o teste do degrau 

negativo deva ser confirmado em um teste em esteira em crianças com sintomas 

de BIE. 

 

Palavras-chave: asma, broncoespasmo induzido pelo exercício, teste de 

broncoprovocação. 

 



Abstract 

 

Introduction: The tests of broncoprovocation with exercises most used are the 

tests in cycleergometer and treadmill. The step test is a simple test, with the 

advantage of being portable and performed in any environment. Objective: To 

compare the incremental step test (IST) with the treadmill test for evaluation of 

exercise-induced bronchospasm (EIB) in patients diagnosed with asthma; 

Secondarily, to contrast the cardiorespiratory demand during the exercise 

between both tests. Method: Was recruted Patients with asthma from the Asthma 

Out patient Clinic of the Allergy, Clinical Immunology and Rheumatology 

Department of the Federal University of São Paulo (UNIFESP), clinical lystable 

in the last six weeks. The order of the tests (treadmill or step) was performed on 

diferente days randomized. The patients performed the following sequence: pre-

exercise spirometry, bronchoprovocation exercise test (according to 

randomization) together with analysis of expired gases and spirometry at times 

of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes after exercise. Results: The step test had a lower 

metabolic, ventilatory and cardiovascular demand (p <0.05). There was 

pooragreement on kappa values ranging from 0.21 to 0.36. Although EIB 

prevalence was higher in the treadmill test (60%) compared to the IST (47%), 

functional characteristics rest did not differ between "discordant" versus 

"concordant" (p> 0. 05). The EIB was not related to the ability to reach very high 

levels of ventilation (≥ 40% or ≥ 60% maximum voluntary ventilation). In addition, 

a negative step, but a positive treadmill test (and vice-versa) was not associated 

with higher ventilatory demands in the positive test (p> 0.05). Conclusion: The 

prevalence of EIB was not related with ventilatory demand in the treadmill and 

step tests. Although, when the negative step test should be confirmed in a 

treadmill test in children with EIB symptoms. 

 

 

Key words: asthma, exercise-induced bronchospasm, bronchoprovocation test. 
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1. Contextualização 

O termo asma induzida pelo exercício (AIE) deixou de ser utilizado na 

literatura, devido ao exercício não induzir à asma e sim desencadear o 

broncoespasmo. Por isso, o termo broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) 

é o mais utilizado para caracterizar uma condição aguda de estreitamento 

transitório das vias aéreas secundário à resposta broncoespástica da 

musculatura lisa durante ou imediatamente após o exercício físico vigoroso, 

resultando em limitação do fluxo aéreo1. 

A hiperventilação durante o exercício é o principal fator desencadeante das 

duas teorias que explicam a fisiopatologia do BIE, a teoria da hiperosmolaridade 

e a teoria térmica, que ocorrem simultaneamente2,3. A teoria da 

hiperosmolaridade considera que a perda da água na superfície das vias aéreas, 

gera aumento da pressão osmótica no meio extracelular e em seguida no meio 

intracelular, liberando mediadores inflamatórios ocasionando a 

broncoconstrição. A teoria térmica considera que o resfriamento das vias aéreas 

durante o exercício físico gera vasoconstrição reativa brônquica, reflexo 

parassimpático com estimulação do nervo vago levando à broncoprovocação; 

em contrapartida, ao cessar o exercício, ocorre uma vasodilatação da 

vasculatura brônquica, aumentando o fluxo sanguíneo resultando em limitação 

do fluxo aéreo2.    

A prevalência estimada de BIE na população pediátrica é de 12%4, 

porcentagem semelhante àquela observada na população geral5. 

Aproximadamente 9% dos indivíduos com BIE não tem história de asma ou 

alergia6, mas BIE ocorre em mais de 90% dos pacientes asmáticos, 

particularmente em crianças5,7. A suspeita de BIE se inicia na avaliação clínica 
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quando o indivíduo relata sintomas de dispneia, tosse, sensação de aperto no 

peito, sibilos e dor torácica, este sendo um sintoma característico em menos de 

20% das crianças que apresentam BIE8. Entretanto, a presença do BIE só é 

considerada quando constatada a queda do fluxo aéreo, analisada pelo pico de 

fluxo expiratório (PFE) e ou do volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1), após broncoprovocação medicamentosa ou por exercício. Geralmente 

as medidas após o exercício são realizadas em intervalos de cinco minutos até 

totalizar 30 minutos. A resposta positiva é denotada por queda de 10% (provável 

BIE) ou maior do que 15% (confirmado BIE) no PFE ou no VEF1, as quais 

tipicamente ocorrem entre cinco e 10 minutos da finalização do exercício9.  

Desde 1970, os testes de broncoprovocação com exercício são utilizados 

para identificar BIE10 e, segundo a American Thoracic Society(ATS)11, a 

broncoprovocação por exercício tem se mostrado mais acurada para o 

diagnóstico do BIE. Os testes mais comumente utilizados são os de carga 

constante em esteira ou cicloergômetro, nos quais a intensidade do exercício é 

estabelecida de maneira que a frequência cardíaca (FC) do indivíduo atinja 80% 

da FC máxima prevista (220 – idade), devendo ser mantida de seis a 10 minutos. 

de Fuccio et al12 demonstraram que o teste incremental realizado em 

cicloergômetro apresentou mais alta sensibilidade e especificidade do que o 

teste de carga constante em cicloergômetro para determinar o BIE. O guia mais 

recente da ATS13 recomenda o exercício tanto esteira quanto em cicloergômetro 

para avaliação do BIE, contanto que os testes imponham uma carga de trabalho 

suficiente para aumentar a FC até 80-90% da máxima prevista ou a ventilação 

em 17,5 a 21 vezes o VEF1.  
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Os testes realizados em degrau único vêm ganhando espaço para avaliar 

o BIE especialmente por sua facilidade de execução, baixo custo e 

reprodutibilidade14-19.  

O primeiro estudo relatando o teste do degrau em asmáticos adultos (38-

54 anos) utilizou o teste do degrau de Master para induzir o broncoespasmo, 

além de testar o efeito de um beta-bloqueador (practolol) na resposta ventilatória 

ao teste14. Em breves palavras, o teste de Master consiste de subir e descer dois 

degraus de 23 cm de altura cada, em um tempo pré-fixado de três minutos, com 

ritmo baseado no peso e altura do indivíduo, obtido a partir de dados pré-

estabelecidos19, 20. Talvez pelo pequeno tamanho da amostra (10 asmáticos), 

pela intensidade ou tempo de exercício não terem sido suficientes para elicitar 

estresse cardiorrespiratório intenso, o referido teste não desencadeou 

broncoconstrição.  

O teste do degrau foi retomado para avaliar o BIE no final da década de 

80 com diferentes protocolos15-19. Young et al. compararam o teste em esteira 

com o teste do degrau, cujo protocolo tinha duração de três minutos com ritmo 

de 30 degraus por minuto em 32 asmáticos adolescentes15. Um número similar 

de pacientes apresentou queda superior a 10% no VEF1 tanto após o teste de 

esteira quanto após o teste do degrau (27 vs25 pacientes, respectivamente). O 

mesmo protocolo foi descrito no estudo de Tancredi et al19.Uma menor queda no 

VEF1foi observada no teste do degrau em relação ao da esteira (11,7 ± 5,9% 

vs15,0 ± 7,5%, respectivamente). Vale ressaltar que o tempo de teste realizado 

na esteira foi de seis a oito minutos, elevando-se sua velocidade e inclinação até 

que a FC chegasse a cerca de 80% da máxima prevista (210 – idade), sendo 

mantidas (velocidade e inclinação) por quatro minutos. Ambos os estudos15,19 
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não avaliaram os dados do estresse cardíaco obtido em ambos os testes, não 

sendo possível verificar se o tempo de três minutos, utilizado no teste do degrau, 

foi o suficiente para gerar demanda semelhante à da esteira.  

O protocolo utilizado nos dois estudos de Feinstein et al.16,17 consistiu de 

um degrau único com altura de 20 ou 25 cm, selecionada de acordo com a altura 

da criança (≤1,37m e > 1,37m, respectivamente). A frequência de degraus iniciou 

em 30 degraus/minuto e foi aumentada entre o segundo e quarto minuto até que 

a criança atingisse a frequência cardíaca de 150 a 200 bpm, que era mantida por 

cinco minutos. Os autores concluíram que o referido protocolo pode ser utilizado 

para identificar estudantes16 e atletas adolescentes17 com suspeita de asma sem 

diagnóstico ainda estabelecido. Em seus estudos, Feinstein et al. não 

contrastaram a acurácia do protocolo de degrau com outros testes comumente 

utilizados para o diagnóstico do BIE.  

Por fim, um estudo mais recente18 comparou o teste do degrau com a 

corrida livre e com o teste em cicloergômetro para detectar o BIE, em 48 

pacientes adultos jovens com diagnóstico de asma. A corrida foi mais 

asmogênica que o teste do degrau e este foi mais asmogênico do que o teste 

em cicloergômetro. No entanto, os próprios autores destacam a necessidade de 

espaço físico como uma limitação importante da corrida livre.  

Em suma, apenas dois estudos15, 19 compararam a queda do VEF1 entre 

o teste do degrau e o teste de esteira, porém sem mensurar a ventilação atingida 

em ambos os testes, que é um dos determinantes primários da gravidade do 

BIE13. Adicionalmente, o tempo de teste em degrau em ambos os estudos, três 

minutos, pode não ter sido suficientemente similar à demanda resultante do 

maior tempo de teste realizado na esteira. 
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2. Justificativa  

Devido a sua principal vantagem em relação aos demais testes de 

broncoprovocação por exercício, ou seja, seu baixo custo e sua portabilidade, 

representada pelo pouco espaço físico necessário para sua realização, o teste 

do degrau parece ser o mais viável de ser realizado na prática clínica 

(ambulatórios e consultórios). Entretanto, protocolos mais adequados em termos 

de duração e intensidade devem ser testados3. Estudos comparando um 

protocolo de teste do degrau com tempo similar ao teste ergométrico poderiam 

elucidar se, de fato, o teste em degrau determinaria equivalente demanda 

ventilatória e queda do VEF1. Neste contexto, as características do teste do 

degrau incremental21,22 parecem ser adequadas para um teste de 

broncoprovocação por exercício para avaliação de BIE na prática clínica, pois as 

demandas metabólica e ventilatória são elevadas durante este teste23, 24.  

 

3. Objetivo  

O objetivo deste estudo foi determinar se o diagnóstico de BIE é similar 

entre o teste do degrau incremental modificado e o teste em esteira em crianças 

e adolescentes com diagnóstico de asma; secundariamente, contrastar a 

demanda cardiorrespiratória e percepção do esforço durante o exercício entre 

ambos os testes. 

 

 

 

 

 



19 
 

4. Material e métodos 

4.1. Amostra  

4.1.1. Critérios de inclusão e exclusão  

Foram incluídos pacientes com diagnóstico clínico de asma24,25, 

provenientes do Ambulatório de Asma da Disciplina de Alergia, Imunologia 

Clínica e Reumatologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP, com idade 

entre 7 e 18 anos, de ambos os gêneros, estáveis clinicamente e com ausência 

de sintomatologia compatível com quadro de infecção viral (resfriado ou gripe) 

nas últimas seis semanas. Os critérios de exclusão foram: participantes que 

apresentaram escore 5, segundo Global Initiative for Asthma(GINA)26, presença 

de outras doenças pulmonares crônicas (fibrose cística e bronquiectasia), 

comorbidades (doenças cardíacas, diabetes e doenças musculoesqueléticas), 

obesidade e tabagismo.  

 

4.2. Descrição do Protocolo  

O estudo foi realizado em duas visitas separadas por, pelo menos, 72 

horas. Após espirometria, os pacientes foram randomizados para realizar o teste 

do degrau ou o teste em esteira nas Visitas 1 e 2, respectivamente, ou vice. A 

espirometria foi realizada novamente após 5, 10, 15, 20 e 30 minutos do término 

do teste do degrau e em esteira. O fluxograma do protocolo pode ser visualizado 

no Quadro 1.  
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Avaliados para elegibilidade: 171 

Excluídos: 108 

Não compareceram = 106 

Reabilitação = 1 

Cirurgia = 1 

Mudou de endereço = 2 

 

Espirometria Basal 

 

 Randomização 

 

Teste do degrau Teste em esteira Intervalo de 72 horas 

Espirometria 

5, 10, 15, 20 e 30 minutos 

 

 

Recrutados: 53 

 

 

Excluídos: 10 

Exacerbação = 2 

Desistência = 5 

Escore 5 GINA = 1 

Obesidade = 1 

Falta de compreensão = 1 

Recrutados: 63 

 

 

Quadro 1: Fluxograma do protocolo. 
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4.3. Avaliações  

Os responsáveis foram orientados para que os participantes 

suspendessem o uso de broncodilatadores β2-agonistas de curta duração 8 

horas antes do teste, β2-agonistas de longa duração 24 horas antes do teste27, 

e antagonistas dos receptores de leucotrienos 72 horas antes do teste. Também 

foram instruídos a não usar esteróides inalatórios no dia do teste e evitar 

exercícios vigorosos, refeições pesadas, não ingerirem café, chá ou refrigerante 

com cafeína no dia do teste. O índice antropométrico foi calculado segundo a 

Organização Mundial da Saúde28. 

 

4.3.1. Espirometria  

 A espirometria foi realizada no sistema CPX Ultima (Medical Graphics 

Corporation, St. Paul, MN), por meio de um microcomputador (BreezeCardiO2 

System) seguindo as normas da Sociedade Brasileira de Pneumologia25. A 

espirometria foi realizada antes dos testes de exercício e 5, 10, 15, 20 e 30 

minutos após os testes. A queda do VEF1 após o teste do degrau e em esteira 

foi calculado com a seguinte equação:  

[(VEF1pré-exercício - VEF1 mínimo pós-exercício)/VEF1pré-exercício]*100 29. 

Uma queda de 10% no VEF1 foi considerada como BIE12. Após a última 

espirometria aos 30 minutos após o exercício, foi administrado β2-agonista de 

curta duração em todos os participantes, independente de terem apresentado 

broncoconstrição e que tenha ou não sido revertida espontaneamente, devido à 

possibilidade de BIE refratário que pode acontecer entre 45 minutos até três 

horas17 após o teste de exercício. A classificação da gravidade do BIE foi de 

acordo com a magnitude de queda do VEF1, sendo classificados como leve, 
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moderado e grave (10-25, 25-50 e > 50 %, respectivamente)11. Os testes foram 

realizados em laboratório que contém equipamento de reanimação 

cardiorrespiratória e oxigenoterapia e no local de realização dos testes há 

presença de um médico.  

 

4.3.2. Testes de broncoprovocação por exercício  

Os testes foram realizados em um ambiente climatizado com temperatura 

entre 19°C e 24°C e umidade relativa do ar de aproximadamente 60%, a fim de 

padronizar os fatores que influenciam o BIE12.  

Durante os testes de degrau e em esteira, foi utilizado um sistema 

metabólico computadorizado (MGC, CPXSystem. Medical Graphics Corporation, 

USA), o qual, respiração-a-respiração, registrou as seguintes variáveis: consumo 

de oxigênio (VO2, L/min) e produção de dióxido de carbono (VCO2, L/min), 

ventilação minuto (VE, L/min), volume corrente (Vc, L), frequência respiratórias 

(f, resp/min) e equivalentes ventilatórios para O2 e CO2 (VE/VO2, VE/VCO2). O 

traçado eletrocardiográfico, a frequência cardíaca (FC) e a saturação de pulso 

de oxigênio (SpO2) foram registrados continuamente, foi considerado 

dessaturação uma queda ≥ a 4% da SpO2 no pico em relação ao basal. A 

interface entre o sistema metabólico e o paciente foi por meio de bocal.  

Antes e imediatamente após os testes, o paciente quantificou a percepção 

de dispneia e fadiga por meio da escala de Borg modificada30 e a dispneia 

também pela Escala Visual Analógica (EVA) legendada31. A pressão arterial (PA) 

foi aferida no repouso e imediatamente após a interrupção dos testes por 

esfigmomanômetro (DS44 WelchAllynDurashockTycos, USA). 

4.3.2.1 Teste em esteira  
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O teste em esteira (Millenium Classic, Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil) 

foi realizado de acordo com o protocolo realizado no estudo de Carlsen et al29. 

O teste começou e terminou com inclinação de 5,5% e a velocidade foi ajustada 

de maneira que a FC atingisse 80-90%13 da FC máxima prevista [208-

(0,7×age)]27. Após alcançada esta faixa de FC, o teste foi mantido por quatro a 

seis minutos13,29. 

O teste poderia ser interrompido pelo examinador caso o paciente 

apresentasse: mal estar, lipotímias, náuseas, precordialgia, evidências de 

isquemia miocárdica ou de disfunção sistólica ao esforço, evidências de arritmias 

e resposta pressórica anormal32. 

 

4.3.2.2 Teste do degrau incremental limitado por sintomas  

O teste do degrau incremental limitado por sintomas foi realizado em 

degrau com altura de 15 cm para os pacientes com altura de até 1,40 m e de 20 

cm para os pacientes com altura superior a 1,40m16,17. O teste é externamente 

cadenciado por sinais sonoros obtidos a partir de um CD22. O ritmo inicial é de 

10 degraus/minuto e aumenta um degrau a cada 30 segundos. O teste poderia 

ser interrompido pelo paciente devido aos sintomas de dispneia e/ou fadiga ou 

pelo examinador caso o paciente não acompanhasse o ritmo do teste por 15 

segundos23. Os demais critérios de interrupção pelo examinador foram os 

mesmos descritos no teste em esteira ergométrica.  

 

 

 

5. Desfechos  
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5.1. Primário  

Declínio do VEF1 após ambos os testes.  

 

5.2. Secundário  

Frequência cardíaca, ventilação, consumo de oxigênio, dispneia e fadiga 

no pico de ambos os testes. 

 

6. Análise estatística  

Os dados tiveram sua aderência à curva de Gauss testada pelo teste de 

Shapiro-Wilk. As variáveis com distribuição paramétrica e não paramétrica foram 

expressas por média e desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo interquartílico, 

respectivamente.  

O declínio do VEF1, assim como a FC, VE, VO2, dispneia e fadiga em 

ambos os testes foram comparados pelo teste t de Student pareado ou pelo teste 

de Wilcoxon caso as variáveis apresentassem distribuição paramétrica ou não 

paramétrica, respectivamente.  

 Para avaliar a proporção de BIE entre os testes de exercício de 

broncoprovocação(esteira e degrau) foi utilizado o teste de Qui-quadrado, sendo 

a presença ou não de BIE expressa como variável dicotômica (sim: declínio do 

VEF1≥ 10% e não: < 10%). O nível de concordância entre os testes para 

presença de BIE foi testada pelo kappa de Cohen (κ ≤ 0 sem concordância; 0,01-

0,20 nenhuma a ligeira concordância; 0,21-0,40 pobre concordância; 0,41-0,60 

moderada concordância, 0,61-0,80 substancial concordância e 0,81-1,00 como 

concordância quase perfeita). 
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 Adicionalmente, o declínio do VEF1, em valores absolutos, foi comparado 

entre os testes pela análise de Bland-Altman.  

A área sob a curva, do inglês area under the curve (AUC) foi calculada no 

SigmaPlot software (versão 12.0) para a queda do VEF1, relação VE/VVM e FC 

apenas para os indivíduos que apresentaram queda ≥ 10% e comparada entre 

os testes pelo teste ANOVA com repetição. 

Tabulação e analise dos dados foram feitas no SPSS 23 Software. 

Um p < 0,05 foi considerado como significante. 

 

7. Cálculo amostral  

Levando-se em consideração que a diferença de declínio do VEF1 entre 

o teste da esteira e do degrau encontrada em estudo prévio foi de 3,3%19 e o 

desvio-padrão do declínio do VEF1 no teste do degrau de 5,9%19, assumindo-se 

o erro α de 5% e o erro β de 20%, 48 indivíduos deveriam ser estudados. Devido 

a possíveis perdas amostrais, acrescentamos 10% à amostra, o que totaliza 53 

asmáticos.  

 

8. Considerações éticas  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Nove de Julho (1.082.232). Os pais e/ou responsáveis pelos 

pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para 

participação no estudo e, adicionalmente, as crianças assinaram o termo de 

assentimento. 
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9. Resultados  

Foram triados para o estudo 63 crianças e adolescentes asmáticos (40 

meninos, 23 meninas), sendo que dez foram excluídos (Exacerbação = 2, 

Desistência = 5, Escore 5 GINA = 1, Falta de compreensão = 1 e Obesidade = 

1), fazendo parte, portanto, do estudo 53 indivíduos (vide tabela 1). Desses 53 

pacientes, onze não faziam uso de medicação regular por estarem controlados, 

oito faziam uso de β2-agonistas de curta duração (SABA), cinco de 

corticosteróides inalatórios (CS) baixa dose, dois de CS baixa dose + SABA, 

cinco de CS média dose, três de CS média dose + SABA, dois de β2-agonistas 

de longa duração (LABA) baixa dose, dois de CS/LABA média dose, três de 

LABA média dose, um de LABA média dose + SABA, quatro de CS/LABA 

baixa/média dose e três de CS/LABA média/alta dose + SABA. De acordo com 

a espirometria, 11 indivíduos apresentaram redução do VEF1 e sete da relação 

VEF1/CVF. As características basais da amostra estão expressas na tabela 1. 
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Tabela 1– Características basais da amostra. 

Abreviatura: n: número de pacientes; Mín/Máx: mínimo e máximo; kg: 

quilograma; IMC: Índice de massa corpórea; kg/m2: quilograma por metro ao 

quadrado; GINA: Global Initiative for Asthma; CVF: Capacidade vital forçada; L: 

Litros; %prev: porcentagem do previsto; VEF1: Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; PFE: Pico de fluxo expiratório máximo; FEF25-75: Fluxo 

expiratório forçado entre 25-75% da capacidade vital forçada. 

 

Todos indivíduos completaram de quatro a seis minutos na carga alvo no 

teste em esteira. No TDI, duas crianças interromperam por dispneia e duas por 

fadiga em MMII, enquanto para as demais (n = 49) o teste foi interrompido pelo 

examinador, pois as mesmas não estavam acompanhando o ritmo do estímulo 

sonoro do teste. 

Variáveis  n = 53 (♂= 34) Mínimo/Máximo 

Idade, anos  12 ± 3 6 – 18 

Peso, kg  44 ± 13 19 – 77 

Altura, cm  149 ± 16 138 – 185 

IMC, kg/m2 19 (16 – 21) 13 – 29 

GINA  2 (1 – 4) 1 – 4 

GINA 1/2/3/4  19/5/16/13 -------- 

CVF, L (%prev)  2,7 ± 1,0 (104 ± 13) 1,2 – 5,7 (82–159) 

VEF1, L (%prev)  2,2 ± 0,7 (92 ± 14) 1,0 – 3,6 (56–120) 

VEF1/CVF, %  82 ± 10 51 – 99 

PFE, L  4,8 ± 1,6 1,9 – 7,9 

FEF25-75, L (%prev)  2,3 ± 1,0 (100 ± 38) 0,6 – 6,7 (22-198) 
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O TDI determinou menores demandas metabólica, ventilatória e 

cardiovascular do que o teste em esteira (Tabela 2, Figura 1-paciente 

representativo). 

 

Tabela 2- Comparação dos dados durante e no pico do teste em esteira e do 

teste do degrau incremental. 

n = 53 TE TDI 

Temperatura, °C 18,0 ± 0,6 18,0 ± 0,6 

Umidade, % 59 ± 2 59 ± 2 

Duração teste, min 9 ± 0 * 13 ± 2 

Velocidade, km/h 7 ± 1 - 

Degraus, N - 292 ± 86 

Metabolicas   

O2, L/min 1,65 ± 0,60* 1,34 ± 0,55 

CO2, L/min 1,76 ± 0,67* 1,42 ± 0,63 

Ventilatorias e trocas gasosas   

E, L/min 54 ± 17* 43 ± 16 

E/VVM 0,62 ± 0,13* 0,49 ± 0,11 

AUC E/VVM, a.u.  401 ± 84* 345 ± 87 

E/VVM  40%, N (%) 52 (98%)* 32 (60%) 

AUC E/VVM  40%, a.u.  323 ± 112* 137 ± 14 

E/VVM  60%, N (%) 33 (62%)* 3 (6%) 

AUC E/VVM  60%, a.u.  257 ± 141* 64 ± 74 

SpO2, % 93 ± 3* 95 ± 3 

Queda SpO2 ≥ 4 28* 14 
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Cardiovasculares   

FC, bpm 172 ± 7* 161 ± 19 

FC, % prev 86 ± 3* 81 ± 10 

AUC FC, a.u. 714 ± 38* 834 ± 210 

FC  80%, N (%) 53 (100%)* 34 (64%) 

AUC FC  80%, a.u.  714 ± 38* 239 ± 243 

FC  90%, N (%) 0 10 

AUC FC  90%, a.u.  0 219 ± 210 

Sintomas   

Borg D  4 (2-6) 3 (1-5) 

Borg MMII 5 (3-7) 3 (2-5) 

Pós-exercício   

Nadir redução VEF1 ,% -16 ± 15 -14 ± 14 

GINA com BIE + (1/2/3/4)  11/5/6/10 6/6/5/8 

BIE (leve, moderado, grave) 20/10/2 16/7/2 

AUC queda VEF1 %, a.u. - 250 ± 334 - 210 ± 321 

Legenda: °C: Grau Celsius; %: porcentagem; min: minutos; km/h: quilômetros 

por hora; N: número; O2: Consumo de oxigênio; L/min: litros por minuto: 

CO2: produção de gás carbônico; AUC: area under the curve; VVM: ventilação 

voluntária máxima; SpO2: Saturação de pulso de oxigênio; FC: frequência 

cardíaca; bpm: batimentos por minuto; prev: prevista; D: Dispneia; MMII: 

membros inferiores; Nadir: Maior queda (diferença). * p<0,05. 
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Figura 1- Paciente demonstrativo que apresentou BIE em ambos os testes. 

 

Trinta e nove pacientes (73%) apresentaram BIE em pelo menos um teste. 

Apesar da prevalência do BIE ser maior após o teste em esteira (60%) em 

comparação ao teste do degrau incremental (47%), a concordância entre 

presença de BIE foi fraca (valores de kappa de Cohen variando entre 0,21 e 

0,36) (Tabela 3). A proporção de indivíduos que apresentou BIE positivo no TE 

e no TDI foi similar (32 e 25, respectivamente), sendo que os testes concordaram 

em 32 pacientes, sendo positivo em 18 e negativo em 14 pacientes. A proporção 

de discordância foi superior no TE em relação ao TDI (14 positivos no TE e 

negativos no TDI). Esses dados podem ser visualizados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3-Presença de BIE determinada pelo VEF1 após o teste em esteira e o 

teste do degrau incremental. 
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  Esteira  

  BIE (+) BIE (-) Total 

TDI     

BIE (+)  18 (34%) 7 (13%) 25 (47%) 

BIE (-)  14 (26%) 14 (26%) 28 (53%) 

Total  32 (60%) 21 (40%) 53  

Legenda: Os dados são apresentados como número e porcentagem de 

indivíduos com BIE (BIE= 10% de queda do VEF1). BIE: Broncoespasmo 

induzido pelo exercício; +: positivo; -: negativo; %: porcentagem. (Qui-quadrado 

= 2,67; p = 0,10).* Coeficiente Kappa (valor ± erro padrão): teste em esteira 

versus TDI: 0,217 ± 0,129. 

 Conforme demonstrado na Tabela 2 não houve diferença no declínio do 

VEF1 e esse fator pode ser observado na Figura 2 (demonstrativo do declínio do 

VEF1 ao longo da espirometria seriada). Ambos os testes determinaram similar 

queda do VEF1, sendo a maior queda no quinto minuto (TDI: -14 ± 14% do basal, 

TE: -16 ± 15% do basal, p = 0,31; Figura 2). 
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Figura 2: Queda do VEF1, em porcentagem do basal, após o TDI (preta 

pontilhada) e TE (cinza contínua). Os valores estão expressos em média e erro 

padrão (barras verticais). 

 Não foram observadas diferenças clínicas, funcionais, de repouso, 

durante e no pico dos testes para os "Discordantes" (negativo em um teste, mas 

positivo em outro) versus "concordantes" (negativo em ambos os testes) (Tabela 

4). 
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BIE + TE e +TDI 

18 (34%) 
BIE + TE e – TDI 

14 (26,5%) 
BIE – TE e – TDI 

14 (26,5%) 
BIE –TE e +TDI 

7 (13%) 

Características Basais 11♂ 10 ♂ 9 ♂ 4 ♂ 

Idade, anos 12 ± 3 10 ± 3 12 ± 2 12 ± 4 

Peso, kg 44 ± 12 41 ± 17 47 ± 12 42 ± 11 

Altura, m 1,49 ± 0,15 1,47 ± 0,20 1,5 ± 0,12 1,5 ± 0,18 

IMC, kg/m2 19 (17 – 21) 18 (14 – 20) 20 (18 – 22) 17 (15 – 23) 

GINA 3 (1 – 4) 2 (1 – 3) 2 (1 – 4) 2 (2 – 3) 

GINA (1/2/3/4) 5/3/3/7 6/2/3/3 5/2/2/5 1/3/2/1 

CVF, L 2,7 ± 0,9 2,6 ± 1,4 2,9 ± 0,7 2,8 ± 0,95 

CVF, % 102 ± 8 101 ± 21 109 ± 9 103 ± 12 

VEF1, L 2,0 ± 0,6 2,0 ± 0,7 2,5 ± 0,6 2,3 ± 0,7 

VEF1, % 85 ± 12 88 ± 16 102 ± 8 96 ± 12 

VEF1,/CVF 77 ± 10 81 ± 12 87 ± 7 84 ± 4 

PFE 4,5 ± 1,5 4,1 ± 1,7 5,4 ± 1,4 4,5 ± 1,6 

FEF25-75, L 1,9 ± 0,6 2,0 ± 0,6 2,7 ± 0,9 2,3 ± 0,7 

FEF25-75, % 82 ± 39 100 ± 32 120 ± 31 96 ± 23 

Características do teste     

Nadir do VEF1 - 27 ± 14 - 20 ± 14 -4 ± 3 -5 ± 3 

Tabela 4: Comparação das características clínicas, funcionais, de repouso, durante e no pico do TE e do TDI entre os concordantes e 

discordantes. 
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Abreviatura: n: número de pacientes; Mín/Máx: mínimo e máximo; kg: quilograma; IMC: Índice de massa corpórea; kg/m2: quilograma 

por metro ao quadrado; GINA: Global Initiative for Asthma; CVF: Capacidade vital forçada; L: Litros; %prev: porcentagem do previsto; 

VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; PFE: Pico de fluxo expiratório máximo; FEF25-75: Fluxo expiratório forçado 

entre 25-75% da capacidade vital forçada; AUC: area under the curve; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; prev: 

prevista. * p<0,05. 

 

AUC VEF1 -486 ± 389 -296 ± 264 -27 ± 77 0 ± 106 

VE, L/min 53 ± 14 52 ± 20 57 ± 18 50 ± 13 

AUC VE/VVM total 422 ± 79 409 ± 61 396 ± 94 337 ± 96 

FC % prev 86 ± 3 87 ± 3 87 ± 3 85 ± 4 
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A figura 3 mostra que a presença do BIE ocorreu independente da demanda 

ventilatória atingida em ambos os testes. Por exemplo, uma fração similar de 

pacientes apresentou BIE independente de apresentar elevada demanda 

ventilatória após ambos os testes (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Comparação da E/VVM e FC no pico de ambos os testes (A: TE e B: 

TDI). Linhas horizontais correspondem a faixa de 40-60% da E/VVM e as linhas 

verticais correspondem a faixa de 80-90% da FC máxima prevista.  

 

 Por fim, mesmo não atingindo a ventilação recomendada (≥ 21 x FEV1 por 

4 min)13 e/ou frequência cardíaca (≥ 80% máxima prevista por 4 min)13 não 

influenciou na prevalência do BIE (Tabela 5; p> 0,05).  
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Tabela 5- Concordância de indivíduos que atingiram a faixa ventilatória e de FC 

determinada pela ATS13 

 TE TDI 

 BIE + BIE - BIE + BIE - 

  E (%)     

> 21* VEF1 por 4 min 20 (38%) 10 (19%) 0 (0%) 0 (0%) 

< 21* VEF1 por 4 min 12 (22%) 11 (21%) 25 (47%) 28 (53%) 

FC(max/prev)     

>80% por 4 min 32 (60%) 21 (40%) 4 (8%) 6 (11%) 

< 80% por 4 min ------------- ------------- 21 (40%) 22 (41%) 

      E > e FC > 11 (21%) 9 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 

      E < e FC < 21 (40%) 12 (22%) 25 (47%) 28 (53%) 

 

10. Discussão 

Este estudo contrastou a demanda ventilatória provocada pelo teste do 

degrau incremental e pelo teste em esteira para avaliar presença de BIE em 

crianças asmáticas com histórico de sintomas relacionados após a realização de 

exercício físico vigoroso. Nós encontramos pobre concordância entre os testes 

para detectar presença de BIE. 

Apesar de maior prevalência de BIE após o teste em esteira, alguns 

indivíduos com teste em esteira negativo tiveram um teste do degrau positivo. 

Era esperado e foi possível observar que subir o degrau levou a menor demanda 

ventilatória do que correr em esteira. No entanto, independente da diferença na 

demanda ventilatória atingida entre os testes, não houve diferença na severidade 

. 
V 

. 
V 

. 
V 
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e na prevalência de BIE. Além disso, a taxa ventilatória não influenciou no 

resultado teste. 

Portanto, nossos resultados indicam que a capacidade de provocar alta 

(≥ 40% VVM) ou muito alta (≥ 60% VVM) ventilação não é um requisito chave 

para apresentar broncoespasmo em teste de broncoprovocação em crianças 

asmáticas com histórico de alta probabilidade de BIE pré-teste. Embora um teste 

do degrau possa ser utilizado para avaliar BIE, quando o resultado for negativo 

deve ser confirmado por um teste em esteira de alta intensidade. 

Teste do degrau único têm sido defendido como teste de campo, 

reprodutível, portátil e barato.33,34,35,36 Estudos na população pediátrica, com o 

propósito específico de avaliação de BIE, são escassos.15-19,37 

No entanto, estudos anteriores não quantificaram a ventilação associada 

à "carga".13 No presente estudo, uma fração substancial de pacientes não atingiu 

estresse ventilatório recomendado pelo atual diretrizes.13 Esses achados 

poderiam explicar a baixa prevalência de BIE descrito neste documento (Tabela 

3). 

Alguns indivíduos apresentaram um teste positivo em esteira, mas 

negativo no degrau (e vice-versa) e esse fator não foi associado à maior 

ventilação no teste positivo, além disso,a demanda ventilatória variou 

amplamente em pacientes com BIE independente do teste (Figuras 3). Assim, 

nossos resultados indicam que não é indispensável atingir entre alta e muito alta 

demanda ventilatória para induzir broncoespasmo – pelo menos em pacientes 

altamente sensíveis, ou seja,crianças asmáticas com um histórico de sintomas 

relacionados com exercícios. Devido à grande variabilidade de BIE no dia-dia, 
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repetir o teste pode ser mais relevante para melhorar a avaliação do que 

aumentar a intensidade do teste.31 

Histórico de teste eficaz na literatura para indução de broncoespasmo são 

estudos que referem necessidade em atingir alta a muito alta demanda 

ventilatória, entretanto, a maioria refere um estudo que ajustou a intensidade do 

exercício pela frequência cardíaca38 ou pesquisas mostrando que testes eficazes 

induziram altas demandas ventilatórias (como resumidos na referência 32) 

No entanto, os estudos não avaliaram se uma menor ventilação também 

seria suficiente para induzir o broncoespasmo. A evidência mais convincente em 

favor da importância em atingir alta a muito alta demanda ventilatória, em testes 

que avaliam BIE advém de estudos envolvendo a hiperventilação voluntária 

eucapnica (HVE).39 Porém, um influente estudo envolvendo uma grande 

população clínica encontrou prevalência BIE após HVE e foi independente da 

capacidade dos pacientes em atingir VE/VVM > 60%.40 

Devido à ausência de diferenças nas condições ambientais e demanda 

ventilatória em pacientes que apresentaram BIE apenas após o teste em esteira. 

Alternativas devem ser procuradas para explicar a maior sensibilidade em 

apresentar BIE após esse teste. 

Nossos dados mostram que a esteira foi superior comparada ao degrau 

para apresentar BIE e não é uma mera consequência de altas exigências 

ventilatórias. Um teste do degrau negativo deve ser confirmado por um teste em 

esteira com alta intensidade, particularmente em indivíduos com probabilidade 

alta de apresentar BIE (histórico pré-teste).  

Surpreendentemente, uma fração de nossos pacientes apresentou BIE 

apenas em resposta ao teste do degrau (Tabela 3).Não podemos descartar que 
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um teste de esteira negativo, mas um teste do degrau positivo, reflete apenas a 

variabilidade diária na suscetibilidade ao BIE.13 Em outras palavras, não está 

claro se esses pacientes desenvolveriam o BIE se tivéssemos repetido o teste 

em esteira. 

Estudos adicionais para investigarem esta questão específica são 

necessários. Também seria útil continuar investigando testes mais curtos (por 

exemplo, 3 min)15,19nesta subpopulação específica de crianças com sintomas 

relacionados com o exercício. 

O presente estudo tem, naturalmente, algumas limitações. Não testamos 

nossos pacientes na esteira com as mesmas exigências ventilatórias (menores) 

alcançadas nos testes de degrau. Assim, não podemos afirmar mais 

detalhadamente se um alvo de baixa a moderada demanda ventilatória seria 

efetivo na indução do BIE em teste em esteira. A carga de exercício no teste 

ergométrico foi guiada pela frequência cardíaca que reflete a intensidade do 

exercício. Em contraste, o teste do degrau foi estimulado externamente. 

Conforme discutido, nossos dados não indicam que atingir alta demanda 

cardiorrespiratório foi suficiente para desencadear BIE em nossa amostra. Sob 

o pressuposto lógico de que existe uma carga ventilatória "mínima" associada 

ao BIE, são necessários estudos prospectivos para investigar se tais requisitos 

são relevantes. Adicionalmente, o perfil do teste incremental (maior duração com 

incremento sutil de carga ao longo do teste) pode ter gerado uma adaptação 

ventilatória no TDI reduzindo a indução do broncoespasmo nesse teste. Embora 

tenhamos tentado evitar a variação natural da doença estudando pacientes 

estáveis em um curto período de tempo, pequenas mudanças no estado clínico 

no dia-a-dia poderiam ter influenciado na prevalência do BIE.  No entanto, isso 
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influenciaria aleatoriamente a prevalência do BIE em diferentes modalidades de 

teste. 

 

11. Conclusão 

Em conclusão, a menor prevalência de BIE no teste do degrau em relação 

ao teste em esteira não está relacionada à menor demanda ventilatória. Em 

relação aos testes, ao induzir ventilação elevada (≥ 40% VVM) ou muito elevada 

(≥ 60% VVM) não foi uma característica chave no teste para desencadear BIE 

em crianças asmáticas com história de sintomas relacionados ao exercício. 

Teste do degrau pode ser útil para a avaliação de BIE, e quando o resultado for 

negativo deve ser realizado e confirmado com um teste em esteira nesta 

subpopulação. 
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