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RESUMO 

Introdução: O teste do degrau incremental modificado (TDIM) foi validado para 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e determinou respostas 

fisiológicas equivalentes ao teste cardiopulmonar de exercício. No entanto, a 

interpretação de seus resultados é limitada devido à ausência de valores de referência. 

Objetivo: Estabelecer valores de referência para o TDIM para adultos e idosos. Métodos: 

183 indivíduos saudáveis, divididos por décadas de vida (18–28 anos, 29–39 anos, 40–49 

anos, 50–59 anos, 60–69 anos, e 70–83 anos), realizaram espirometria e dois TDIM, com 

repouso de 30 minutos entre eles. O TDIM foi realizado em um degrau (altura = 20 cm) 

e seu ritmo foi cadenciado externamente por estímulos sonoros pré- gravados, iniciando 

com ritmo de 10 degraus/min, com aumento de um degrau a cada 30 segundos. Foram 

sorteados cinco homens e cinco mulheres, por faixa etária, para realizarem o TDIM 

também nas alturas de 15 e 30 cm (n =48). Resultados: As variáveis independentes 

(idade, IMC, sexo e delta de FC) foram inseridas no modelo de regressão, sendo que 

determinaram a seguinte equação de referência: número de degraus = 84,239 – (2,364 x 

idade) + (77,111 x sexo) + (3,409 x delta FC), sendo sexo masculino = 1 e feminino = 0 

(R² = 51%). O número de degraus reduziu conforme a 

idadeaumentoutantoparahomens(18-28anos:507204,29-39anos:372166,40-49 anos: 

343  142, 50-59 anos: 256  70, 60-69 anos: 216  89, 70-83 anos: 167 82),quanto para 

mulheres (18-28 anos: 370  126, 29-39 anos: 361  193, 40-49 anos: 276 124, 50-59 

anos: 206  60, 60-69 anos: 155  52, 70-83 anos: 119  39), sendo detectada diferença 

significante quando comparadas as faixas etárias mais novas com as mais velhas. O TDIM 

mostrou-se reprodutível para todas as faixas etárias, com coeficiente de correlação 

intraclasse variando de 0,75 a 0,94. Em relação às diferentes alturas (15 cm versus 25 

cm), foi encontrada diferença estatisticamente significante para quatro das seis faixas 

etárias (18-28 anos, 29-39 anos, 40-49 anos e 60-69 anos). Houve correlações 

significativas entre número total de degraus com a idade (r = -0,695),  com  o VO2 (r = 

0,880), com o sexo (r = -0,373), com a altura (r = 0,456) e com IMC (r = - 0,457). 

Conclusão: Foi estabelecida uma equação de previsão para o número de degraus no 

TDIM que pode ser utilizada para interpretar a performance a este teste em indivíduos 

com diferentes condições desaúde. 

Palavras-chave: Teste de esforço , valores de Referência, voluntários saudáveis, 

reprodutibilidade. 



ABSTRACT 

Background: The modified incremental step test (MIST) has been validated  for patients 

with chronic obstructive pulmonary disease, and it determined similar physiological 

responses at the peak of exercise when compared to the cardiopulmonary exercise test. 

However, the interpretation of the MIST is difficult due to the absence of reference values. 

Objective: To establish a prediction equation for the MIST (number of steps) in adults 

and the elderly. Methods: 183 healthy subjects, divided into decades (18–28 yrs, 29–39 

yrs, 40–49 yrs, 50–59 yrs, 60–69 yrs, and 70–83 yrs), underwent spirometry and two 

MIST (30 min apart). The MIST was performed on a platform (20cm high). It is an 

external-paced test starting with 10 steps/minute and an increase of one step every 30 sec 

up to the limit of tolerance. Five men and women were randomized to perform the MIST 

also in a platform 15cm and 25cm high (n =48). Results: The independent variables (age, 

body mass index, sex and delta of heart rate) were inserted in the multiple regression 

model determining the following reference equation: number of steps = 84.239 – (2.364 

x age) + (77.111 x sex) + (3.409 x delta of heart rate), considering 1 for male and 0 for 

female (R² = 51%). Number of steps decreased according to the increase of age for both 

men (18-28 yrs: 507  204, 29-39 yrs:372166,40-49yrs:343142,50-59yrs:25670,60-

69yrs:21689,and70-83yrs:16782)andwomen(18-28yrs:370126,29-

39yrs:361193,40-49yrs:276124,50-59yrs:20660,60-69yrs:15552,70-

83yrs:11939),withsignificant difference between earliest and oldest ages. The MIST was 

reproducible for all decades with intraclass correlation coefficients ranging from 0.75 to 

0.94. Concerning different heights of steps (15 cm vs. 25 cm), a significant difference 

was found for four out of six decades (18-28 yrs, 29-39 yrs, 40-49 yrs, and 60-69 yrs). 

There weresignificantcorrelationsbetweenthenumberofstepsandage(r=-0.695),VO2(r= 

0.880), sex (r = -0.373), height (r = 0.456), and BMI (r = -0.457). Conclusion: A reference 

equation has been established to predict the number of steps performed in the MIST which 

can be used to interpret the performance of this test in several health conditions. 

Palavras-chave: Exercise test , reference values, healthy volunteers, reproducibility. 
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1- Contextualização 

A importância dos testes que avaliam a capacidade física de indivíduos saudáveis 

e com doenças crônicas já é bem descrita na literatura1,2, e em pneumopatas torna-se tão 

importante quanto a avaliação de função pulmonar. A avaliação de capacidade física se 

dá por meio de testes de exercício cardiopulmonares (TECP) de cargas incrementais, com 

o objetivo de encontrar a capacidade física máxima de um indivíduo, ou de cargas 

constantes, que tem por objetivo avaliar o tempo de tolerância ao exercício e a evolução 

da capacidade física do avaliado. Comumente, os testes são realizados em esteira e 

cicloergômetro1. Contudo, a alta complexidade de manuseio, o alto custo dos 

equipamentos e necessidade de espaço físico apropriado  para acomodação desses 

equipamentos tornam o TECP pouco disponível na prática clínica. Com o intuito de suprir 

essas necessidades, alguns testes de campo começaram a ganhar destaque, entre eles o 

shuttle walk test incremental (SWTI) e o teste de caminhada de 6 minutos (TC6). Embora 

sejam testes de fácil execução e baixo custo comparado ao padrão ouro, ainda demandam 

grande espaço físico, sendo necessário corredores de 10e 

30 metros, respectivamente. 3,4. Neste contexto, o teste de degrau (TD) tem sido utilizado 

como opção para avaliação da capacidade física, por se tratar um teste de fácil aplicação 

e exigência de equipamentos de menor custo. Além disso, requer pequeno espaço físico 

para sua execução, podendo ser realizado em ambulatório, consultório, hospital e no 

domicílio do paciente. 

O primeiro protocolo de TD, chamado de The Master two-step test, surgiu em 

1929 e consistia em subir e descer uma plataforma com dois degraus, com 32cm de altura 

cada. Seu objetivo era de avaliar indivíduos saudáveis, com uma atividade similar a do 

cotidiano e de fácil aplicação em pequenos espaços, como por exemplo em consultórios 

médicos5. Desde então, durante o decorrer dos anos seguintes, outros protocolos foram 

desenvolvidos: como o Harvard pack test 6; The Harvard step test 7,8
; The Astrand-

Ryhming step test 9; The Queen’s College step test 10; The Memorial Hospital step test 11; 

e The Chester step test 12. Estes diversos protocolos se diferenciam pelas alturas utilizadas 

no degrau, pela sua duração, pelo ritmo do teste e pelo controle de cadência, podendo ser 

externamente cadenciado ou auto-cadenciado (cadência livre)13. Os testes auto-

cadenciados são limitados por um tempo pré-determinado e o objetivo é que o indivíduo 

realize o maior número de degraus nesse espaço de tempo. O teste do degrau de seis 

minutos (TD6) destaca-se entre os testes de cadência livre, pois 



14 
 

 

foi desenvolvido seguindo as mesmas premissas do TC614, ou seja, o indivíduo deve subir 

e descer o degrau o mais rápido possível, podendo reduzir o ritmo ou até mesmo parar, 

mas devendo retornar o mais breve possível14. Este protocolo, no entanto, apresenta 

algumas desvantagens quando utilizado para avaliar indivíduos de diferentes níveis de 

aptidão física, como a limitação por tempo e altura fixa do degrau durante todo o teste, 

além de depender muito do nível de motivação do paciente, o que leva a uma variação no 

trabalho realizado devido à diferença no número de degraus subidos13. 

Para suprir as desvantagens destes protocolos auto-cadenciados, surgiram os testes 

do degrau cadenciados externamente, com protocolos de carga (ou ritmo) constante e 

incremental, fazendo com que o teste adote perfis submáximo e máximo, 

respectivamente13. Nesses testes é possível analisar e diferenciar os níveis de aptidão 

física dos indivíduos, já que o mesmo é limitado pelo esforço do avaliado. Entre os testes 

de cadencia externa, os mais utilizados são o The Chester step test e The Harvard step 

test. 

A partir da década de 70, o uso dos TD deixou de ser exclusivo em indivíduos 

saudáveis, sendo utilizado também em pacientes com doenças pulmonares crônicas, como 

DPOC13,15, bronquiectasia16, pneumonia adquirida na comunidade (PAC)17 e fibrose 

cística18,19,20. Os estudos encontram boa concordância quando comparadas as variáveis 

metabólicas às encontradas nos testes em testes de caminhada14,21. 

No estudo feito por Camargo et al (2011), foi utilizado o Chester step test, 

cadenciado externamente, com perfil incremental (cinco degraus a cada dois minutos) em 

32 pacientes com DPOC. Este teste mostrou-se de difícil execução, pois somente 22% 

dos pacientes conseguiram completar o teste que tem duração máxima de 10 minutos com 

ritmo de 35 degraus/minuto no último estágio22. 

Neste contexto, foi verificada a necessidade de adaptar este protocolo para que 

indivíduos com agravos de saúde fossem capaz de tolerá-lo por tempo suficiente para 

avaliação das respostas metabólicas, cardiovasculares e respiratórias. Nosso grupo23, 

portanto, desenvolveu o teste do degrau incremental modificado (TDIM), realizado em 

degrau único com altura de 20 cm, cuja característica é de um teste com perfil incremental 

e cadenciado externamente por estímulos sonoros. O teste inicia com uma cadência de 10 

degraus por minuto e aumento de um degrau a cada 30 segundos. No estudo de validação 

do TDIM para DPOC23, 34 pacientes foram submetidos ao TECP e a um TDIM no mesmo 

dia e repetiram o TDIM após dois a cinco dias. O TDIM 

determinourespostasequivalentesaotestedeexercíciocardiopulmonarempacientes 
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com DPOC. Os voluntários realizaram uma média de 107±60 degraus no primeiro TDIM 

e de 112±63 degraus no segundo TDIM, mostrando que é um teste reprodutível. 

O TDIM também já foi utilizado para avaliação da capacidade funcional em 77 

pacientes internados por PAC17. Esses pacientes conseguiram realizar uma mediana de 

68 degraus (intervalo interquartil: 26-143). No entanto, devido à ausência de valores de 

referência, não é possível saber o quanto esse valor mediano representa em relação ao 

valor previsto. Por isso, naquele estudo foi utilizado um grupo controle, pareado por 

idade, sexo e IMC, sendo que os pacientes com PAC apresentaram pior desempenho no 

TDIM. Vale ressaltar que o teste se mostrou seguro, uma vez que nenhum evento adverso 

ocorreu durante o teste. 

O TDIM já foi utilizado antes e após intervenção em 56 pacientes renais crônicos 

hospitalizados, com idade de 47±10 anos24. O desempenho no TDIM pré- reabilitação foi 

de 57±39 degraus, com melhora de desempenho após cinco (69 ± 48 degraus) e 10 (76 ± 

46 degraus) sessões de treino,respectivamente. 

Em um estudo realizado em nosso laboratório em pacientes  com bronquiectasia25 

foi analisada a confiabilidade dos testes de degrau de Chester e do TDIM para essa 

população. Os pacientes tinham, em média, 52±17 anos de idade. Os dois testes se 

mostraram confiáveis para avaliação da capacidade física em bronquiectasia, sendo o 

TDIM foi mais tolerado do que o teste de degrau de Chester, com uma média de 158 ± 

83 degraus e 125 ± 67 degraus,respectivamente. 

No entanto, nenhum estudo prévio com o TDIM pôde expressar os resultados 

também em termos de valores previstos, pois este teste ainda não teve seus valores de 

referência estabelecidos para a população brasileira adulta e idosa. 
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2- Justificativa 

 
O TDIM vem sendo aplicado em diferentes agravos de saúde (DPOC, PAC, 

bronquiectasia e insuficiência renal crônica). Sua vantagem reside em seu baixo custo, 

fácil execução, necessidade de menor espaço físico, boa reprodutibilidade e respostas 

similares ao teste cardiopulmonar máximo. No entanto, o TDIM não possui valores de 

referência, o que dificulta sua interpretação em termos de redução ou não da performance 

física. Uma equação de previsão testada em várias faixas etárias facilitará a interpretação 

deste teste em adultos com e sem agravos de saúde. 

 

Além disso, uma questão sempre discutida é se devemos ou não padronizar a altura 

do degrau. Então, neste estudo duas alturas de degrau serão testadas durante a realização 

do TDIM, a fim de comparar a performance e a demanda metabólica e cardiopulmonar 

com àquelas quando o TDIM é realizado na altura padrão que foi preconizado. 
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3- Hipóteses deestudo 

O estabelecimento dos valores de referência do TDIM facilitará a interpretação da 

performance ao teste, além de possibilitar a quantificação da redução do desempenho em 

indivíduos com agravos de saúde. 

Em relação ao TDIM realizado em diferentes alturas, antecipamos que com 15 cm 

a demanda metabólica e cardiopulmonar será menor e, consequentemente, maior tempo 

de teste, enquanto o inverso será observado com o degrau de maior altura. 

O TDIM realizado em altura de 15 cm deve se adequar melhor ao indivíduos mais 

idosos, enquanto o TDIM realizado em altura de 25 cm deve ser mais indicado aos 

indivíduos mais jovens. 

Com relação à faixa etária, os indivíduos das faixas etárias mais velhas devem 

realizar o teste por menor tempo quando comparados aos indivíduos das faixas etárias 

mais jovens. O mesmo deve ocorrer quando comparada a performance ao teste entre 

homens e mulheres, sendo que os homens devem apresentar melhor desempenho. 



18 
 

 

 

4- Objetivos 
 

Objetivogeral 

 
O objetivo do presente estudo é estabelecer valores de referência para o TDIM e 

estabelecer uma equação de referência. 

 

Objetivoespecífico 

 
Comparar o desempenho no TDIM em diferentes faixas etárias. 

Comparar o desempenho no TDIM entre homens e mulheres no TDIM. 

Comparar o desempenho no TDIM em diferentes alturas de degrau. 

Testar a reprodutibilidade do TDIM. 
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5- Método 
 

Delineamento doestudo 

 
Este é um estudo transversal, com amostra de indivíduos saudáveis recrutados nos 

cinco campi da Universidade Nove de Julho e comunidade em seus entornos. As 

avaliações só tiveram início após o indivíduo assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1). Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Nove de Julho. 

 
Local 

 
A coleta foi realizada no Laboratório Reabilitação Cardiopulmonar da 

Universidade Nove de Julho – Campus Vergueiro. 

 

 Amostra 

 
Foram incluídos indivíduos saudáveis, do sexo feminino e masculino, de 18 a 83 

anos. Para tanto, foram recrutadas amostras de conveniência composta por 216 indivíduos 

saudáveis nos cinco campi da Universidade Nove de Julho, localizadas em quatro regiões 

da cidade de São Paulo, a comunidade em torno da universidade e parentes de alunos e 

funcionários. Foram avaliados homens e mulheres divididos por década de idade (18–28 

anos, 29–39 anos, 40–49 anos, 50–59 anos, 60–69 anos, e 70–83 anos). 

 
Critérios deInclusão 

 
Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 18 e 83 anos, com 

espirometria normal e não praticante de atividade física regular (≥ 3 vezes/semana). 

 

Critérios Exclusão 

 
Foram excluídos indivíduos que fumam ou que cessaram o tabagismo a menos de 

dois anos, portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus não controlada apesar 

do uso de medicação, indivíduos com índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 

kg/m2,quepossuíamhistóricodedoençasneuromuscular,musculoesqueléticae 
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cardiorrespiratórias, e indivíduos que não conseguiram entender como realizar a 

espirometria e/ou TDIM. 

 

Protocolo 

 
Os voluntários realizaram, no mesmo dia, a assinatura do TCLE, espirometria, e 

dois TDIM com degrau de 20 cm, com intervalo de 30 minutos entre eles. 

Foram avaliados 183 indivíduos saudáveis. Essa amostra foi subdividida em faixas 

etárias. Para a faixa etária de 18-28 foram incluídos 18 homens e 19 mulheres, de 29-39 

foram incluídos 15 homens e 18 mulheres, de 40-49 foram incluídos 12 homense 

20mulheres,de50-59foramincluídos10homense17mulheres,de60-69foram 

incluídos 13 homens e 18 mulheres, de 70-83 foram incluídos 9 homens e 14 mulheres. 

Para cada faixa etária foram randomizados cinco indivíduos de ambos os sexo 

para realização adicional de dois TDIM com degrau de 15 cm e dois TDIM com degrau 

de 25 cm, em dias diferentes, com intervalo de no mínimo 48h entre asvisitas. 

A randomização foi gerada por um programa de computador de acesso livre 

(http://www.randomization.com), com aleatorização de 15 indivíduos em dois blocos, 

sendo: cinco indivíduos em um bloco, para a realização adicional do TDIM nas alturas 15 

cm e 25 cm, e 10 indivíduos em outro para a realização apenas do TDIM com altura de 

degrau de 20 cm. A ordem dos testes com altura de 15 cm e 25 cm também foi 

randomizada. A quantidade de testes a serem realizados conforme a randomização estava 

em envelopes selados e opacos, consecutivamentenumerados. 

 Avaliações 

 
Os participantes foram orientados a não ingerirem café, chá ou refrigerante com 

cafeína no dia do teste e a não realizarem exercícios extenuantes pelo menos 24h antes 

das sessões. 

 

Espirometria 

 
Os testes de espirometria foram realizados no equipamento ULTIMA CPX 

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

calibrado. Os procedimentos técnicos, os critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade 

adotados foram os recomendados pelo Consenso Brasileiro de Espirometria26. As 

seguintes variáveis foram registradas: CVF, VEF1, VEF1/CVF. Os 

http://www.randomization.com/
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valores obtidos foram expressos em valores absolutos e em porcentagem do previsto 

(%prev) para a população brasileira27. 

 

Figura 1. Indivíduo realizando a espirometria. 

 

 

 

Teste do degrau incremental(TDIM) 

 
O TDIM foi realizado em um degrau com uma altura de 20 cm (largura 40 cm, 

profundidade de 60 cm), ritmo inicial de 10 degraus/min e incrementos de um degrau a 

cada 30 segundos até o 15º minuto, com manutenção de 38 degraus por minuto a partir 

do 15º minuto até o 30º minutos, tempo no qual se encerra o estímulo sonoro (figura 2). 

O teste foi realizado até o limite da tolerância do avaliado23 ou até completar 30 minutos 

de teste. Antes de iniciar o TDIM, e a cada minuto durante o teste, foram registrados o 

traçado eletrocardiográfico e a frequência cardíaca (FC) pelo eletrocardiógrafo 

(WelchAllyn®, Arden, NC, USA), além da saturação de pulso de oxigênio (SpO2) pelo 

oxímetro de pulso (9500, Nonin®, Plymouth, Minnesota). A frequência cardíaca foi 

expressa em valor absoluto e em porcentagem da máxima prevista pela equação: 220- 

idade. Além disso, delta de frequencia cardíaca foi calculado subtraindo-se a FC no pico 

do teste da FC de repouso.A percepção de esforço para dispneia (Borg D) e fadiga em 

membros inferiores (Borg MMII) foi registrada antes e imediatamente ao final do TDIM 

pela escala de Borg modificada28, e a pressão arterial (PA) também foi aferida nesses 

momentos por esfigmomanômetro (DS44 DuraShock, Welch Allyn®, Arden, NC, USA O 

teste foi interrompido pelo indivíduo por sintomas de dispneia e/ou fadiga intolerável e 

pelo avaliador caso o indivíduo não consiga manter o ritmo exigido por 15 segundos 

consecutivos ou por SpO2 ≤ 80%. A variável desfecho foi o número total de degraus. O 

teste com maior número de degraus do TDIM foi selecionado para fins de correlações 

com as demais variáveis e de comparação entre os testes. 
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Minuto Degraus 

1º 10 

2º 12 

3º 14 

4º 16 

5º 18 

6º 20 

7º 22 

8º 24 

9º 26 

10º 28 

11º 30 

12º 32 

13º 34 

14º 36 

15º à 30º 38 

Figura 2. Número de degraus realizado em cada minuto de teste. 

 
Como descrito no item 5.6, cinco indivíduos de cada sexo para cada faixa-etária, 

totalizando 60 indivíduos, deveriam realizar adicionalmente TDIM em um degrau com 

altura de 15 cm (largura 40 cm, profundidade de 60 cm) e TDIM em um degrau com 

altura de 25 cm (largura 40 cm, profundidade de 60 cm) em dias diferentes, também com 

início em ritmo de 10 degraus/min e incrementos de um degrau a cada 30 segundos, até 

o limite da tolerância. 

 
 

Figura 3. Indivíduo realizando o teste do degrau incremental modificado com análise 

dos gases expirados. 
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Medida dos gasesexpirados 

 
Durante a realização dos testes TDIM, os pacientes foram, via máscara facial, 

conectados ao ULTIMA CPX (MedGraphics Corporation®, St. Paul, MN, USA) para 

registro das variáveis metabólicas, consumo de oxigênio (VO2), liberação de dióxido de 

carbono (VCO2), ventilatórias (VE) e equivalentes ventilatórios de O2e CO2 (VE/VO2 e 

VE/ VCO2) obtidas respiração-a-respiração, sendo que a média dos últimos 15 segundos 

de teste foi considerado como valor pico para todas as variáveis. Os valores previstos para 

VO2 máximo são derivados do teste incremental em cicloergometro1. Um 

pneumotacógrafo ligado ao mesmo foi utilizado para o registro dos dados em repouso e 

o durante o teste.O sistema foi calibrado antes de cada teste por calibração automática, 

conforme as instruções dofabricante. 

 

 Avaliaçãoantropométrica 

 
A medida da altura do paciente, expressa em centímetros (cm), foi realizada em 

posição ortostática e após uma inspiração profunda, mantendo os pés unidos e com o peso 

do corpo distribuído entre eles. A tomada da estatura foi em um estadiômetro específico 

e os valores foram aproximados em 0,5 cm. O peso corpóreo foi aferido em uma balança 

mecânica antropométrica da marca Welmy®. A mensuração do peso corpóreo foi expressa 

em quilograma (Kg) e foi realizada com os pacientes descalços e com vestes leve. A partir 

dos dados do peso corpóreo e da altura do paciente foi calculado o IMC. 

O IMC foi calculado por meio de equação matemática, dividindo-se o peso 

corporal do paciente, expresso em quilograma (Kg), pelo quadrado da altura, expressa em 

metro ao quadrado (m2), sendo sua unidade expressa em kg/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 (≥ 40kg/m2)29. 

 AnáliseEstatística 

 
A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram 

expressos em mediana (intervalo interquartil) ou média (desvio padrão), quando 

apresentaram distribuição não paramétrica ou paramétrica, respectivamente. 

A consistência interna do TDIM foi avaliada pelo coeficiente de Cronbach. A 

reprodutibilidade do TDIM foi avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 
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e seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC 95%) e pela análise de Bland- Altman. 

Para estabelecer a equação de referência, foi utilizada a regressão múltipla do tipo 

stepwise, sendo a variável dependente o número total de degraus e as variáveis 

independentes a idade, o peso, a altura, o IMC, o delta de FC (frequência cardíaca no pico 

do teste – frequência cardíaca de repouso) e o sexo. 

O software SPSS® versão 22 foi utilizado para realização das analise estatística. 

 Cálculoamostral 

 
A fórmula usada para o cálculo da amostra foi N > 50 + 8m, no qual m é o número 

de variáveis30. Portanto, um mínimo de 90 indivíduos por sexo é necessário, ou seja, 180 

indivíduos. Devido a possíveis perdas amostrais, foram acrescentados 20% de indivíduos, 

totalizando216. 
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6- Resultados 

Foram recrutados 216 voluntários, sendo excluídos do estudo 33 voluntários, 

pelos seguintes motivos: quatorze obesos, oito por valores do teste de espirometria fora 

da normalidade, seis por não conseguirem realizar o teste de espirometria, um por ser 

fumante, três por dores durante o teste e um por problemas técnicos com o equipamento 

conforme fluxograma (Figura4). 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma doprojeto 

 
 

Foram avaliados 183 voluntários. Destes, 48 voluntários foram randomizados para 

a realização adicional do TDIM com altura de degrau de 15 e 25cm. As características da 

amostra estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características basais da amostra total (n = 183) e dos indivíduos que foram 

randomizados para realizarem o TDIM em alturas adicionais (15 e 25 cm) (n = 48). 

 

Características N = 183 (106 ♀) N = 48 (30 ♀) Mínimo – Máximo 

Idade, anos 46 (31 – 62) 46 (31 – 60) 18 – 83 

Peso, kg 68 (61 – 76) 66 (60 – 75) 44,8 – 106,5 

Altura, m 1,64 (1,56 – 1,72) 1,61 (1,55 – 1,71) 1,46 – 1,89 

IMC, kg/m² 25,6 (23,3 – 28,5) 25,6 (23,7 – 29,3) 17,1 – 29,9 

CVF, L 3,52 (2,95 – 4,30) 3,57 (2,75 – 4,42) 1,86 – 6,20 

CVF. %prev. 99 (90 – 108) 99 (92 – 108) 77 – 143 

VEF1 , L 2,92 (2,41 – 3,51) 2,84 (2,36 – 3,60) 1,40 – 5,38 

VEF1, %prev. 100 (90 – 108) 102 (92 – 109) 76 – 145 

VEF1/CVF 84 (80 – 86) 84 (80 – 87) 70 – 98 

Kg: quilograma; m: metros; IMC: índice de massa corporal; kg/m²: quilograma por metro 

quadrado; CVF: capacidade vital forçada; L: litros; %prev: porcentagem do previsto; 

VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada. 

 
A Tabela 2 mostra o número de degraus realizado por faixa etária. 

 
 

Tabela 2. Números de degraus e tempo de teste por faixa etária no teste do degrau 

realizado em altura de 20 cm. 

 

Faixa Etária (n♀, n♂) 

Número de Degraus Tempo do teste, min 

Média±DP Mínimo – 
Máximo 

Média±DP Mínimo – 
Máximo 

18-28 anos (19♀, 18♂) 437 ± 180* 243 – 930 16:57 ± 4:47 11:43 – 30:00 

29-39 anos (18♀, 15♂) 366 ± 179** 178 – 930 15:04 ± 447 9:35 – 30:00 

40-49 anos (20♀, 12♂) 296 ± 130*** 142 – 635 13:05 ± 3:36 8:13 – 22:15 

50-59 anos (17♀, 10♂) 225 ± 67 132 – 413 11:01 ± 2:05 7:50 – 16:23 

60-69 anos (18♀, 13♂) 181 ± 75 92 – 340 9:27 ± 2:33 6:06 – 14:29 

70-83 anos (14♀, 9♂) 138 ± 62 78 – 336 7:48 ± 2:11 5:25 – 14:22 

Todas as faixas etárias 287 ± 167 78 – 930 12:38 ± 4:48 5:25 ± 30:00 

* p<0,05 vs faixas etárias de 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos e 70-83 anos; ** p<0,05 

vs faixas etárias de 50-59 anos, 60-69 anos e 70-83 anos; ***p<0,05 vs faixas etárias de 

60-69 anos e 70-83 anos 
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Quando comparado o número de degraus por faixa etária (Tabela 2), foi possível 

identificar diferenças significantes quando comparadas as faixas etárias de indivíduos 

mais jovens com a faixa etária dos indivíduos mais velhos. 

 
Na Tabela 3, estão descritas as correlações do número total de degraus em 20 cm 

com a função pulmonar e consumo de oxigênio no pico do TDIM. 

 
Tabela 3. Correlação entre número total degraus (altura = 20 cm) e variáveis de função 

pulmonar e consumo de oxigênio (n = 183). 

 
 Degrau de 20 cm Valor de p 

CVF, %prev 0,121 0,10 

VEF1, %prev -0,078 0,30 

VO2 pico, L 0,753 <0,001 

VO2 pico, ml/kg/min 0,897 <0,001 
VO2 pico, % prev 0,247 <0,05 

CVF: capacidade vital forçada; L: litros; %prev: porcentagem do previsto; VEF1: volume 

expiratório forçado no primeiro segundo; VO2: consumo de oxigênio, ml/kg/min: 

milímetro por quilograma de peso por minuto. 
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As correlações do número total de degraus com as variáveis independentes 

contínuas podem ser visualizadas na Figura 5 (A- com a idade, B- com IMC, C- com a 

altura e D- com o delta de FC). Houve correlação do número total de degraus com a 

variável categórica sexo (r = 0,25; p = 0,001). 

 

Figura 5. Correlações do número total de degraus com: A- idade, B- IMC, C- altura e 

D- delta de FC 

 
A equação de referência foi calculada seguindo o modelo de regressão linear 

múltipla do tipo stepwise e as variáveis preditoras do número de degraus foram: idade, 

sexo e delta de FC (R² = 0,51). Dessa forma, a equação de regressão resultante é: 
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* masculino = 1 e feminino = 0 

 
 

Na Tabela 4 são apresentados os valores de número de degraus realizados no 

TDIM, com altura padrão (20 cm), divididos por faixa etária e sexo. Foi encontrada 

diferença significante entre os sexos nas faixas etárias de 18-28 anos e 60-69 anos. 

 
Tabela 4. Números de degraus e tempo de teste por faixa etária e sexo no teste do 

degrau realizado em altura de 20 cm. 

 

 
Faixa Etária (n) 

Número de Degraus Tempo do teste, min 

Média±DP Mínimo – 

Máximo 

Média±DP Mínimo – 

Máximo 

18-28 
anos 

Homens (18) 507 ± 204* 272 – 930 18:49 ± 5:24 12:35 – 30:00 

Mulheres (19) 370 ± 126 253 – 728 15:10 ± 3:23 11:43 – 24:41 

29-39 

anos 

Homens (15) 372 ± 166 246 – 930 15:16 ± 4:24 11:49 – 30:00 

Mulheres (18) 361 ± 193 178 ± 930 14:54 ± 5:11 9:35 – 30:00 

40-49 

anos 

Homens (12) 343 ± 142 188 – 622 14:26 ± 3:51 9:55 – 21:53 

Mulheres (20) 276 ± 124 142 – 635 12:16 ± 3:17 8:13 – 22:15 

50-59 

anos 

Homens (10) 256 ± 70 176 – 413 12:00 ± 2:01 9:31 – 16:23 

Mulheres (17) 206 ± 60 132 – 330 10:25 ± 1:56 7:50 – 14:13 

60-69 
anos 

Homens (13) 216 ± 89* 98 – 340 10:36 ± 2:57 6:21 – 14:29 

Mulheres (18) 155 ± 52 92 – 283 8:36 ± 1:53 6:06 – 12:55 

70-83 

anos 

Homens (9) 167 ± 82 83 – 336 8:41 ± 2:47 5:40 – 14:22 

Mulheres (14) 119 ± 39 78 – 207 7:12 ± 1:33 5:25 – 10:35 

*Diferença estatisticamente significante para o número total de degraus comparando os 

sexos masculino e feminino, com p<0,05 

 
Para responder a outro dos objetivos secundários, o número total de degraus foi 

comparado entre diferentes alturas nos indivíduos que foram randomizados para 

realizarem esses testes adicionais. A Tabela 5 mostra o número total de degraus e o tempo, 

em minutos, nas alturas 20cm, 15 cm e 25 cm. Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes no número total de degraus quando comparados os testes 

de 15 cm e 25 cm nas faixas etárias de 18 a 28 anos, 29 a 39 anos, 40 a 49 anos e 60-69 

anos. 

84,239 – (2,364 x idade) + (77,111 x sexo*) + (3,409 x delta da FC) 



 

30 
 

Tabela 5. Número total de degraus e tempo de teste por faixa etária para o TDIM realizado em degrau de 20, 15 e 25 cm em ambos os sexos. 

 

 

 

Faixa 

Etária 

20 cm 15 cm 25 cm 

Numero de Degraus Tempo de Teste, min Numero de Degraus Tempo de Teste, min Numero de Degraus Tempo de Teste, min 

 
Média±DP 

Mínimo – 

Máximo 

 
Média±DP 

Mínimo – 

Máximo 

 
Média±DP 

Mínimo – 

Máximo 

 
Média±DP 

Mínimo – 

Máximo 

 
Média±DP 

Mínimo - 

Máximo 

 
Média±DP 

Mínimo – 

Máximo 

 

18-28 anos 

(5♀, 5♂) 

 
523 ± 239 

 
253 – 930 

 
19:11 ± 6:24 

 
12:02 – 30:00 

 
659 ± 253* 

 
357 – 930 

 
22:52 ± 6:40 

 
14:55 – 30:00 

 
380 ± 185 

 
202 – 856 

 
15:28 ± 4:56 

 
10:25 – 28:04 

 

29-39 anos 

(5♀, 4♂) 

 
413 ± 236 

 
246 – 930 

 
16:20 ± 6:15 

 
11:49 – 30:00 

 
482 ± 222* 

 
262 – 930 

 
18:12 ± 5:52 

 
12:17 – 30:00 

 
274 ± 113 

 
172 – 541 

 
12:29 ± 3:10 

 
9:21 – 19:46 

 

40-49 anos 

(5♀, 2♂) 

 
264 ± 89 

 
142 – 426 

 
12:11 ± 2:40 

 
8:13 – 16:45 

 
417 ± 212* 

 
188 – 804 

 
16:20 ± 5:41 

 
9:56 – 26:41 

 
183 ± 55 

 
111 – 259 

 
9:38 ± 1:56 

 
6:57 – 12:12 

 

50-59 anos 

(5♀, 2♂) 

 
231 ± 91 

 
152 – 413 

 
11:09 ± 2:42 

 
8:38 – 16:23 

 
338 ± 165 

 
207 – 667 

 
14:16 ± 4:29 

 
10:35 – 23:05 

 
183 ± 59 

 
116 – 280 

 
9:37 ± 2:03 

 
7:11 – 12:50 

 

60-69 anos 

(5♀, 3♂) 

 
186 ± 93 

 
100 – 333 

 
9:33 ± 3:02 

 
6:28 – 14:17 

 
254 ± 127* 

 
128 – 511 

 
11:48 ± 3:41 

 
7:40 – 18:58 

 
126 ± 59 

 
79 – 239 

 
7:24 ± 2:14 

 
5:27 – 11:35 

 

70-83 anos 

(5♀, 2♂) 

 
176 ± 88 

 
94 – 336 

 
9:13 ± 3:00 

 
6:11 – 14:22 

 
241 ± 112 

 
124 – 445 

 
11:23 ± 3:23 

 
7:31 – 17:15 

 
135 ± 80 

 
52 – 255 

 
7:35 ± 3:07 

 
4:00 – 11:55 

* Diferença estatisticamente significante entre número total de degraus em degrau de 15 cm e degrau de 25 cm. 
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Em relação à reprodutibilidade, 71 indivíduos apresentaram melhor performance no 

primeiro TDIM e 112 indivíduos no segundo TDIM. 

Os dados de reprodutibilidade do TDIM (teste 1 e teste 2), na altura padrão de 20 cm, 

estão descritos na Tabela 4. A disposição gráfica de Bland-Altman para o número total de 

degraus, considerando a amostra total (n= 183) pode ser visualizada na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Disposição gráfica de Bland-Altman para número total de degraus no primeiro e 

segundo TDIM. 
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Tabela 6. Dados de reprodutibilidade do TDIM (altura = 20 cm) por faixa etária. 
 
 

  

1º Teste 

 

2º Teste 

 

α de cronbach 

 

CCI (IC95%) 

 

P do CCI 

 

Média das diferenças (IC95%) 

18-28 anos 

(18♂, 19♀) 
369 ± 140 429 ± 178 0,891 0,75 (0,46 – 0,88) <0,001 -60 (-257 – 137) 

29-39 anos 

(15♂, 18♀) 
343 ± 160 355 ± 179 0,962 0,93 (0,86 – 0,96) <0,001 -11 (-139 – 117) 

40-49 anos 

(12♂, 20♀) 
275 ± 126 282 ± 117 0,960 0,92 (0,85 – 0,96) <0,001 -7 (-101 – 87) 

50-59 anos 

(10♂, 17♀) 
213 ± 63 217 ± 68 0,960 0,92 (0,84 – 0,96) <0,001 -4 (-55 – 47) 

60-69 anos 

(13♂, 18♀) 
172 ± 72 170 ± 81 0,969 0,94 (0,88 – 0,97) <0,001 2 (-50 – 54) 

70-83 anos 

(9♂,14♀) 
125 ± 57 138 ± 63 0,926 0,85 (0,68 – 0,94) <0,001 -11 (-73 – 51) 

Amostra total 261 ± 143 279 ± 165 0,956 0,92 (0,89 – 0,94) <0,001 -17 (-140 – 106) 

CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança. 
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Na Tabela 7, estão disponibilizados dos dados metabólicos e cardiorrespiratórios 

no TDIM realizado com altura padrão de 20 cm. A Tabela 8 contém esses dados para os 

indivíduos que realizaram testes com alturas adicionais (15 e 25 cm). 

 
Tabela 7. Dados das variáveis metabólicas, cardiovasculares e ventilatórias no melhor 

teste do degrau incremental modificado em altura de 20 cm (n = 183). 

 

Variáveis Mediana Mínimo-Máximo 

VO2, L 1,67 ± 0,53 0,75 – 3,09 

VO2, ml/kg/min 24,2 ± 6,4 13,1 – 40,3 

VO2 pico, %prev 92 ± 18 46 – 163 
RER 1,09 ± 0,12 0,74 – 1,65 
FC, bpm 159 ± 25 93 – 211 

FC, %prev 92 ± 9 64 – 111 

VE pico, L 53,5 ± 18,2 22,6 – 122,4 

VE/VO2 32 ± 5 24 – 58 

VE/VCO2 30 ± 5 21 – 49 
VE/VVM 47 ± 11 23 – 80 

PuO2 10,4 ± 2,8 5,1 – 18,8 

SpO2(%) 95 ± 2 87 – 99 
Borg D 3 ± 2 0 – 10 

Borg MMII 5 ± 2 0 – 10 

FC: freqüência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, SpO2: saturação de pulso, Borg D: 

percepção de esforço para dispnéia, Borg MMII: percepção de esforço para membros 

inferiores, VO2: consumo de oxigênio, L: litros, ml/kg/min: milímetros por quilos por 

minuto, %prev: porcentagem do previsto, RER: razão das trocas gasosas, VE: ventilação, 

PuO2: pulso de oxigênio, VE/VO2: equivalente ventilatório de oxigênio; VE/VCO2: 

equivalente ventilatório de dióxido de carbono; VE/VVM: relação entre ventilação pico 

e ventilação voluntária máxima. 
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Tabela 8. Comparação das variáveis metabólicas, cardiovasculares e ventilatórias no 

melhor teste do degrau incremental modificado em altura de 20 cm, 15 cm e 25 cm (n = 

48). 

 
 

 

Variáveis 

n=48 (30♀) 

20 cm 15 cm 25 cm  

Media ± DP 
Mínimo- 

Máximo 
Media ± DP 

Mínimo- 

Máximo 
Media ± DP 

Mínimo- 

Máximo 
P 

VO2, L 1,68 ± 0,56 0,81 – 2,78 1,57 ± 0,49 0,82 – 2,60 1,68 ± 0,56 0,78 – 2,87 0,99 

VO2, ml/kg/min 24,6 ± 7,1 13,8 – 40,3 23,0 ± 5,6 12,2 – 34,1 24,7 ± 6,6 13,2 – 42,2 0,96 

VO2 pico, %prev 95 ± 16 58 – 123 86 ± 15 57 – 120 91 ± 15 57 – 123 0,63 
RER 1,09 ± 0,11 0,94 – 1,51 1,07 ± 0,16 0,90 – 1,95 1,12 ± 0,13 0,91 – 1,55 0,44 
FC, bpm 161 ± 25 106 – 211 153 ± 25 103 – 211 158 ± 24 109 – 208 0,81 

FC, %prev 92 ± 9 71 – 111 88 ± 10 69 – 108 91 ± 10 73 – 109 0,81 

VE pico, L 54,3 ± 19,6 23,8 – 105,8 48,2 ± 17,3 21,0 – 101,0 53,3 ± 19,3 20,6 – 95,0 0,95 

VE/VO2 32 ± 5 24 – 58 30 ± 4 23 – 45 31 ± 4 23 – 43 0,53 

VE/VCO2 29 ± 4 21 – 39 29 ± 5 21 – 43 28 ± 3 21 – 36 0,22 

SpO2(%) 95 ± 2 92 – 99 95 ± 2 91 – 98 95 ± 2 91 – 98 0,57 
Borg D 4 ± 2 0 – 8 4 ± 2 0 – 8 4 ± 2 0 – 9 0,77 
Borg MMII 5 ± 2 1 – 8 4 ± 2 1 – 9 5 ± 2 1 – 9 0,34 

FC: freqüência cardíaca, bpm: batimentos por minuto, SpO2: saturação de pulso, Borg D: 

percepção de esforço para dispnéia, Borg MMII: percepção de esforço para membros 

inferiores, VO2: consumo de oxigênio, L: litros, ml/kg/min: milímetros por quilos por 

minuto, %prev: porcentagem do previsto, RER: razão das trocas gasosas, VE: ventilação, 

PuO2: pulso de oxigênio, VE/VO2: equivalente ventilatório de oxigênio; VE/VCO2: 

equivalente ventilatório de dióxido de carbono; VE/VVM: relação entre ventilação pico 

e ventilação voluntária máxima. 



35 
 

 

7- Discussão 

O presente estudo proporcionou uma equação para predizer o número de degraus 

realizados no TDIM em adultos e idosos de ambos os sexos. A idade, sexo e delta da FC 

explicaram 51% da variância no número de degraus. Além disso, foi possível verificar 

que indivíduos mais jovens têm melhor desempenho no teste quando comparados com 

indivíduos mais velhos, homens têm melhor desempenho quando comparados com as 

mulheres e o teste mostrou-se reprodutível em todas as faixas etárias e ambos os sexos. 

O estabelecimento de valores de referência é fundamental para a interpretação dos 

resultados de testes que avaliam a performance física, possibilitando diagnosticar, 

apropriadamente, se há ou não comprometimento da capacidade de exercício. Neste 

contexto, dentre os testes clínicos de campo, o TC6 foi o primeiro a ter seus valores de 

referência estabelecidos por Enright & Sherril31, em 2002, sendo que sua primeira 

descrição foi em 198232. O mesmo ocorreu para o shuttle walk test incremental, que foi 

descrito no ano de 19994 e teve seus valores de referência estabelecidos em 201233. Vale 

ressaltar que equações de previsão estrangeiras não são adequadas para a população 

brasileira e o TC6 e SWTI já tiveram seus valores de referência estabelecidos no 

Brasil.33,34. 

Embora o TDIM venha sendo utilizado em diferentes populações (DPOC, PAC, 

bronquiectasia e insuficiência renal), este é o primeiro estudo a estabelecer uma equação 

de previsão para este teste, sendo que as variáveis independentes que persistiram no 

modelo de regressão foram a idade, sexo e delta de FC. 

As variáveis idade e sexo são comumente encontradas em equações de predição 

de testes clínicos de campo35,36. O delta de FC também já foi utilizada como variável 

preditora da distância percorrida no TC634,37. No presente estudo, essas três variáveis 

preditoras do número total de degraus revelou um coeficiente de determinação de 51%, 

sendo similar ao encontrado em outros estudos com teste clínico de campo que utilizam 

variáveis semelhantes em suas equações (R² = 0,38 e 0,62)34,37. 

A correlação entre o número total de degraus e a idade encontrada no presente 

estudo (r = -0,75) mostra que o desempenho ao teste vai diminuindo com o avançar da 

idade. Essa associação negativa entre idade e performance funcional já foi descrita em 

outros estudos de equação em testes clínicos de campo (r variando de -0,27 a-0,76)33,35- 

38
.Aassociaçãoinversaentredesempenhofísicoeidadeemadultoseidososjáébem 

descrita   na   literatura,   posto   que   o   envelhecimento   se   caracteriza   pelaredução 
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progressiva das funções fisiológicas39, além da diminuição do nível de atividade física40. 

Os dados do presente estudos vão ao encontro dessa afirmação e mostram uma redução 

progressiva média de 18% no número total de degraus com o avançar das faixas etárias. 

Em dois estudos com teste clínico de campo realizado em corredor35,40, o desempenho, 

representado pela distância percorrida, reduziu em média 14% na comparação das faixas 

etárias de 40-49 anos e acima de 70 anos. Em nosso estudo quando comparamos faixas 

etárias semelhantes (40-49 anos e 70-79 anos) encontramos uma redução de 53% no 

número total de degraus. Em um estudo realizado por Oliveira et al.37, foi encontrada uma 

redução de 18% no desempenho físico após a realização do teste em corredor quando 

comparada a faixa etária mais jovem (≤ 30 anos) com a mais velha (≥ 60 anos). Em nosso 

estudo, quando comparamos faixas etárias semelhantes ao de Oliveira et al.37 (18-28 anos 

com 60-69 anos), constatamos uma redução de 59% no desempenho físico (número de 

degraus). Essa redução significativamente maior no desempenho físico encontrado no 

presente estudo pode ser explicada pelo fato de os testes realizados nesses estudos serem 

auto cadenciados e dependerem da motivação do indivíduo, podendo assim atingir um 

platô durante sua execução13, enquanto o TDIM se  caracteriza por ser um teste 

progressivo, exigindo assim um aumento contínuo de intensidade até a interrupção 

doteste23. 

A influência do sexo nos testes clínicos de campo vem sendo demonstrada em 

equações de predição de testes de capacidade física, seja por equação específica para cada 

sexo41 ou por variáveis preditoras em equação única33,34,36,37,42. Essa diferença no 

desempenho entre homens e mulheres se deve, entre outros fatores, a um consumo 

máximo de oxigênio maior nos homens43,44, em média, 20% maior do que em mulheres45. 

No estudo de Arcuri et al.41, 91 indivíduos saudáveis realizaram o TD6 e foi possível 

verificar um desempenho 17% menor das mulheres quando comparado ao dos homens. 

Os valores são semelhantes ao encontrado em nosso estudo no qual, em média, os homens 

subiram 21% mais degraus do que as mulheres. 

A associação obtida entre o delta da FC e o número total de degraus no presente 

estudo (r = 0,66) é maior que o encontrado em outros dois estudos que predizem a 

distancia percorrida no TC6 e que utilizam essa variável como preditora de desempenho 

(r = 0,13 e 0,43)37,34. O delta de FC é indicativo do estresse fisiológico durante o teste e 

tem correlação positiva com o esforço ao exercício34,37. A maior força de correlação 

encontrada no presente estudo pode ser explicada pelo fato de o TDIM23 ser caracterizado 

como teste máximo e o TC6 como teste submáximo, especialmente 
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considerando-se a população saudável, por ser um teste limitado por tempo (seis 

minutos). Logo, o desempenho físico exigido no TDIM é maior comparado ao TC6, 

consequentemente, também o estresse fisiológico, representado pelo delta de FC. 

Ao analisarmos as diferentes alturas de degrau em nosso estudo, não foi 

encontrada diferença no desempenho no pico do teste, ou seja, os indivíduos apresentaram 

um estresse fisiológico semelhante independente da altura do degrau. Por outro lado, 

quando comparado o número total de degraus, foi possível verificar que quanto maior a 

altura do degrau, menor o número total de degraus, esse resultado já era esperado, visto 

que quanto maior a altura do degrau, maior o esforço musculoesquelético necessário para 

a execução do movimento, maior a demanda metabólica e por conseqüência, menor o 

tempo necessário para atingir o consumo de oxigênio pico doteste46,47. 

Segundo Neder e Nery (2002)1, um tempo de teste satisfatório para analise de 

capacidade funcional em teste incremental está entre 8 e 12 minutos, esse tempo é 

encontrado em média em nosso estudo quando realizado o TDIM com altura padrão de 

20 cm para indivíduos a partir de 40 anos, mostrando que para indivíduos saudáveis nessa 

faixa etária o teste mostra-se satisfatório para esse tipo de análise. Já os indivíduos com 

idade abaixo de 40 anos apresentaram um tempo de teste entre 8 e 12 minutos quando 

realizaram o TDIM em altura de 25 cm. Isso equivale dizer que, para este subgrupo de 

indivíduos provavelmente seria melhor eleger o degrau de 25 cm para manter o tempo 

satisfatório para um testeincremental. 

A reprodutibilidade do TDIM já foi testada em estudos com populações de 

indivíduos com DPOC23 e bronquiectasia16 e foram encontrados valores de confiabilidade 

altos (ICC = 0,98). Esses resultados são semelhantes ao encontrados em nosso estudo 

(0,92 [0,89 – 0,94]. 

Dal Corso et al.23 testou a reprodutibilidade do TDIM em pacientes com DPOC  e 

encontrou um limite de concordância variando entre -32 e 25 degraus. Em outro estudo 

de Camargo et al.16 realizado com pacientes com bronquiectasia o limite de concordância 

foi ligeiramente superior variando entre -58 e 59 degraus. Nesses dois estudos citados 

anteriormente, realizados com doentes pulmonares, a variação do limite de concordância 

foi menor do que o encontrado em nosso estudo (-140 e 106 degraus). Os indivíduos com 

doença pulmonar crônica possuem limitações fisiológicas como hiperinsuflação dinâmica 

e anomalias na troca gasosa48, que podem levar a uma percepção maior de esforço e, 

consequentemente, a um efeito teto nodesempenho 
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máximo do teste, explicando assim a melhor reprodutibilidade quando comparado ao 

nosso estudo que foi realizado com indivíduos saudáveis. Outro estudo testou a 

reprodutibilidade do TDIM em PAC17 e encontrou um limite de concordância entre - 

174 e 80 degraus, valores semelhantes ao encontrado no presente estudo.  Possivelmente, 

isso se deve porque, apesar de encontrada redução na tolerância ao exercício em 

indivíduos internados por PAC, a pneumonia é uma doença aguda e pode não induzir à 

limitação ventilatória ao esforço como a encontrada em doentes pulmonares crônicos, não 

gerando um teto no desempenho físico, resultando em melhor performance no re-teste. 

 
8- Limitações doEstudo 

Umas das limitações encontrada no presente estudo é o fato de o estudo ser 

realizado em apenas um estado brasileiro, caracterizando assim uma amostra regional. 

Por outro lado, pelo fato de São Paulo ser um estado com diversidade populacional, já 

que recebe indivíduos de todo o país, é possível que essa amostra seja representativa da 

população brasileira. 

Outra limitação encontrada no presente estudo foi não termos levado em 

consideração variáveis antropométricas como comprimento de membros inferiores, que 

poderiam influenciar nas diferentes alturas de degrau. No entanto, embora a altura do 

indivíduo tenha apresentado correlação significante com o número de degraus realizado 

pelo indivíduo, ela não persistiu no modelo para explicar a performance no TDIM. 

 
9- Conclusão 

No presente estudo foi estabelecida uma equação de previsão para o número total 

de degraus no TDIM. A performance ao teste (número total de degraus) reduz com o 

avançar da idade, os homens têm melhor desempenho em relação às mulheres. O TDIM 

realizado em degrau de 20 cm foi adequado para a maior parte das faixa etárias enquanto 

o TDIM realizado em degrau de 25 cm parece ser mais adequado para os indivíduos mais 

jovens. O TDIM mostrou- sereprodutível. 
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11- Anexos 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

Nome:     

Endereço:    

Telefone: Cidade: CEP:  

E-mail:      
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra 

é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de 

formaalguma. 

As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pelo aluno Daniel 

Pereira do Amaral (Aluno de Mestrado em Ciências da Reabilitação, na Universidade 

Nove de Julho) e pela Profa. Dra. Simone Dal Corso, objetivando firmar acordo escrito 

mediante o qual, o você autoriza sua participação com pleno conhecimento da natureza 

dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem 

qualquercoação. 

 

1. Título do Trabalho Experimental: Valores de Referência para Teste do Degrau 

Incremental Modificado em Adultos eIdosos 

 

2. Objetivo: Estabelecer valores de referência para o Teste do Degrau Incremental em 

adultos eidosos. 

 

3. Justificativa: A interpretação dos resultados obtidos no Teste do Degrau Incremental 

é prejudicada devido à falta de valores de referência, uma equação testada em várias 

faixas etárias facilitará na análise de talteste. 

 

4. Procedimentos da Fase Experimental: Você realizará uma avaliação antropométrica 

na qual terá seu peso e altura registrados, afim de possibilitar o cálculo da massa corporal 

(índice de massa corpórea, IMC). Em seguida, você realizará o teste do sopro, conhecido 

como espirometria, em que será solicitado que você puxe o ar rápido até encher o peito e 

logo em seguida solte o ar rápido e com força. Depois, você realizará dois testes do 

degrau, onde você terá que subir e descer um degrau conforme o ritmo 

determinado,essedegrautemumaalturade20cm.,enãosepreocupequeesseritmo 
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será ditado por estímulos sonoros. Haverá um intervalo de 30 minutos entre esses testes. 

Ele começa com um ritmo de 10 degraus/min e incrementos de um degrau a cada 30 

segundos, até o momento que você aguentar. Antes de iniciar o TDIM e a cada minuto 

durante o teste, serão registradas a sua frequência cardíaca (FC) e o oxigênio do sangue 

através de programas no computador. A sua sensação de falta de ar e cansaço serão 

perguntadas antes e ao final dos testes. A sua pressão arterial também será aferida nesses 

momentos por um aparelho de pressão. Você poderá interromper os testes a qualquer 

momento, caso você sinta qualquer mal estar. Após o teste de TDIM em 20cm, será feito 

um sorteio onde, caso seja sorteado (a), haverá necessidade de mais duas visitas para 

novos testes de TDIM, com 15cm e 25cm, em dias diferentes, com os mesmos 

procedimentos citadosacima. 

 

.5.Desconforto ou Riscos Esperados: Você poderá sentir intensa falta de ar,  importante 

cansaço, além de dores musculares durante os testes, mas você poderá interromper o teste 

caso sinta desconforto intolerável. Pode ocorrer queda do oxigênio durante os testes, mas 

caso isso aconteça será administradooxigênio. 

 

6. Métodos Alternativos Existentes: Métodos alternativos ao teste de degrau são os 

testes máximos feitos em bicicleta estacionária ou esteira. Além disso você tem garantia 

que receberá respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto 

aos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar sua vontade 

em continuarparticipando. 

 

7. Retirada do Consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem qualquerprejuízo. 

 

8. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram sua privacidade quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. 

 

9. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação na 

Pesquisa: Serão ressarcidas despesas com eventuaisdeslocamentos. 
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10. Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida na Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE – Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício. Rua Vergueiro nº  235/249, 

2º subsolo – Liberdade – São Paulo – SP CEP. 01504-001 Fone:3385-9226 

 

11. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no 

Brasil, criado para defender os interesses dos participantes de pesquisas em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento das pesquisas dentro dos 

padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos – Res. CNS nº 466/12). O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos protocolos de pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos. 

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 – 3º subsolo - 

Liberdade  –  São  Paulo  – SP CEP. 01504-001 Fone: 3385-

9197comitedeetica@uninove.br 

 

12. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores (Orientador e Alunos) para 

Contato: Prof. Dr. Simone Dal Corso - (011) 33859154, Aluno Daniel Pereira do Amaral 

- (011) 95063-9137. Adicionalmente você pode entrar em contato com o  Comitê de Ética 

pelo telefone (11) 3385-9226 ou no endereço: Rua. Vergueiro nº 235/249 – Liberdade – 

SP CEP. 01504-001 – (Centro de Reabilitação Cardiopulmonar – Setor deFisioterapia). 

 

13. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão ser 

discutidas pelos meiospróprios. 

 

14. Consentimento Pós-Informação: 

Eu, , após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a 

realização do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos somente neste estudo 

no meiocientífico. 

SãoPaulo, de de2018. 
 
 

Assinaturado Participante Assinatura do PesquisadorResponsável 

mailto:comitedeetica@uninove.br
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Anexo 2 - Aprovação do Conselho de Ética 
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Anexo 3 – Ficha de Avaliação 
 

 
 


